KRANJ. VISOKA MODA STARODAVNEGA NAKITA.
Kranj je eno najstarejših mest Slovencev, a že pred tem so to strateško ključno točko na slikovitem sotočju
Save in Kokre obvladovali mogočni vojščaki. Njihove žene so se že pred skoraj 1500 leti ozirale po modnih zapovedih!

OD MODNIH DRAGOCENOSTI DO SLOVENSKE
POMEMBNOSTI
Sprehodite se od zlate dobe Karnija do časov pesnika Prešerna,
od podzemnih rovov do silovite narave v soteski sredi mesta
............................................................................................................................................................................................................................................................................

VZEMITE SI ČAS ZA RAZLIČNE ČASE!
Sledite vodniku iz preteklosti: popeljal vas bo skozi eno najstarejših
mest Slovencev in vam pokazal največje mestne dragocenosti! Kar takoj
odkritje največjega zaklada: starodavnega nakita iz zlate dobe Karnija!
Potem v Kostnico in v najlepšo gotsko cerkev Slovenije. Nadaljujmo z
razgledi na stavbne posebnosti zanimivih meščanskih hiš in z vstopom
na območje gradu Khiselstein. Iz mesta pod mesto: spust po Jelenovem
klancu in po doživetja posebne tehniške dediščine: rovov, izdolbenih v
konglomerat pleistocenske starosti, ki so med drugo svetovno vojno
služili kot zaklonišča. Še nepozabni kanjon reke Kokre kar sredi mesta in
… toliko zlatih spominov po samo nekaj urah!
Mesto na stičišču dveh rek sega v pradavnino in skozi zgodovino ostaja
zibelka slovenstva. Tu je največje staroslovensko grobišče na svetu, tu
so delovali številni za narodno zavest pomembni možje, med katerimi
še posebej izstopata publicist dr. Janez Bleiweis in pesnik dr. France
Prešeren.
ZAKAJ?
Ker je Kranj mesto mnogih zgodb, mnogih pomembnih
posameznikov, mnogih odkritij. Ker ima samosvojo rečno sotesko
kar sredi mesta. Ker v sebi skriva zaklade!
POZORNOSTI VREDNE POSEBNOSTI: Staro mestno jedro s Pungartom, kjer stoji edini

v celoti ohranjen obrambni stolp iz 16. stoletja, z arkadami in vodnjakom najslovitejšega
slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika, razkriva svojo preteklost v Gorenjskem muzeju, ki
med drugim skrbi za najdbe zlatega nakita, starega okoli 1500 let. V Layerjevi hiši, hiši
umetnikov, lahko podoživite začetke fotografije na steklu, kakor si jo je zamislil Janez Puhar
in v avtentičnem kostumu doživite ustvarjanje lastnega svetlopisa. Mesto se na vsakem koraku
spominja dr. Franceta Prešerna - v muzeju, v Prešernovem gaju, v gledališču, ob spomeniku in
na februarskem Prešernovem semnju. Tehniška dediščina so rovi pod starim Kranjem, naravna
posebnost kanjon Kokre - skoraj 30 metrov globoka soteska v samem mestnem jedru.
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PROGRAM ZA SKUPINE
TRAJANJE: po dogovoru od 2 do 5 ur
ZAČETEK IN KONEC POTI: Slovenski trg v

centru Kranja
CENA: 15 – 25 EUR

CENA VKLJUČUJE: vodenje, vstopnine,

spominek

Dodatno:
Fotografiranje na steklo: 10 EUR/osebo
Animacija: 50 – 100 EUR na skupino
PRIJAVE:

Zavod za turizem Kranj
Glavni trg 2
4000 Kranj
Tel.: 00386 (0)4 238 04 50
e-mail: tic@tourism-kranj.si
www.tourism-kranj.si

