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Blejski lokalni izbor
Javni zavod Turizem Bled nadaljuje projekt Blejski lokalni izbor (Bled Local selection), ravno smo končali z 
ocenjevanjem doživetij.

Primer dobre prakse je sodelovanje med 
javnim zavodom Turizem Bled in Hote-
lom Triglav. Na pobudo Hotela Triglav ter 
v sodelovanju s Turizmom Bled v prosto-
rih hotela vsako tretjo nedeljo v mesecu 
med 11. in 15. uro poteka Kolodvorska tr-
žnica, na kateri se predstavljajo ponu-
dniki in ponudnice izdelkov, certificira-
nih pod znamko Bled Local Selection, ku-
harski mojstri restavracije 1906 pa prip-
ravljajo jedilnik z vključenimi tremi hodi, 
ki bo sestavljen iz sestavin lokalnih po-
nudnikov, udeleženih na nedeljski tržni-
ci. Cena jedilnika je 25 evrov, zaradi ome-
jenega prostora v restavraciji so zaželene 
predhodne rezervacije na info@hoteltri-
glavbled.si ali 04 575 26 10. Več informa-
cij bo dostopnih na spletni strani https://
www.bled.si/sl/prireditve/. Vabljeni, da si 
tretjo nedeljo v juniju, to je 17. julija, re-
zervirate za obisk tržnice, nakup lokalnih 
izdelkov in kulinarične užitke v idiličnem 
hotelu nad jezerom, ki prepriča s svojim 
razgledom, gostoljubjem in vrhunsko ku-
linariko.

V prostorih Hotela Triglav vsako tretjo nedeljo v mesecu med 11. in 15. uro potekala 
Kolodvorska tržnica.

Javni zavod Turizem Bled v sodelovanju 
z Zdravstvenim domom Bled, Sava Ho-
teli Bled in drugimi partnerji tudi letos 
na prvo nedeljo v juliju organizira tra-
dicionalni Riklijev pohod. Zbirno mes-
to bo v nedeljo, 3. julija, med 7.00 in 7.30 
pred Hotelom Rikli Balance. Prosimo za 
predhodne prijave na info@visitbled.si. 
Z zbirnega mesta se bomo odpravili na 
zračne, sončne in vodne kopeli, kot jih je 
priporočal in gojil Arnold Rikli, začetnik 
zdravstvenega turizma na Bledu. Ta dan 
bomo preživeli skupaj v naravi, turisti in 
krajani, zdravo ob zabavi in prijetnem 
druženju, ob kulinariki, ki jo je priporo-
čal Arnold Rikli.Predlagamo, da vzame-
te s seboj brisačo, kopalke in nahrbtnik, 
kamor boste lahko odložili odvečno ob-
leko, saj bomo skušali telo čim bolj izpo-
staviti naravi.

Julija in avgusta bosta po Bledu in na Pok-
ljuko vozila dva brezplačna avtobusa, s 
katerima javni zavod Turizem Bled, jav-
ni zavod TNP, Občina Bled, Občina Gor-
je in Turistično društvo Gorje želijo s cest 
umakniti čim več avtomobilov, vsem pa 
zagotoviti možnost brezplačnega prevo-
za. Oba avtobusa bosta tako brezplačna 
za domačine kot tudi za obiskovalce in 
turiste. Promet bo v letošnjem letu na-
mreč v vseh krajih skupnosti Julijske Alpe 
eden največjih problemov, ki pa ga lahko 
naslavljamo vsak po svojih možnostih. 
Ob tem povejmo, da Slovenske železni-
ce letos poleti uvajajo še dodatne vlake 
na Bohinjski progi. Parkirišča so usposo-
bljena in na voljo, novo parkirišče pri In-
frastrukturi bo namenjeno avtobusom in 
dnevnemu parkiranju avtodomov – noč-
no parkiranje avtodomov tam ne bo do-
voljeno.

Vabimo vas na pohod po Riklijevih poteh z zborom ob 7. uri pred Hotelom Rikli Balance na Bledu.

Letos bodo ponovno organizirali Riklijev pohod.

Letos so na voljo nove tematske poti, ki so nastale kot del projek-
ta javnega zavoda Turizem Bled z imenom DigiRikli. Nastal je tudi 
film, več pa si lahko ogledate na spletni strani bled.si, kjer lahko 
naložite aplikacijo. Na voljo je pet poti, ena vodi tudi v sosednjo 
občino Gorje. Odlično izhodišče za začetek poti je Zdraviliški park. 
Prihodnje leto bo Bled zaznamoval 200. obletnico Riklijevega 
rojstva. Nove tematske poti, ki so vse označene tako na zemljevi-
dih kot s QR kodami, so del poklona Bleda začetniku organizirane-
ga turizma pri nas. Tematske poti so v občini Bled sicer zelo dobro 
obiskane, Začaran gozd na Homu je v postopku pridobivanja cer-
tifikata Blejski lokalni izbor.

Sredi junija je ponovno zaživel projekt Vprašaj me, sem domačin 
(Ask me I'm local). Informatorji se tudi letos gibljejo med Grajskim 
kopališčem in Grand hotelom Toplice, kjer na terenu opravljajo in-
formacijsko službo. Letošnja novost je, da bo informacijska stojni-
ca tudi pred Grajskim kopališčem Bled, kjer gostje na svoji poti ob 
jezeru dnevno iščejo informacije o Bledu.

Tematske poti in 
DigiRikli

Vprašaj me, sem domačin
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Nove tematske poti so označene na zemljevidih in s QR kodami.

Sredi junija je zaživel projekt Vprašaj me, sem domačin.
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Tradicionalni Riklijev pohod

Dva brezplačna avtobusa

Poletni Bled
V letošnjem poletju pričakujemo ponovno vsaj tako dober obisk 
in dobro sezono kot leta 2019, torej pred epidemijo. Letošnje po-
letje Bledu prinaša ogromno dogodkov, dva brezplačna avtobusa, 
dodatno ponudbo v Blejskem lokalnem izboru in ponoven zagon 
projekta Vprašaj me, sem domačin.

Letošnje poletje se glede prireditev in dogodkov vrača v polnem 
zamahu. Javni zavod Turizem Bled, Zavod za kulturo Bled in drugi 
organizatorji v treh poletnih mesecih pripravljajo več kot sto do-
godkov in prireditev. Osrednje poletno dogajanje na Jezerski pro-
menadi bo od 22. julija do 7. avgusta, ko bomo praznovali 60-letni-
co slovenske popevke in 50-letnico lučk, ki jih vsako poletje za Blej-
sko jezero pripravi Andrej Vidic. Podroben program kakovostnega 
in pestrega dogajanja najdete v Programu prireditev in na bled.
si. Eden izmed vrhuncev bo prav gotovo uprizoritev opere Carmen 
Georgesa Bizeta.

Julija in avgusta bosta po Bledu in na Pokljuko vozila dva brezplačna avtobusa.

Več kot sto dogodkov


