Bled

s svojo lepoto in edinstvenostjo že od nekdaj vabi popotnika,
raziskovalca lepega, avanturista, prav vsakega, da ga obišče.
Zlahka očara in prepriča obiskovalca, da se na Bled vrača,
da z njim ostaja povezan s spomini in o njem širi dober glas.

Ker je Bled podoba raja. In še mnogo več.

Global Sport
Tourism
Awards 2016

Pod okriljem
fundacije Green
Destinations se je
Bled uvrstil med

Bled je prejel
nagrado za najboljši
športno turistični
kraj za leto 2017.

100 najbolj
trajnostnih
destinacij sveta
v letih 2019 in
2020.

Bled na 6. mestu
nepozabnih svetovnih
doživetij v letu 2020

Priljubljen popotniški vodnik
Lonely Planet je v drugi
izdaji seznama priporočenih
destinacij Bled umestil med 10
destinacij, ki nudijo edinstvena
in nepozabna doživetja.

top

region

Julian Alps, Slovenia

Vodilni svetovni potovalni
vodnik Lonely Planet je
regijo Julijske Alpe uvrstil na
3. mesto top destinacij v
svetu, ki jih je v letu 2018
vredno obiskati. Čudovita
zimska fotografija Bleda je
bila naslovna fotografija tega
izbora.

@BledSlovenia

Nagrada »The Plate
Michelin« za chefa Simona
Bertonclja in Restavracijo
Julijana 2020

Sladogled so pripravili
v Slaščičarski delavnici
Hotela Park na Bledu.

Poljudnoznanstvena revija

National Geographic je v

mednarodno
združenje za
prestižna potovanja,
je v svoji decembrski
izdaji izpostavil Bled
kot eno od najbolj
zaželenih destinacij
za potovanje v letu
2018.

@bledslovenia

Award v letu 2020

Bled v letu 2017
izbran za najboljšo
sladoledno
destinacijo na
svetu

Virtuoso, vodilno

@LakeBledSlovenia

Bledu 3. mesto na
svetu za kampanjo o
zmanjševanju količine
odpadkov in na področju
trajnosti, v kategoriji ITB Earth

marcu 2017 na svojo naslovnico
prestižnih svetovnih destinacij
postavila fotografijo Bleda,
s čimer so Bledu in Sloveniji
dodelili posebno veljavo ter
obet, da bo v naslednjih letih
ena izbranih ciljnih destinacij za
njihove izbrane goste.

Bled Slovenia

www.bled.si

Prestižni mednarodni medij s sedežem v ZDA, revija in spletni portal, za potovanja Conde Nast Traveller
je Bled v letu 2019 izpostavil kar trikrat:
25 najlepših malih mest na svetu

Najlepši kraji za obisk v letu 2020

Amerški medij Forbes je po Lonely planetu povzel
lestvico 10 najbolj zaželenih destinacij za potovanje
v letu 2021, Bled na 6. mestu:

Blejski grad med 25 najlepšimi gradovi v Evropi

V letu 2020 pa je Conde Nast Traveller Slovenijo
proglasil za najboljšo destinacijo za potovanje v letu 2021,
poudarek na kulinariki, Bled na naslovni fotografiji:

Global grasshopper, mednarodni
spletni portal za butične destinacije:
Največji nemški spletni medij za potovanja Reisen in
Style je objavil lestvico najbolj romantičnih evropskih
mest; Bled je na naslovnici, sicer pa na drugem mestu;
za Salzburgom, pred Bolzanom, Lago di Iseom, ...

Angleška potovalna revija Wanderlust je Slovenijo
postavila kar na prvo mesto med čudovitimi in varnimi
državami za poletje 2020. Bled na naslovnici:

@LakeBledSlovenia

@bledslovenia

@BledSlovenia

Spletni portal Big seven Travel je na osnovi izbire
1,5 milijona spletnih vplivnežev na Instagramu z vsega
sveta oblikoval lestvico 50 najprivlačnejših krajev na
svetu v letu 2020, Bled je na odličnem 5. mestu. Članke
s seznamom je objavilo več vplivnih svetovnih medijev,
med njimi Daily Mail in The Guardian:

Bled Slovenia

www.bled.si

