
MEDENI PROGRAM 

TRAJANJE: cca 7 ur; dobrih 5 ur za pot in 2 uri 
za kosilo v gostišču Avsenik
ZAČETEK POTI: Linhartov trg v centru 
Radovljice
KONEC POTI: gostišče Avsenik, Begunje 
OPREMA: lahka pohodniška obleka in obutev in 
ob sončnih dneh zaščita pred soncem: pokrivalo, 
sončna očala
CENA: 63 EUR ob udeležbi 15 oseb

CENA VKLJUČUJE: posebno kostumirano 
vodenje po Radovljici, vse prevoze z avtobusom 
in vozom lojtrnikom ali zapravljivčkom, 
vstopnine v Čebelarski muzej, v Prešernovo hišo 
v Vrbi, v Janšev čebelnjak, v muzej Avsenik in 
v Muzej talcev, prigrizek, degustacijo medu in 
medice, meden spominek, čebelarsko opravo za 
ogled živega čebelnjaka, aperitiv in kosilo 

PRIJAVE: 
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica 
Žirovnica 14 
Tel.: 00386 (0)4 580 15 03 
e-mail: info@zirovnica.eu 
www.zirovnica.eu 

POSEBNOSTI IN DOŽIVETJA: Radovljica je srednjeveško mesto z edinim ohranjenim 
obrambnim jarkom v Sloveniji. V starem jedru je Muzej čebelarstva z zbirko poslikanih 
panjskih končnic. Na bližnji Breznici Janšev čebelnjak - rekonstrukcija čebelnjaka Antona 
Janše, začetnika modernega čebelarstva iz 18. stoletja. V Vrbi, vasi s starim jedrom s srenjskimi 
kamni pod lipo, je rojstna hiša Franceta Prešerna. Nad dolino Drage je grad Kamen: z 
zgodbo o graščaku Lambergarju; blizu je graščina Katzenstein z Muzejem talcev. V Begunjah 
je doma ansambel Avsenik. Njegova glasba je znana po vsem svetu, skladba Golica pa velja za 
najpogosteje predvajano na vsem svetu!

PO MEDENI POTI MED RADOVLJICO, ŽIROVNICO IN 
BEGUNJAMI 
Sprehodite se po romantični Radovljici, zavrtite se v 
ritmu Avsenikovega valčka in okušajte sladke medenjake 

DAN SLADKEGA ŽIVLJENJA 
Pojdite po medeni poti, kjer je skrivnostno življenje čebel le okvir 
zgodbe, polne spoznanj srednjeveškega mesta in vasi, v kateri 
se je rodil pomemben pesnik evropske romantike. Brenčanje 
čebel se nadaljuje z drdranjem vesele vožnje z vozom lojtrnikom 
in z zvoki glasbe Avsenikov – ansambla, ki je ustvaril največkrat 
predvajano pesem na svetu! 

To je medena pot po Deželi, po svetu pod Stolom, po Kašariji, ki 
vodi od ene zlate postaje k drugi. Popelje nas iz romantičnega 
meščanskega sveta Radovljice z bogato kulturo v svet narave z 
razgledi na Karavanke in Julijske Alpe. Pot je tlakovana z glasbo, z 
izborno besedo poezije, s košatimi razgledi iz nekdanje cesarske 
ceste, s spoznavanji čebel in čebelnjakov, z zgodovino panjskih 
končnic in z degustacijo medu. Obiščemo grad Kamen in dolino 
Drage, srednjeveško Radovljico, vas Vrbo, kjer se poklonimo 
pesniku Francetu Prešernu in za konec doživimo glasbeni 
cressendo pri Avseniku v Begunjah, kjer nas razvajajo z glasbo in 
kulinariko. 

ZAKAJ? 
Ker je polno sladkosti – medenih, kulturnih, naravnih in drugih 
doživetij! Ker je kombinacija različnih razkošij nekdanjega in 
sedanjega življenja. 
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www.slovenian-alps.com; e-mail: info@slovenian-alps.com

RADOVLJICA IN ŽIROVNICA. SLADKOSTI ŽIVLJENJA! 
Tu se igrivo prepletata romantično meščansko življenje starega jedra Radovljice in bogata kmečka kulturna krajina, ki je s svojimi

čebelnjaki svetovni pojem čebelarstva. Tu je prostor, kjer dobesedno in v prispodobi zlahka doživite vse sladkosti življenja! 


