polovica pa jih je prinešenih iz tujine. Med domačimi
prevladujejo vrste, ki imajo rade vlago in svetlobo. Za
tujerodne vrste pa so odgovorni krajinski arhitekti,
kateri so (nekatera drevesa so že zelo stara) in urejajo
parke na Bledu. Med slednjimi najdemo mamutovca
– vrsto, katere predstavnik je največje drevo na svetu,
močvirske taksodije – ti iz tal poženejo do 1m visoke

začne se v Zgornjih Gorjah, nadaljuje v Višlenico,
Mevkuž, Zgornje Laze in konča v Grabčah. Obravnavane
teme ob poti so zvončarstvo in kovaštvo, mlinarstvo,
geologija, gozdarstvo, stara kmečka domačija ter miti
in legende. Pot je označena, najlažje pa se nanjo pride
s parkirišča pri pokopališču v Zgornjih Gorjah.

metrov je nezahtevna in poteka večinoma po travnatih
in gozdnih poteh, je pa tudi posebej označena. Enkrat
tedensko ali po naročilu je organiziran tudi voden ogled
z lokalnim vodnikom in ornitologom v organizaciji
Sava Hotelov Bled.

tujerodne vrste pa so odgovorni krajinski arhitekti,
kateri so (nekatera drevesa so že zelo stara) in urejajo

Mevkuž, Zgornje Laze in konča v Grabčah. Obravnavane
teme ob poti so zvončarstvo in kovaštvo, mlinarstvo,
geologija, gozdarstvo, stara kmečka domačija ter miti

a bird expert, is organised once a week or upon prior
arrangement with Sava Hotels Bled.

posebnem okolju, obdani z mnogo drugimi drevesnimi

RADOVLJICA - T: +386 (0)4 531 51 12, www.radolca.si

Bled - turistična karta občine (1:30000).

Info: Knjižica / TIC Bled

a. Gozdna učna pot Radovljica, b. Naravoslovna učna pot Pusti grad, c.Vodna učna pot Grabnarca, d. Brezjanska pot miru,

a. Vaška pot, b. Petrova pot, c. Lambergova pot, d. Pastirska pot, e. Podgorska kolesarska pot

(1:6600), še posebej pa so sprehodi označeni in opisani na zemljevidu

a. Pot kulturne dediščine, b. Po poteh čebelarstva

vrstami, dajejo še poseben čar.

zračne korenine, žive fosile – ginke, itd. Ker rastejo v
Info središče TNP Triglavska roža n Bledu www.tnp.si

močvirske taksodije – ti iz tal poženejo do 1m visoke
Info: Pot je označena. /

ŽIROVNICA - T: +386 (0)4 580 1503, www.zirovnica.eu

igrišču za golf.

Pot je označena, knjižice pa je moč dobiti na Blejskem

– vrsto, katere predstavnik je največje drevo na svetu,

prevladujejo vrste, ki imajo rade vlago in svetlobo. Za

začne se v Zgornjih Gorjah, nadaljuje v Višlenico,

marked. A walk guided by a local guide, who is also

parke na Bledu. Med slednjimi najdemo mamutovca

polovica pa jih je prinešenih iz tujine. Med domačimi

dediščine in ustnega izročila. Vodi nas skozi tri vasi:

mainly through grassy areas and forests. It is also well

s parkirišča pri pokopališču v Zgornjih Gorjah.

drevesnih vrst. Od tega je polovico vrst domačih,

Bled. Pot združuje teme iz naravoslovja, kulturne

good three kilometres long, is undemanding and runs

Blejskem igrišču za golf. /

Okrog Blejskega jezera najdemo več kot 60 različnih

Gorje, Osnovno šolo Gorje in Kmetijsko zadrugo Gozd

behaviour and special features. The path, which is a

in legende. Pot je označena, najlažje pa se nanjo pride

vrstami, dajejo še poseben čar.
sodelovanju Triglavskega narodnegaparka z Občino

more about the life of birds as well as their species,

Info: Pot je označena, knjižice pa je moč dobiti na

posebnem okolju, obdani z mnogo drugimi drevesnimi
Učni program Miklavževa pot v Gorjah je nastal ob

Bled golf course for those who would like to learn

zračne korenine, žive fosile – ginke, itd. Ker rastejo v

drevesnih vrst. Od tega je polovico vrst domačih,

dediščine in ustnega izročila. Vodi nas skozi tri vasi:

jskem igrišču za golf. Pot v dolžini dobrih treh kilo-

The Ornithology Walking Path was arranged at the

Okrog Blejskega jezera najdemo več kot 60 različnih

Bled. Pot združuje teme iz naravoslovja, kulturne

odpravijo na ornitološko – sprehajalno pot na Ble-

jskem jezeru

Gorje, Osnovno šolo Gorje in Kmetijsko zadrugo Gozd

sodelovanju Triglavskega narodnegaparka z Občino

Za vse tiste, ki bi želeli izvedeti več o življenju in
vrstah ptic, njihovih navadah in posebnostih se lahko

jezeru / Zanimiva drevesa ob Ble-

Učni program Miklavževa pot v Gorjah je nastal ob

Route

Zanimiva drevesa ob Blejskem

Miklavževa pot / Miklavževa pot:

Ornitološka pot / Ornitological

BEGUNJE - T: +386 (0)4 533 34 11, www.begunje.si

oti
Tematske p
ails
Thematic tr

Bled z okolico zaradi svoje čudovite narave kar vabi, da se odpravimo ven. Naj
bo to sprehod okoli Blejskega jezera, po
okoliških vaseh ali krajši izleti po kakšnih
bolj skritih poteh, ne spreglejte bogate umetnostno zgodovinske in stavbne dediščine
ter številnih naravnih lepot.

Bled z okolico zaradi svoje čudovite narave kar vabi, da se odpravimo ven. Naj
bo to sprehod okoli Blejskega jezera, po
okoliških vaseh ali krajši izleti po kakšnih
bolj skritih poteh, ne spreglejte bogate umetnostno zgodovinske in stavbne dediščine
ter številnih naravnih lepot.

Sprehajalne poti so označene na zemljevidu Bled - karta mesta

Bled - turistična karta občine (1:30000).

(1:6600), še posebej pa so sprehodi označeni in opisani na zemljevidu

Sprehajalne poti so označene na zemljevidu Bled - karta mesta

Zemljevidi / Maps:

S
Sprehodi
Walking
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