
Raziskovanje 
Bleda in 
okolice

www.savahotelibled.com

Mi imamo
nasvet za 
dobro se 

imet!

Prepričani smo, da boste dobili kakšno idejo 
za izlet. Številni izleti potekajo organizirano, za 
podrobnejše informacije se obrnite na osebje 
na recepcijah, ki vam bodo z veseljem podali 
koristne napotke. Če se na izlet odpravljate in-
dividualno, vam priporočamo, da preverite od-
piralne čase in informacije o morebitni vstop-
nini.

Želimo vam nepozabna doživetja!

Ste radovedni, aktivni 
ali ljubitelji narave? 
Ustvarjalni ali raziskovalni? Pustolovski 
ali adrenalinski? Za vsakogar se pri nas 
najde kak nasvet, kaj počet’ in se dobro 
imet’! Poleg obveznega sprehoda okrog 
jezera in uživanja ob slastni blejski krem-
ni rezini, lahko počnete še marsikaj.
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Priporočena doživetja na Bledu 
Ojstrica z razgledom  
Ojstrica iz Velike Zake predstavlja kratek, lahek in razgi-
ban izlet v naravi, ki očara z izrednim razgledom na Blej-
sko jezero, Savsko ravan za njim, Stol, Begunjščico in v 
ozadju Storžič in tako predstavlja eno najlepših scen za 
fotografije.
www.vnaravi.si/julijske-alpe/ojstrica-blejsko-jezero

Osojnica z razgledi  
Mala in Velika Osojnica se dvigata nad zahodno obalo 
jezera in nudita čudovite razglede na Blejsko jezero in 
okolico, Karavanke, Kamniške Alpe in Gorenjsko ravan. 
Sta tudi priljubljeni točki fotografov. Do Male Osojnice 
(685 m) je približno 45 minut hoje po strmi gozdni poti, 
nato pa še 20 minut do Velike Osojnice (756 m). 
www.vnaravi.si/julijske-alpe/mala-osojnica

Soteska Vintgar  €   5 km
Ena najbolj znanih naravnih znamenitosti v bližini Ble-
da. 1,6 km dolga pot ob zelenkasti reki Radovni, njenimi 
tolmuni, slapovi in brzicami, se zaključi s 15 m visokim 
slapom Šum. Izlet se še posebej prileže v vročih poletni 
dneh.
www.vintgar.si/soteska-vintgar

Zipline Dolinka  €   1 km
V družbi izkušenih vodnikov se odpravite na adrenali-
na poln naravoslovni 2-3 urni izlet po dolini reke Save 
Dolinke, ki je zaradi izjemnih naravnih vrednot v osre-
dnjem delu zaščitena kot naravni spomenik in je del 
Nature 2000. Po dolini nad reko se boste iz roba na rob 
spuščali po petih jeklenicah, dolgih od 325 m do 530 m, 
v skupni dolžini 2,4 km. 
www.zipline-dolinka.si

Legenda: €  Oznaka za plačljivo vstopnino  Oddaljenost od centra Bleda

S pletno po jezeru na otoček €  
Podoba jezera z otokom je ena najbolj prepoznavnih 
podob Slovenije. Na otoku je bilo nekoč svetišče bo-
ginje ljubezni Žive, danes pa tam stoji cerkvica Marije 
Pomagaj, z znamenitim zvonom želja iz leta 1943. Po ka-
mnitih stopnicah se povzpnete do cerkvice in pozvonite 
na zvon želja, ki po legendi izpolni vse želje. Do otoka 
se lahko pripeljete s tradicionalno pletno ali čolnom. 
www.blejskiotok.si

S fijakerji na Blejski grad  €  
Na mogočni skali nad jezerom se razprostira Blejski 
grad. Na gradu spoznate tradicionalne postopke tiska-
nja v grajski tiskarni, kjer si lahko naredite tudi svoj 
spominski odtis. Na ogled je muzej, grajska kovačnica 
in grajska klet. Na grad se lahko peljete tudi z blejskimi 
fijakarji s tradicionalno blejsko kočijo.
www.blejski-grad.si

Straža s Pustolovskim parkom in poletnim sankališčem 
€  

Hrib Straža je izredna razgledna točka. Po travnikih in 
gozdu vas vodi Blejska fitnes promenada. Proti vrhu 
Straže pelje tudi sedežnica. Ljubitelji adrenalina se 
lahko spustite po poletni sankaški progi ali obiščete 
Pustolovski park. Za ljubitelje pravljic je tukaj Dežela 
ljudskih pravljic. Pozimi je hrib Straža majhno, a dobro 
urejeno smučišče, opremljeno za nočno smuko.
www.straza-bled.si

Dežela ljudskih pravljic pod Stražo €  
V  deželi ljudskih pravljic domujejo skrivnostna bitja iz 
slovenskih ljudskih pravljic. Dobre vile, divji lovci, škrat 
Lesnik in povodni mož vam zaupajo največje starodav-
ne modrosti. V vodenem 90 min programu pravljična 
bitja pripravljajo stare zabavne igre, zavrteli se boste 
na vrtiljaku in pekli ob ognju. Primerno za vse od 0 do 
99 let.
www.dezela-ljudskih-pravljic.si



Riklijeva fitnes promenada 
Riklijeva fitnes promenada je trim steza na poti na 
Stražo, vrh z najlepšim razglediščem na obalo blejske-
ga jezera. Poleg izjemnih razglednih točk, kjer se lahko 
povežete z naravo in nadihate gorskega zraka, najdete 
8 trim naprav in 2 fitnes kompleta. Urejena je od konca 
meseca maja. Celotna pot je dolga 1500 metrov, skupna 
višinska razlika je 140 metrov.  
www.straza-bled.si/sl/Poletje/Predstavitev/Blejska-
-fitnes-promenada

Jama pod Babjim zobom   22 km
Približno 300 m dolgo jamo krasijo kapniške tvorbe, 
med njimi kalcitni kristali, po katerih je jama najbolj 
znana. Do jame se vzpenjate po gozdni poti.
www.bled.si/si/kaj-videti/naravne-znamenitosti/jama-
-pod-babjim-zobom

Slap pod iglico   29 km
25 m visok slap je skrit med kamnitimi peščinami. Po 
lesenih lestvah se vzpnete nad slap, od koder se raz-
prostira čudovit razgled na okolico. Ob slapu je urejeno 
športno plezališče Bohinjska Bela.
www.bled.si/si/kaj-videti/naravne-znamenitosti/slap-
-pod-iglico

Pokljuška soteska   7 km
Dolga 2 km in v najslikovitejšem delu globoka 40 m. Poti 
za obiskovalce so speljane vse do najlepšega osrednje-
ga dela. Glavne znamenitosti so stranska soteska, ki jo v 
dežju oživi 22 m slap, Pokljuška luknja - skalna udrtina z 
udrtim stropom, naravni most 24 m nad dnom ter tesne 
in zaokrožene ravnice.
www.bled.si/si/kaj-videti/naravne-znamenitosti/pok-
ljuska-soteska

Legenda: €  Oznaka za plačljivo vstopnino  Oddaljenost od centra Bleda

Kolesarjenje po dolini Radovne 
Lahka kolesarska pot (2-3 h s postanki) po idilični alpski 
dolini reke Radovne, od vasi Krnica do muzejsko urejene 
Pocarjeve domačije, ki je ena najstarejših ohranjenih v 
Triglavskem narodnem parku. Ob poti si lahko ogledate  
500 let staro Gogalovo lipo, Napoleonov kamen iz časa 
Ilirskih provinc, kraški izvir Lipnik, jezero Kreda, ipd.   
Najem koles ali električnih koles: na recepcijah hotelov.
www.vintgar.si/dolina-radovne

Triglavski narodni park  
Razprostira se čez skoraj celotno območje Julijskih Alp. 
Posebnost je razgibana neokrnjena narava, bogasto ra-
stlinskih vrst in domovanje številnih zaščitenih živali. 
Njegove znamenitosti so primerno dostopne: Vintgar, 
Pokljuška soteska, Bohinjsko jezero, Dolina Vrat, Vršič, 
Trenta, Pokljuka, itd.
www.tnp.si/sl/spoznajte

Bohinjsko jezero   30 km
Največje naravno jezero v Sloveniji z lego znotraj Tri-
glavskega narodnega parka, obdano s čudovito naravo. 
Kristalno čista voda poleti prijetno osveži, z okolico pa 
ponuja široko paleto aktivnosti za  sprehajalce, pohod-
nike, plezalce, kolesarje, jadralne padalce, ribiče, ljubi-
telje vodnih športov, itd.
www.bohinj.si/atrakcije/bohinjsko-jezero

Vogel   38 km
Vogel nad Bohinjskim jezerom pozimi razvaja smučarje, 
v ostali sezoni pa ponuja številne priložnosti za doži-
vetja in rekreacijo: vožnjo z gondolo do razglednih točk 
Vogla, polet z jadralnim padalom, pohodništvo, adrena-
linsko gorsko kolesarko vožnjo, izobraževalne aktivno-
sti  in užitke ob razgledih in tipični bohinjski kulinariki.
www.vogel.si 

Alpske vasice
Idilične vasice (Selo pri Bledu, Zasip, Ribno, Koritno, ipd) so odlično izhodišče za izlete. Pričakali vas bodo prijazni 
ljudje in domače dobrote. Priporočamo raziskovanje na kolesu. 



Muzej Avsenik  €   8 km
V Begunjah na Gorenjskem, spoznate zgodbo svetovnega 
glasbenega fenomena narodno zabavne glasbe. Muzej 
Avsenik ponuja celovit vpogled v delovanje Ansambla 
bratov Avsenik. 
www.avsenik.com

Slovenski planinski muzej  €   26 km
Stalna razstava je zasnovana kot muzejska pripoved 
skozi vzpon na goro.  
www.planinskimuzej.si

Kovaški muzej  €   16 km
Muzej se nahaja v  mogočni fužinarski hiši s konca 18. stol. 
v Kropi in predstavlja večstoletno tradicijo kovaške obrti. 
www.mro.si/muzeji-in-zbirke/kovaski-muzej

Čebelarski muzej  €    7 km
V muzeju v Radovljici spoznate svet kranjske sivke, zgodovi-
no čebelarjenja in občudujte raznovrstne panjske končnice.
www.mro.si/muzeji-in-zbirke/cebelarski-muzej

Lectarski muzej  €   7 km
Lectarstvo je stara priznana slovenska tradicionalna 
obrt oblikovanja in krašenja pecivo. V delavnici, ki de-
luje v okviru muzeja, si lahko postopek izdelave v živo 
ogledate.
www.lectar.com

Učni (Kralov) čebelnjak  €   2 km
V čebelnjaku živi okoli 50 čebeljih družin. Spoznate lah-
ko življenje in vzrejo čebel ter se posladkate z naravnim 
domačim medom.
www.bled.si/si/kaj-videti/posebnosti-kraja/ucni-cebelnjak

Planšarski muzej  €   26 km
v Stari Fužini v Bohinju v avtentičnem okolju predstavlja 
zgodovino in življenje planšarjev. 
www.gorenjski-muzej.si/lokacije/plansarski-muzej/

Muzeji v okolici Bleda 
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