Poletna kartica je na voljo od 15. Aprila 2022 in 20. Novembra 2022.

Ugodnosti za imetnike kartice:
1) Mobilnost


Brezplačni poldnevni izleti v okolici Bleda v družbi lokalnega vodnika – z avtobusom Obišči &
Razišči, vsak dan julija in avgusta



Brezplačna izposoja gorskih koles v Infocentru Triglavska roža Bled (Ljubljanska cesta 27
4260 Bled) – 2h/dan (vrednost 10 €)



Brezplačna povratna vožnja s sedežnico na Stražo – 1 vožnja v času bivanja (vrednost 4 €) v
odpiralnem času do predvidoma oktobra 2022



Vožnja s kočijo na relaciji okoli jezera čez Rečico (40-45 min) (vrednost 60 €) za ceno
običajne vožnje okoli jezera (30 min) (50 €) z Blejskimi fijakerji



10 % popust na taksi storitve Bled shuttle

2) Znamenitosti


10 % popust na vstopnino na Blejski grad



10 % popusta na vstopnino za odrasle osebe v Sotesko Vintgar (v primeru nakupa vstopnice
na vstopni točki med 7:30 in 8:30 ali med 17:00 in 19:00)



15 % popust na Meni POTICA z vključeno pristojbino za obisk Blejskega otoka (vstopnino v
Cerkev Matere božje na jezeru in razgledni zvonik)



10 % popust na pristojbino za obisk Blejskega otoka (vstopnino v Cerkev Matere božje na
jezeru in razgledni zvonik)



brezplačen vstop v korita Mostnice v Bohinju (vrednost 3 €/osebo) do predvidoma konec
oktobra + izkoristite brezplačne prevoze s Hop-on Hop-off avtobusom Pokljuka in shuttlom
Bohinjska Bistrica – Bohinjsko jezero

Poletna kartica je na voljo od 15. Aprila 2022 in 20. Novembra 2022.


brezplačen vstop v Cerkev Svetega Duha v Javorci, Tolmin (vrednost 4 €/osebo) do
predvidoma 31.10.2022

3) Aktivnosti


Brezplačen voden ogled Bleda: sprehod po Jezerski promenadi in starem jedru – vsak petek
ob 10.00 pred TIC Bled (vrednost 5 €). Obvezna predhodna prijava na info@visitbled.si
najkasneje do 8:00 na dan vodenja.



2+1 Ob nakupu dveh voženj za poletno sankanje na smučišču Straža je tretja vožnja
brezplačna v odpiralnem času do predvidoma oktobra 2022



10 % popust na najem koles, e-koles in e-skirojev v poslovalnici Bled shuttle



10 % popusta na aktivnosti, ki jih ponuja športna agencija Outdoor Slovenia + brezplačne
fotografije in video vsebine izleta + brezplačno pobiranje na naslovu nastanitve (Bled z
okolico) - Koda za popust: guest2022



10 % popust na izposojo vseh vrst koles v Polka Dot Cycling agenciji



15 % popusta na osebo za igro mini golfa – Mini golf Bled do predvidoma 10.10.2022



10 % popust za obisk The Game Escape Room (cena 60 €)



10 % popust na vstopnino v Grajsko kopališče Bled



10 % popust na 10-urno izposojo električnih koles v Infocentru Triglavska roža
Bled (Ljubljanska cesta 27 4260 Bled) (cena 45 €)

4) Gostinske storitve


10 % popust na gostinske storitve - hrana v restavraciji Grill



Paket 4 originalnih blejskih kremnih rezin po posebni ceni 18 €. Paket je mogoče kupiti v
kiosku Kavarne Park (cena 1 originalne kremne rezine je sicer 4,90 €)



10 % popust na celoten račun v restavraciji Grajska plaža



10 % popust na pijačo na gostinskem vrtu Mini golfa na Bledu



15 % popust na dnevni jedilnik v Restavraciji 1906 v Hotelu Triglav



10 % popust na ploščo Starkl v Hotelu Starkl



10 % popust na gostinsko ponudbo v Kavarni Stari Farovž



10 % popust na gostinsko ponudbo v gostilni Zatrnik Pr´Jagru



Sladko presenečenje ob naročilu zajtrka Bled Breakfast

5) Tiskovine


Brezplačen pohodniški zemljevid Bled – pohodniške poti 1:20 000 (darilo Turizma Bled; ob
predložitvi kartice ga prejmete v Infocentru Triglavska roža Bled) (vrednost 3 €)

Poletna kartica je na voljo od 15. Aprila 2022 in 20. Novembra 2022.


Brezplačna knjižica za družinsko dogodivščino po Radovljici S čebelico po Radovljici v TIC
Radovljica (vrednost 4 €/otroka) + izkoristite brezplačen voden ogled Radovljice vsak torek
ob 10.00

Posodobljeno: 5.7.2022

