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Najboljše
za slovenske goste

V znamenju
Solidarnosti
Ob zaključku Strateškega foruma Bled je v ponedeljek, 31. avgusta, zvečer grajsko skalo obarval znak legendarnega poljskega
sindikata Solidarnost, ki letos praznuje 40-letnico ustanovitve.
Sindikat so leta 1980 ustanovili v Gdansku in je kmalu prerasel v
množično protisistemsko civilnodružbeno gibanje po vsej Poljski.
Zaradi tega je bil z razglasitvijo izrednih razmer oz. vojnega stanja
s strani oblasti pod vodstvom generala Jaruzelskega decembra
1981 prepovedan. Vodil ga je Lech Wałęsa, ki je leta 1990 postal
predsednik Poljske.
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V letošnjem poletju, ki se bo v turističnem gospodarstvu po svetu, v Sloveniji in na Bledu vsekakor zapisalo
v zgodovino, je Bled slovenskim gostom ponudil najboljše, kar ima, se pravi vse, kar sicer ponuja najbolj
petičnim tujim gostom.

Blejski strateški forum je za Bled izjemnega pomena. Strateški
forum je eden izmed dogodkov, s katerim Bled ohranja svojo
pozicijo v svetu kot eno izmed najbolj prepoznavnih protokolarnih središč v tem delu Evrope. Ta tradicija sega daleč nazaj v
čase Habsburške monarhije, saj so bili že takrat obiski kronanih
glav in državnikov na Bledu praktično stalnica. Letos je bila rdeča
nit foruma srečanje z epidemijo, predvsem pa njeni izzivi in
priložnosti. Epidemija je brutalno v ospredje postavila vse slabosti
in pomanjkljivosti sveta v 21. stoletju, njene posledice občutimo
prav na vsakem koraku.
Tudi letošnji forum je bil zaradi epidemije drugačen, saj je potekal
le en dan z zelo omejeno udeležbo. Dopoldanski del se je odvijal v
Festivalni dvorani Bled, kjer je sicer na voljo več kot petsto sedežev,
vendar jih je bilo zaradi ukrepov zasedenih le nekaj čez devetdeset, zato je bilo razpravo možno v živo spremljati na spletu.
Popoldanski del se je odvijal v obnovljenem hotelu Rikli Balance,
enem izmed ponosov Bleda.

Podoba Bleda
gre v svet
Turizem Bled je skupaj s partnerji z blejskega turističnega gospodarstva in kulture gostil več študijskih ekip iz tujine. V zadnjem
mesecu sta Bled obiskali močni novinarski ekipi iz sosednje Italije
(med njimi Corriere della Sera) in Madžarske. Francoska TV2 je
snemala prispevek o vodah v Sloveniji (jezero s pletnami, soteska
Vintgar), ob obisku Slovenije pa so se na Bledu ustavili tudi perspektivni influencerji iz Italije, Avstrije, Velike Britanije. Navdušeni
so in ugotavljajo, da podoba Bleda, ki jo najdejo na spletu, ni le
mit, temveč resničnost.
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Na začetku poletne sezone je vrata odprl
popolnoma prenovljen Hotel Park, sredi
avgusta se mu je pridružil ravno tako pred
kratkim obnovljen Rikli Balance Hotel,
obnovljen je hotel Bled Rose, gostje lahko
nočijo v dveh vrhunskih glampingih in v
Kampu Bled v Zaki, tik ob jezeru, v enem
najlepše urejenih kampov v Sloveniji.
Odprta je restavracija Julijana v Grand
Hotelu Toplice, ki se ponaša z Michelinovim krožnikom, poleg tega pa so gostje,
ki so nočili vsaj dvakrat, dobili še s popusti
in posebnimi ponudbami bogato kartico
Julijske Alpe: Bled. Zaposleni v gostinstvu
in turizmu se trudijo, da so storitve na
najvišjem možnem nivoju.
Bled v teh dneh zares žari v vsej svoji lepoti
in je kot tak na voljo Slovencem, da ga
podrobneje spoznajo. »Na Turizmu Bled
opažamo, da Slovenci Bleda ne poznajo
tako dobro, kot smo mislili, da ga. Vsi
niti ne vedo, kako poteka vožnja s pletno,
da imamo fijakerje, dobro označene in
vzdrževane pohodne in kolesarske poti
ter seveda izjemno kulturno dediščino,
ki je lahko v ponos prav vsem Slovencem,« pravi direktor Turizma Bled Tomaž
Rogelj. Straža, osamelec, ki se vzpenja nad
jezerom, ponuja pestre adrenalinske in
športne dejavnosti, s katerimi si obiskovalci lahko zapolnijo ves dan.
Obisk Blejskega gradu se je letos spremenil v posebno doživetje, saj ni velikih organiziranih skupin obiskovalcev, tako da
si individualni gostje grad in »ta grajske«
lahko v miru ogledajo in na vsaki postaji
prisluhnejo razlagam kletarja, kovača,
tiskarja …, najmlajši pa grad odkrivajo s
pobarvanko.
Ena najdaljših jeklenic v Evropi, Zipline
Dolinka, obiskovalca popelje čez
zavarovano območje Brja, Bled je del
daljinske pohodne poti Juliana Trail.
Kopanje na Grajskem kopališču, miren
večerni sprehod okoli jezera, obisk Marijinega svetišča in Potičnice na Blejskem
otoku in še marsikaj. Bled je vse našteto
letos ponudil slovenskemu gostu, saj se
v preteklih letih Slovenci za počitnice ob
zares pisani množici tujih gostov z vsega
sveta niso množično odločali. Letos je
drugače.

Bled v teh dneh zares žari v vsej svoji lepoti in je kot tak na voljo Slovencem, da ga
podrobneje spoznajo.

Obisk Blejskega gradu se je letos spremenil v posebno doživetje.
Po zadnjih podatkih Občine Bled je bilo
v letošnjem juliju na Bledu nekaj več kot
103.000 nočitev, od tega so bili na prvem
mestu prav slovenski gostje z nekaj več
kot 30.000 nočitvami, sledijo Nemci
s 25.000 nočitvami, na tretjem mestu
pa so Nizozemci z nekaj več kot 8000
nočitvami. Lanska slika je ob tem, da so

bili v letošnjem juliju hoteli Kompas,
Rikli Balance in Toplice še zaprti, popolnoma drugačna. Slovenci so v lanskem
juliju realizirali le nekaj manj kot 5000
nočitev. Na prvem mestu so bili lani tako
Britanci, na drugem Nemci in na tretjem
Nizozemci. Lani julija je bilo na Bledu
207.000 nočitev.

Začaran gozd na Homu
Na Homu nad Zasipom je nastala nova družinska pot, Začaran
gozd. Pot je delo članov Kulturno
umetniškega društva Kamot Zasip.
Avtorici projekta sta Meta Vodnjov
in Lucija Vidic. Gre za družinsko
pustolovščino za vso družino. Pot
Začaranega gozda vijuga po gozdu
hriba Hom nad Zasipom in je dolga
2,2 kilometra. S knjigo in pripomočki
so obiskovalci na sledi za glavnim
ravbarjem, ki ga išče cela vas. Preko
zgodb, namigov in nalog odkrivajo
njegovo ime in skrivnostni priimek
ter s tem pomagajo vaščanom in
gozdnim živalim.

