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ponudniki naSTANITEV

Krvavec

aktivna regija
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Aktivna regija Krvavec je območje številnih
možnosti: za aktivno preživljanje prostega
časa, spoznavanje naravnih in kulturnih
danosti, odkrivanje kulinarike, razvajanje v
wellness oazah ter prenočevanje v različnih
nastanitvenih objektih.
Aktivna regija Krvavec predstavlja območje,
ki sega od Bleda do Ljubljane, preko Kranja,
Preddvora, Kamnika, Domžal in seveda
Cerkelj na Gorenjskem. V njo smo zaokrožili
raznovrstno ponudbo, ki bo zadovoljila
vse vrste okusov, popotnikov z različnimi
željami in hotenji.
V Aktivni regiji Krvavec se v zanimiv niz
prepleta naravna in kulturna dediščina;
nižinsko območje ponuja možnosti za
kolesarjenje, hribovito zaledje je prepleteno
s pohodniškimi potmi, na celotnem območju
pa preteklost in sedanjost hodita z roko v
roki. Kraji bogate dediščine pripovedujejo
številne zgodbe in pričajo o pomenu
območja že v preteklosti. Ves ta niz smo
spletli v zgodbo regije, ki v svoji turistični
zgodbi gravitira na Krvavec.
Krvavec je rekreacijsko turistični center z
najlepšim razgledom in se
nahaja v središču Slovenije,
le sedem kilometrov od
mednarodnega letališča
Ljubljana, 25 kilometrov iz
Ljubljane in 35 kilometrov
od Bleda. Smučišče Krvavec
nudi smuko na odlično
urejenih smučarskih progah.
Ponaša se z najvišje ležečim
hotelom v Sloveniji, okusno
domačo hrano ter obilo
zabavnimi prireditvami.
Na 30 kilometrih urejenih smučarskih
progah, na nadmorski višini od 1450 m
do 1971 m, nudi Krvavec odlične pogoje
za smučanje na naravnem in kompaktnem
snegu. Zaradi ugodne lege zagotavlja
minimalno 100 smučarskih dni v sezoni, ki se
navadno začne konec novembra in traja do
začetka maja. Proge so razgibane in primerne
tako za rekreativne in profesionalne smučarje.
Bogata dodatna ponudba šole smučanja,
izposoje in servisa smučarske opreme, snežni
park, poligon za začetnike in otroško igrišče
pa privlači in navdušuje tudi številne smučarje
začetnike. Ko boste enkrat obiskali Krvavec,
se boste brez dvoma želeli vrniti in čas
preživeti v eni od nastanitev, predstavljenih v
pričujoči brošuri.

Aktivna regija Krvavec
je destinacija, kjer se
naravna in kulturna
dediščina prepletata z
različnimi možnostmi
zabavnega preživljanja
prostega časa.
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Cerklje na Gorenjskem

Turistična kmetija
Pr’Dovar ***
Ambrož pod Krvavcem 5,
SI-4207 Cerklje na Gorenjskem
+386 (0)4 252 30 75
polona@turizem-kuhar.si
www.turizem-kuhar.si
Družinsko vodeno gostišče Pr’Dovar se nahaja 10 km
od smučišča Krvavec. Ponuja manjšo restavracijo, kjer
strežejo domače dobrote, vrt, shrambo za smučarsko
opremo, brezplačen brezžični internet, brezplačno
parkirišče, najem smučarske opreme in možnost nakupa
smučarskih vozovnic.
Vse sobe vključujejo mizo, omaro, satelitsko TV in
lastno kopalnico s prho ter copati. Okolica ponuja
številne možnosti za aktivni prosti čas.

Apartmaji Paula ***
Grad 77,
SI-4207 Cerklje na Gorenjskem
+386 (0)4 252 86 86
info@apartmaji-paula.si
www.apartmaji-paula.si

Apartmaji se nahajajo v idilični vasi Grad pod
Krvavcem, ki leži v zavetju Kamniško-Savinjskih Alp,
le 2 km od kabinske žičnice na Krvavec. So odlično
izhodišče za smučarje, pohodnike, padalce, kolesarje in
vse, ki želijo aktivno preživeti svoj prosti čas.
V hiši je šest apartmajev, s skupno 24 ležišči. Vsi
apartmaji so sodobno opremljeni, z atrijem ali
balkonom.

Penzion Tia**

Ambrož pod Krvavcem 48,
SI-4207 Cerklje na Gorenjskem
+386 (0)4 251 67 36; +386 (0)41 666 690
penzion.tia@gmail.com
www.rtc-krvavec.com
Penzion Tia ob robu smučišča na Krvavcu nudi zavetje
in počitek vsem željnim smuke. Tu se združujejo šport,
zabava in sprostitev. Neposredna bližina smučišča
Krvavec vam omogoča neizmerno zabavo ob dobri
smuki, dobra hrana in odlična zabava pa sta že kar
zaščitni znak penziona Tia. Penzion razpolaga s 14
sobami oz. 60 ležišči. Vsaka soba ima lastno kopalnico
(tuš/WC), sat LCD TV in dostop do brezžičnega
interneta (WiFi). V kleti penziona soba za hrambo
smuči, ogrevana soba za hrambo smučarske obutve in
večnamenska soba z pikadom, namiznim nogometom
in biljardom.

Sobe Jana ***

Vopovlje 29,
SI-4207 Cerklje na Gorenjskem
+386 (0)4 252 10 49
sobe.jana@siol.net
www.sobe-jana.si
Nastanitev Jana, s pogledom na Kamniško-Savinjske
Alpe, se nahaja tri km od letališča Brnik, šest km
od smučišča Krvavec ter 18 km od Ljubljane. Lepo
opremljene klimatizirane sobe in apartmaji Jana
vključujejo satelitsko televizijo, brezplačni Wi-Fi, delovno
mizo in kopalnico s sušilcem za lase. Zjutraj se lahko
v zajtrkovalnici okrepčate z bogatim samopostrežnim
zajtrkom. Nastanitev ponuja še brezplačna parkirna
mesta in izposojo koles.

Preko 30
kilometrov
prog na
Krvavcu je raj
za vsakega
smučarskega
navdušenca.

Hotel Dvor
Jezeršek Brnik 1768 ***
Zgornji Brnik 63,
SI-4207 Cerklje na Gorenjskem
+386 (0)4 252 94 30
info@jezersek.si
www.jezersek.si/dvor-jezersek
Več kot 240 let veličastno staro domačijo, so Jezerškovi
leta 2006 in prenovili v sodoben hotel s konferenčno
dvorano ter gostilno. Kraj, kjer si roko podata tradicija
in sodobnost je hkrati tudi kraj, kjer Slovenijo lahko
tudi »okusite«, saj je bil Dvor Jezeršek razglašen za
Kulinarično središče - Okusiti Slovenijo.
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Cerklje na Gorenjskem

Nižinsko
ali gorsko
kolesarjenje,
Aktivna regija
Krvavec
ponuja oboje.

Hotel Raj ***

Ambrož pod Krvavcem 50,
SI-4207 Cerklje na Gorenjskem
+386 (0)4 201 28 00; + 384 (0)41 390 453
info@hotel-raj.si
www.hotel-raj.si; www.booking@rtc-krvavec.si
Hotel Raj se nahaja neposredno na smučišču, kar
gostom omogoča, da odsmučajo naravnost izpred
hotela, poleti pa se od tam odpravite na sprehod ali
v hribe. Prijeten dvonadstropni hotel ponuja domače
in sproščujoče vzdušje, zaradi česar je še posebej
priljubljen med družinami.Gostom je na voljo 24 sob in
dva družinska apartmaja. Sobe so opremljene z vsem,
kar gost potrebuje za preživljanje prijetnih počitnic v
vseh letnih časih. Savna, fitnes, športni rekviziti, soba
za hrambo smuči in dostop do interneta še dodatno
poskrbijo za udoben in brezskrben oddih.
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Gostišče Češnar ***

Hotel Silvester & Wellness ***

Gostišče Češnar se nahaja v Cerkljah na Gorenjskem,
z lepim pogledom na Kamniško-Savinjske Alpe, le štiri
km od letališča Brnik in štiri km od smučišča Krvavec.

Družinski hotel Silvester leži na lepi lokaciji, kjer ga
obkrožajo številne sprehajalne in kolesarske poti ter
možnosti za razne izlete.

V prvem nadstropju gostišča je osem sob (skupaj 19
ležišč), v katerih boste našli vse kar potrebujete, med
opremo spadata tudi kabelska televizija in brezplačen
internet. V restavraciji vam poleg tradicionalnih
slovenskih jedi postrežemo tudi s specialitetami
po naročilu. Lega v dolini in v bližini avtoceste
vam omogoča tudi obisk term ali skok v katero od
nakupovalnih središč.

Hotel se nahaja v neposredni bližini KamniškoSavinjskih Alp. Vse sobe so moderno opremljene
in imajo brezžični internet. V restavraciji nudijo
samopostrežni zajtrk, na voljo je tudi samopostrežna
večerja ali alla carte, s tradicionalnimi slovenskimi
jedmi in drugimi specialitetami. Ob koncu dneva se
lahko sprostite v wellnessu, kjer nudijo masažno kad,
savne ter v različne masaže masažnem salonu.

Hotel Penzion Jagodic ***

Turistična kmetija
Pr ‘Viženčar ***

Slovenska cesta 39,
SI-4207 Cerklje na Gorenjskem
+386 (0)4 252 91 30
info@cesnar.si
www.cesnar.si

Vopovlje 10,
SI-4207 Cerklje na Gorenjskem
+386 (0)4 25 21 333
penzion.jagodic@siol.net
www.penzion-jagodic.si

Vabimo vas, da si privoščite oddih v družinsko vodenem
Hotelu Penzion Jagodic. Večino tradicionalno, a polno
opremljenih sob se ponaša s pogledom na KamniškoSavinjske Alpe.
V restavraciji nudijo samopostrežno večerjo in zajtrk.
V vseh sobah je na voljo brezplačni internet. Hotel je
od letališča Brnik oddaljen le tri km, od RTC Krvavca
sedem km in od centra Ljubljane 25 km.

Vopovlje 19,
SI-4207 Cerklje na Gorenjskem
+386 (0)4 252 77 60
info@hotel-silvester.com
www.hotel-silvester.com

Ambrož pod Krvavcem 23,
SI-4207 Cerklje na Gorenjskem
+386 (0)4 595 12 00
ekotur.vizencar@gmail.com
www.turisticnekmetije.si/images/vizencar
Turistična kmetija Pr’Viženčar se nahaja na Kriški
planini, 1500 metrov nad morjem, ob smučarskem
središču Krvavec. Ko naravo pobeli prvi sneg na
Turistični kmetiji Viženčar ponujajo prijetno smuko,
sankanje, deskanje in tek na smučeh, ob večerih pa
oddih in poležavanje ob in na krušni peči. Nosilka
dejavnosti, Marija, je bila leta 2008 nagrajena z
nazivom Mlada kmetica leta 2008. Turistična kmetija
ima 42 postelj v 5 apartmajih in 5 sobah.

Cerklje na Gorenjskem

Hostel Mamina Hiša
Ulica Franca Barleta 22,
SI-4207 Cerklje na Gorenjskem
+386 41 839 627
info@ hostel-mamashouse.com
www.hostel-mamashouse.com

Hostel Mama’s House se nahaja tri km od letališča
Brnik in dva km od smučišča Krvavec. Ponuja
brezplačen brezžični internet in popolnoma
opremljeno skupno kuhinjo. Kavarna in pekarna sta
le 50 metrov stran, do restavracij in picerije pa je le
kratek sprehod. Hostel ponuja možnost organiziranega
prevoza do kabinske žičnice na Krvavec. Avtobusna
postaja, od koder vozijo avtobusi do 12 km oddaljenega
Kranja in 30 km oddaljene Ljubljane, je 150 m stran.

Kranj

Gostilna& Penzion
Domačija Vodnik ***
Adergas 27,
SI-4207 Cerklje na Gorenjskem
+386 (0)4 292 72 60
info@domacija-vodnik.si
www.domacija-vodnik.si
Domačija Vodnik se nahaja v majhni, prelepi in urejeni
vasici Adergas, v dolini pod Krvavcem.
V objemu gozdov si lahko oddahnete od vsakodnevnih
naporov in si pridobite novih moči za nadaljnje delo.
V neposredni bližini penziona so peš poti, ki vodijo
ob gozdu, za malo bolj željne rekreacije bo vzpon na
Štefanjo Goro prava mala športna poslastica. Penzion
ima skupno 17 sob, s 45 posteljami. V penzionu nudijo
raznovrstno slovensko kulinariko, poleg tega tudi
sezonsko in dietno prehrano.

Okusi
slastne
kulinarike
številnih
gostišč in
turističnih
kmetij
prevzamejo
vse čute.

Hotel Actum ****

Hostel Cukrarna

Gostilna Aleš ***

V starem mestnem jedru Kranja se nahaja majhen butični
hotel. Sobe so tematsko opremljene po navdihu znanih
igralcev in se ponašajo z okrasnimi elementi znamke
Rolls-Royce.

Cukrarna hostel se nahaja v centru Kranja, v
prenovljeni hiši iz 17. stoletja. Poleg odlične lege v
mestnem jedru, nad kanjonom gorske reke Kokre, z
Alpami v ozadju, vam hostel nudi vse za prijetno in
varno bivanje.

Gostišče Aleš stoji le 200 m od Save, v središču
Brega ob Savi. Ponuja brezplačen brezžični internet,
brezplačno pakiranje in sobe s pogledom na gore,
ponaša pa se tudi z restavracijo, kjer strežejo slovenske
in mednarodne jedi.

Pridite in uživajte v pogledu s terase, druženju v
dnevnih prostorih, kuhanju v skupni kuhinji in
uporabljajte WiFi v celi hiši. Nudimo vam tudi prevoz z
letališča Brnik in kranjske železniške postaje.

Vse sobe vključujejo televizijo s satelitskimi in
kabelskimi programi, pisalno mizo, mini bar in
lastno kopalnico s prho. Okolica vabi k pohodništvu
in kolesarjenju. Priljubljeno smučišče Krvavec ter
prestolnica sta oddaljena 20 km.

Prešernova ulica 6,
SI-4000 Kranj
+386 (0)590 82 400
info@actum-hotel.com
www.actum-hotel.com

V restavraciji v intimnem vzdušju postrežejo s slovenskimi
jedmi po naročilu, pripravljenimi na sodoben način. Lahko
obiščete tudi hotelsko vinsko klet, kjer lahko okušate
vina. Vse sobe so klimatizirane in edinstveno opremljene.
Apartmaji poleg osnovne ponudbe vključujejo tudi
masažno kad. Na voljo je tudi fitnes.

Tavčarjeva ulica 9,
SI-4000 Kranj
+386 (0)51 78 88 87
info@cukrarna.si
www.cukrarna.si

Breg ob Savi 38,
SI-4211 Mavčiče
+386 (0)4 201 01 30
gostilna.ales@gmail.com
www.slodesign.com/ales/
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Kamnik

Terme Snovik ****
Snovik 7,
SI-1219 Laze v Tuhinju
+386 (0)1 834 41 00
info@terme-snovik.si
www.terme-snovik.si

Družinam prijazen alpski termalni center ,ki se nahaja
sredi neokrnjene narave, je odlična izbira za edinstveno
doživetje aktivnega ali sproščujočega oddiha. Sodobno
zasnovani apartmaji in sobe s čudovitim pogledom na
zunanje bazene zagotavljajo kakovosten oddih. Sprostite
se lahko v toplih termalnih bazenih ali savnah ter z
različnimi masažami. Termalna voda je kot priznano
naravno zdravilno sredstvo (magnezij, kalcij) primerna tudi
za različne terapevtske tretmaje. Primerna je tudi za pitje.

Hotel Malograjski
dvor Kamnik ***
Maistrova cesta 13,
SI-1240 Kamnik
+386 (0) 1 830 31 00
info@hotelkamnik.si
www.hotelkamnik.si
Malograjski dvor je majhen in prijeten družinsko voden
hotel v Kamniku, ki se ponaša s čudovitim razgledom
na gore in ponuja odlične možnosti za rekreacijo.
Vsaka soba je opremljena na drugačen način in
vključuje starinsko pohištvo. Prijeten ambient in
prijazno, predano osebje ustvarjata domače vzdušje.
Hotel leži v središču srednjeveškega Kamnika, do
smučišča na Krvavcu je 15 min vožnje.

Penzion Pri Cesarju ***
Tunjiška cesta 1
SI – 1241 Kamnik
+386(0)41 629 846
info@cesarski-dvor.si
www.pricesarju.si

Nastanitvene kapacitete prenočišče »Pri Cesarju« obsegajo
11 sob, kjer je lahko nastanjenih 28 oseb. Na posestvu je
omogočena brezžična povezava na splet, vsaka soba je
opremljena s kopalnico, hladilnikom, LCD televizorjem.
Gostom je na voljo tudi čajna kuhinja ter brezplačno
zasebno parkirišče. Prenočišča »Pri Cesarju« so družinsko
voden hotel z dolgo tradicijo, na čudoviti lokaciji ob
vznožju Kamniško-Savinjskih Alp.

Ljubljana

Preddvor

Hotel/Pension Zaplata ***

Hotel Bor in Grad Hrib ***

Plaza Hotel Ljubljana ****

Družinski hotel v idilični gorenjski vasici, le 15 minut
vožnje oddaljen od kabinske žičnice smučišča Krvavec.
Od tu se vam ponuja nepozaben razgled na slovenske
gore. Gostoljubje, domačnost, okusna hrana,neokrnjena
narava in odlično izhodišče za različne aktivnosti skozi
vse leto. Gostom je na voljo 18 sodobno opremljenih
sob, skupaj 45 ležišč. Opremljene so z mislijo na udobje
in odlično počutje gostov. Primerne za družine, večje,
skupine, športnike,…Nudijo bogat samopostrežni
zajtrk, z domačimi dobrotami. V restavraciji postrežejo
tradicionalno slovensko hrano in domiselne sezonske jedi.

Hotel Bor & Grad Hrib se poleg edinstvene lokacije,
neposredno ob jezeru Črnjava in ob vznožju mogočnega
Storžiča, ponašata tudi s prvovrstno restavracijo, prijaznim
osebjem in kakovostjo po ugodnih cenah. Očarljiva
objekta predstavljata idealno izhodišče za raziskovanje
nedotaknjene narave in bogate kulturne dediščine v vseh
letnih časih. Gostje se lahko sprostijo na terasi in uživajo
v prekrasnem pogledu na jezero in njegovo okolico. Hotel
Bor ima 31 sob s 76. ležišči. Ob njem stoji Grad Hrib iz
16. stoletja, ki nudi nastanitev v grajskih sobanah, storitve
Konferenčnega centra in organizacijo pravljičnih porok.

Največji in najmodernejši hotel v prestolnici Plaza Hotel
Ljubljana vas vabi, da se prepustite razkošju v eni izmed
236 sob in luksuznih apartmajev. Nahaja se v poslovnotrgovskem in zabaviščnem središču BTC, kjer lahko prosto
vstopate v vodni park Atlantis, izkoristite stalne popuste
na sproščujoče masaže in si v prodajalnah Zlatarne Celje
po posebno ugodnih cenah izberete brezčasno eleganten
nakit. Zagotovljeno parkirno mesto, topel in nasmejan
sprejem prijaznega osebja ter odlična kulinarična doživetja v
Restavraciji Plaza bodo tudi vaše dogodke in poslovna srečanja
v modernem kongresnem centru dvignila v nove višave.

Tupaliče 32,
SI-4205 Preddvor
+386 (0)4 255 62 50
pension.zaplata@siol.net
www.pension-zaplata.com
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Hrib 4a,
SI-4205 Preddvor
+386 (0)4 255 92 00; +386 (0)40 572 223
info@hotelbor.si
www.hotelbor.si

Bratislavska cesta 8,
SI-1000 Ljubljana
+386(0)1 243 00 00
info@plazahotel.si
www.plazahotel.si

Bled

Hotel Krim Bled ***

Hotel Ribno

Hotel s 50-letno tradicijo se nahaja v centru Bleda, 100
metrov od jezera, v bližini športnih objektov. Ponuja
115 sob, ki imajo balkon, kopalnico, telefon, satelitsko
TV in brezžični internet.

Hotel Ribno Bled s 4 zvezdicami stoji 2,5 km od
središča Bleda v Ribnem. Ponuja sodobno opremljene
sobe s slikovitim razgledom.

Ljubljanska cesta 7,
SI-4260 Bled
+386 (0)4 579 70 00
hotelkrim@hotel-krim.si
www.hotel-krim.si

V hotelu sta dve restavraciji z odlično kuhinjo, bar,
kavarna, soba z velikim TV zaslonom, savna, masaža in
parkirišče, primerno tudi za avtobuse. Posebej primeren
je za različne organizirane skupine ali športne ekipe in
za mlade družine.

Izletniška 44,
SI-4260 Bled
+386 (0)4 578 31 00
info@hotel-ribno.si
www.hotel-ribno.si

Zgodovina
je učiteljica
življenja,
dovolimo se
ji voditi.

Na voljo je brezplačen brezžični internet. V 3
restavracijah hotela Ribno Bled lahko okusite slastne
regionalne in mednarodne jedi ob širokem izboru
slovenskih vin.

Hotel Golf Bled **** superior

Hotel Savica Bled ***

Hotel Park Bled ****

Hotel Golf se nahaja v središču Bleda in ponuja
panoramski razgled na Blejsko jezero ter Julijske Alpe
in sodoben spa z notranjim ter zunanjim bazenom. Vse
sobe so elegantno opremljene in vključujejo balkon,
satelitsko TV in minibar.

Prenovljeni Hotel Savica je prvi družinam prijazni hotel
v Sloveniji. Izberete lahko nastanitev v povezanih sobah,
družinskih sobah ali apartmajih s kuhinjo. Gostom je
na voljo prijetna zajtrkovalnica z vso potrebno opremo
za najmlajše. Brezplačen animacijski program skozi vse
leto, varstvo otrok, otroška igrišča in kopica presenečenj
za najmlajše bodo dodatno popestrili bivanje v Hotelu
Savica. Za goste hotela je kopanje v bazenih Wellness
Živa v sosednjem Hotelu Golf brezplačno.

Hotel Park s pogledom na Blejsko jezero in Julijske
Alpe ponuja wellness z velikim notranjim plavalnim
bazenom, finsko savno, fitnesom in centrom tajskih
masaž. Hotel Park je tudi dom originalne blejske kremne
rezine, priljubljene sladice, po kateri slovi Bled daleč
naokoli. Hotel Park za svoje izhodišče radi izberejo tudi
pohodniki in kolesarji. Večina udobnih sob, iz katerih
se odpira pogled na jezero ali park, je prenovljenih in
sodobno opremljenih.

Sava Hotels & Resorts
Cankarjeva cesta 4,
SI-4260 Bled
+386 (0)4 579 16 00
info@hotelibled.com
www.sava-hotels-resorts.com

Restavracija Veranda se ponaša s panoramsko teraso in
po naročilu pripravlja izbrane lokalne ter mednarodne
jedi. V prijetnem hotelskem baru se lahko sprostite ob
kavi ali koktajlu.

Sava Hotels & Resorts
Cankarjeva cesta 6,
SI-4260 Bled
+386 (0)4 579 16 00
info@hotelibled.com
www.sava-hotels-resorts.com

Sava Hotels & Resorts
Cesta svobode 15,
SI-4260 Bled
+386 (0)4 579 16 00
info@hotelibled.com
www.sava-hotels-resorts.com
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Krvavec
Cerklje pod Krvavcem

aktivna regija

Ljubljana-Krvavec 25 km
Kranj-Krvavec 17 km
Letališče Brnik-Krvavec 8 km
Bled-Krvavec 35 km
Zreče-Krvavec 100 km

Cerklje na
Gorenjskem

Krvavec
Kamnik
Brnik

Prenočišča
Hotel
Transfer
Izposoja koles
Welness
Restavracija
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KRVAVEC - AKTIVNA REGIJA
Založnik: Zavod za turizem Cerklje,
skupaj z RTC Krvavec in ponudniki
nastanitev
Zavod za turizem Cerklje
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem
Slovenija
Fotografije: arhivi nastanitev, LTO,
RTC Krvavec, Jošt Gantar (Picture
Slovenia), Janko Dermastja
Oblikovanje in tisk: Dinocolor d.o.o.
Naklada: 20 000
Kontakt: Tel.: +386 4 28 15 822
info@tic-cerklje.si
www.tic-cerklje.si

