CERKLJE-KRVAVEC.
TAKO PREPROSTO, TAKO VISOKO
Tako lahko dostopna planina blizu glavnega mesta Slovenije
pozimi privlači smučarje, poleti izletnike. V četrt ure ste iz
mednarodnega letališča visoko sredi alpskega sveta in
že jeste sveže narejeno skuto!

POBEG IZ DOLINE V VIŠINO
Z gondolo na Krvavec po razglede
in okuse višinskih specialitet

.....................................................................................................................................................................................................................................................

DAN ZA NOVE MOČI
Pridite v gostoljubne Cerklje pod planino mnogih aktivnosti! Tu
si ogledamo delo Jožeta Plečnika, Hribarjevo vilo ter spominski
park, nato se mimo gradu Strmol zapeljemo do Samostana
Velesovo. Kratek orgelski koncert v znameniti cerkvi Marijinega
oznanjenja nam predstavi nekaj skladb skladatelja Davorina
Jenka.
Z žičnico (ali po cesti do Jezerc) se odpeljemo na vrh Krvavca.
Tu se po sprehodu okrepčamo s skuto, kislim mlekom in drugimi
dobrotami. Izlet namreč zaključi etnološko obarvana pojedina, po
kateri se polni novih moči lahko vrnemo v Cerklje.
Cerklje na Gorenjskem so pravi park raznolikosti naravnih in
geografskih značilnosti alpskega, gorskega in nižinskega sveta
prepleten s tematskimi potmi in možnostmi aktivnega oddiha.
Iz Cerkelj do Krvavca je sila kratka pot: tu se človek iz urbanega
kaosa v trenutku umakne v posvečen prostor narave!
ZAKAJ?
Ker potrebujete pobeg iz vsakdanjika. Ker je zares lahko
dostopno!

ZNAMENITOSTI CERKELJ IN KRVAVCA: vaško jedro Cerkelj se ponaša s secesijsko

Hribarjevo vilo, s kapelo arhitekta Jožeta Plečnika in s spominskim parkom kipov uglednih
krajanov. Nedaleč stran sta Grad Strmol, kulturni spomenik državnega pomena, in Samostan
Velesovo z romarsko cerkvijo Marijinega oznanjenja in z najstarejšim Marijinim kipom v
Sloveniji. Krvavec je gora s planinskimi pašniki. Na njej je znamenita kapela Marije Snežne v
stilu kamnite pastirske bajte. Pozimi je tu eno najbolj priljubljenih smučišč v Sloveniji.

www.slovenian-alps.com; e-mail: info@slovenian-alps.com

PROGRAM S PLANINSKO POJEDINO
TRAJANJE: 5-6 ur
ZAČETEK IN KONEC POTI: središče Cerkelj
OPREMA: lahka pohodna obutev in obleka,

sončna očala, pokrivalo
CENA: na vprašanje

CENA VKLJUČUJE: vodene oglede, koncert,

prevoz z žičnico (ali po cesti) na Krvavec, malico,
etnološko obarvano pojedino
PRIJAVE:

TIC Cerklje

