
Srce pod Alpami



Kako do nas?
Kljub temu da Zgornjesavsko dolino objema 

mogočno gorovje Karavank in Julijskih 
Alp, je zelo lahko dostopna.

V največ pol ure vožnje lahko dosežemo 

avtocesto v Italiji (Trbiž), Avstriji (Beljak) 

ali Sloveniji (predor Karavanke). Blizu 

so železnice, pa tudi ljubljansko letališče je 

oddaljeno manj kot uro vožnje. 

       Ljubljana – Kranj – Jesenice – Kranjska Gora
       Beljak – Korensko sedlo / predor Karavanke –        
       Kranjska Gora 
       mejni prehod Rateče – Kranjska Gora

       Ljubljana – Kranj – Jesenice – Kranjska Gora

       Jesenice – Kranjska Gora

       Trbiž – Kranjska Gora
       Beljak  – Kranjska Gora

      Ljubljana – Kranjska Gora (45 min)
      Celovec  – Kranjska Gora (40 min)
      Trst – Kranjska Gora (1,40 min)

Založnik: Turizem Kranjska Gora
Idejna in kreativna zasnova: Rosje
Teksti: mag. Mateja Mahnič, Snovalnica
Fotografije: Fototeka Turizem Kranjska Gora, Fototeka Gornjesavski 
muzej Jesenice, Fototeka HIT Alpinea d.d., Fototeka HIT d.d., 
Fototeka HIT Larix d.d., Fototeka STO, Iztok Noč, Bogomir Košir, 
Andrej Žemva, Matjaž Vidmar, Janez Šmitek, Matjaž Šanca, Bor Rojnik, 
Domen Zupančič, Jakob Jakelj, Fototeka Infrasport d.o.o., Fototeka 
Slovenski planinski muzej, Fototeka Kofler Sport, Fototeka TD Rateče 
- Planica, Andrej Mežik, Mateja Zagoršek, Ivan Majc, Nina Peternel, 
Fototeka Triglavski narodni park, Aleš Zdešar, Golf Klub Kranjska 
Gora, Fototeka ŠD Lednih plezalcev Mlačca Mojstrana, Fototeka Bike 
Park Kranjska Gora, Jošt Gantar, Samo Vidic, B. Kladnik, Fototeka TD 
Dovje - Mojstrana, J. Skok, Matevž Lenarčič, Valentin Štular, Rok Eržen, 
Jože Mihelič, Fototeka Nordijski center Planica, Blaž Oman, Žiga Fišer, 
Fototeka Pokal Vitranc, Fototeka ZŠRS Planica, Fototeka OK Planica, 
Fototeka Koren Sport, Aleš Fevžer, Barbi Smolej, Fototeka Julijana 
Turizem, Fototeka Rajže po poteh Triglavskih pravljic, Črt Rozman, 
Fototeka RTC Žičnice Kranjska Gora, Jaka Veljavec, Fototeka Eskimska 
vas d.o.o., Vedran Jerković, Polona Plasin, Alois Reinprecht, Žiga Vogrin, 
Fototeka RKC, Žiga Židan, Miro Podgoršek, Fototeka Sportograf.
com, Fototeka Gorenjski Glas, Mojca Matko, Grega Kofler, Bobo, Alojz 
Hlebanja, iStockphoto
Panoramske karte: Panorama, Bojan Simončič
Tisk: Tiskarna Oman, Peter Oman s.p.
Naklada: 6000
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Prenesite si svojo mobilno aplikacijo!



Triglavski narodni park

Mahovje

Ajdovska deklica Slap Peričnik Kozorog Zelenci

Zgornjesavska 
dolina
Na severu Karavanke, na jugu Julijske 
Alpe, na vzhodu Jesenice, na zahodu 

razvodje rek Save in Zilje. 
Poletja sveža, zime mrzle.  Prostrani 

gozdovi iglavcev in macesnov, 
ruševje nad gozdno mejo. Gamsi, srne in 

zajci med divjačino, ruševci in ujede med 

gorskimi pticami.  
Zgornjesavska dolina je polna etnografskih 
draguljev, hkrati pa sodobnih 

adrenalinskih športov. Po eni strani 

tiha in samotna, po drugi prizorišče živahnih 

družabnih prireditev. 

Zgornjesavska dolina je vedno bila in vedno bo 

zaklad, za katerega si je treba vzeti čas in ga 

prečesati z vseh strani neba, v vseh letnih časih 

in z vsemi njegovimi doživetji.  

Za začetek pa si priskrbite panoramsko 
karto Zgornjesavske doline v 

Turistično Informacijskem Centru 
Kranjska Gora.

Več kot 150 
izvirnih doživetij

Odkrijte zakladnico Zgornjesavske doline! 

KozolecLedine



Rateče so znane po dolgih in mrzlih zimah, 

vendar tudi po obilici sončnih dni, ko se lahko 

sprehajate po planinskih travnikih ob vznožju 

Karavank.

Oglejte si kopije slavnih Rateških 
rokopisov v cerkvi Sv. Tomaža v 

Ratečah, enega od štirih najstarejših zapisov v 

slovenskem jeziku.

Planinski dom Tamar Kajžnkova hiša Planica Pokal Vitranc ZelenciVaško jedro Podkorena

Rateški rokopisPresihajoče jezero Ledine Parkelj TrentarPodkoren

Junaki Planice letijo kot ptice …
… je gotovo najbolj znana 

melodija v Ratečah.

Ikona narodnozabavne glasbe Slavko Avsenik 

je Planico posvetil smučarskim skakalcem na 

eni največjih smučarskih letalnic na 

svetu, Planiški. 

Junaki Planice 
letijo kot ptice...

Rateče - 
Planica

Čeprav si Podkoren s Kranjsko Goro deli 

skupen turističen vzpon zaradi vsakoletnega 

svetovnega pokala v alpskem 
smučanju, je ljubko razloženo naselje z 

gručastim jedrom nad levim bregom Save 

Dolinke vseeno zelo samosvoje.  

Podkoren je »mitnično« mesto: skozenj je 

vodila tlakovana srednjeveška cesta in vozila 

poštna kočija. Vse do zgraditve karavanškega 

predora je cesta čez Korensko sedlo 

predstavljala glavno prometno povezavo s 

Srednjo in Severno Evropo. 

Če ljubite skrivnostnost in idiličnost, je 

Podkoren vaše zatočišče. »Moje staro gnezdo 

…« je zapisal znani angleški raziskovalec in 

občudovalec Gorenjske, Sir Humphry 
Davy, o Podkorenu in njegovi okolici. Zna 

pa biti Podkoren tudi noro zabaven, saj gosti 

Srečanje parkeljnov treh dežel, pa 

eno najbolj znanih zgornjesavskih veselic. 

Pokal Vitranc

Podkoren

Alpsko srce Zgornjesavske dolineJunaki Planice letijo kot ptice...



Kranjska 
Gora
Zgodba o Kranjski Gori sega v drugo 
polovico 14. stoletja, v leta, ko se je 

Kranjska Gora iz pastirskega naselja razvila v 

današnjo svetovljansko alpsko vas. 

Strateško pomembna je postala med 1. 

svetovno vojno, ko so ruski ujetniki zgradili 

vojaško cesto čez 1.611 m visok 
prelaz Vršič. 

Na pobočjih Vitranca so zrasle prve 

žičnice. Nato poletno sankališče, 
sijajni hoteli, prisrčni apartmaji, 
zanimivi muzeji, etnografske 
prireditve, nore zabave … 

V Kranjski Gori se kar naprej nekaj dogaja. Tu 

se avantura odkrivanja Zgornjesavske 
doline začne, pa nikoli ne konča! 

Srce pod Alpami

Gozd Martuljek je dobil ime po potoku, 

hišna imena Srednjega Vrha pa so iz 

obdobja turških vpadov. Po 1. svetovni vojni je 

bilo tu razvito mlinarstvo, železarstvo, splavilo 

lesa in oglarstvo, ki se ga zdaj oživlja kot lokalno 

tradicijo.

Sodobni Gozd Martuljek je čudovita zmes 

neokrnjene alpske narave z gorskimi 
slapovi, bogate etnografske 
dediščine in Martuljkove skupine 
z osrednjo vitko skalno piramido 
Špika, ki ostenju daje poseben čar.

Najlepši pogled na Martuljkovo skupino je iz 

Srednjega Vrha, iz nasprotne gorske skupine 

Karavank.

Sončev kralj

Gozd 
Martuljek in 
Srednji Vrh

Kranjska Gora Jezero Jasna

Smučišče Kranjska Gora

Finžgarjeva kapelica Martuljški slapovi Oglarske kope

Sir Srjan Špikova skupina

Ruska kapelica

Smučarsko in svetovljansko središče. Vasici, ki dihata z gorami...



Dovje je vas s tisočletno zgodovino, 
kmečko tradicijo in najbolje 
ohranjeno tipično alpsko arhitek-
turo. Oglejte si kamnita polkrožna vrata 

v kmečke hiše in njihove “čopaste” strehe. 

Občudujte skrbno obdelane terasaste 
njive pod vasjo.

Globoko zadihajte, saj ima Dovje zdravilno 
klimo. Tudi spomin na župnika 
Aljaža je tu še živ. In če načrtujete ture v 
Karavanke, je vas Dovje vaš idealni tabor!

Na Belci nedaleč od Mojstrane, lahko v 

zaselku Podkuže še vedno opazujete prosto 

živino na planinskih pašnikih. Ne zamudite zelo 

slikovit sprehod po gozdni poti ob potoku 
Belca z izginjajočimi slapovi!

Nekdaj rudarska in fužinarska, je Mojstrana 
danes najbolj znana po odličnih 
alpinistih in smučarjih, saj je bilo 

kar veliko slovenskih olimpijcev 

rojenih v Mojstrani oz. njeni neposredni 

okolici.

Ker Mojstrana leži na vstopu v Triglavski 
narodni park, od tu vodijo tri čudovite 
alpske doline v osrčje Julijskih 
Alp. Dolina Krma nudi najlažji 

dostop na Triglav, dolina Kot očara 

s tišino, Vrata pa presenečajo z mogočno 

Triglavsko severno steno.

Za vse planince je obvezen ogled 

Slovenskega planinskega muzeja! 
Vsi ljubitelji sakralne umetnosti in starinske 

alpske arhitekture pa si boste za Mojstrano 

morali vzeti najmanj dva dni! 

Vstopite skozi 
kamnite oboke 

dovških vrat!
Vas pod 

Triglavom...

Dovje in BelcaMojstrana

Aljažev stolp na TriglavuDovje & Mojstrana Spomenik Jakobu Aljažu na Dovjem

Triglavska severna stena Slap Peričnik Cerkev Sv. Mihaela Hiša Pr’ Katr’Panjske končnice 

Izhodišče za Julijce in šarmantno prenočišče... Idilični vasici pod Karavankami

Slovenski planinski muzej



Nordijski 
center Planica
Nordijski center Planica je 
izjemno okolje za nadaljevanje tradicije 
smučarskih skokov in poletov, za 
treninge in tekmovanja smučarjev 
tekačev...
V sklopu Nordijskega centra 
Planica je nastalo 7 novih skakalnic s 
spremljajočimi objekti ter izvedla se je obnova 
letalnice bratov Gorišek. 
V osrednjem objektu, ki predstavlja središče 
tekaškega in skakalnega dela centra, je 
razgledna ploščad, planiški muzej 
v dveh etažah, vetrovnik in 
gostinska ponudba. 
Poleg zunanjih tekaških prog v zimskem času 
lahko tečete tudi poleti na pokritem notranjem 
tekaškem poligonu.
Najmlajši obiskovalci se lahko zabavajo v 
otroškem adrenalinskem parku in 
v otroškem kotičku v osrednjem 
tekaškem objektu.
Pridružite se vodenim ogledom po osrednjem 
objektu in njegovi okolici!

Zgornja Radovna  leži  na območju 

Triglavskega narodnega parka ob 

potoku Radovna, v katerega se stekajo vode 

iz ledeniških dolin Krme in Kota. 
Domačije  so raztresene po dolini, tako, da je že 

sam sprehod po Radovni enkratno doživetje. 

Obiščite Gogalovo domačijo, kjer 

stoji več kot štiristoletna lipa. Nadaljujte do 

Pocarjeve domačije, ki je spremenjena 

v etnografski muzej s freskami in avtentično 

notranjo opremo. Pri domačiji Psnak si oglejte 

dobro ohranjen Psnakov čebelnjak, nižje 

doli pa je Psnakova žaga in mlin.
Če imate po tem sprehodu še dovolj energije, se 

lahko odpravite na prekrasen izlet v Julijce, 

bližje jim ne boste nikjer drugje. 

Krasotica ob 
gorskem potoku 

Zgornja 
Radovna

Ajdovi krapi s skutoDolina Krma

Gogalova lipa Psnakova žaga in mlin Pocarjeva domačija Planica Zipline Nordijski center Planica

Tek na smučeh

Smučarski skoki in poleti

Muzej in tekaške proge Nordijski center Planica

Stara lipa pripoveduje zgodbe iz davnine … Doživite spust po jeklenici - Planica Zipline!  



Oj Triglav, moj dom, kako si krasan! 

Triglavski 
narodni park
Triglavski narodni park je zgodba o 
prizadevanjih slovenskih naravovarstvenikov, 
da bi zaščitili izjemno, še skoraj nedotaknjeno 
naravo in kulturno dediščino vzhodnih 
Julijskih Alp. Triglavski narodni park 
je leta 1924 postal prvo zavarovano 
območje v Sloveniji. Obsega površino 
83.807 ha. Najnižja točka parka je 
pri 180 metrih v Tolminskih koritih, 
najvišja pa na vrhu Triglava pri 
2864 metrih. Zaradi ohranitve neokrnjene 
narave ste se obiskovalci parka dolžni 
držati določenih pravil, ki pa niso 
moteča pri doživljanju parka. Naravovarstveni 
nadzorniki so vam pripravljeni odkriti največje 
zanimivosti svojega parka in tudi poskrbeti za 
vašo varnost pri gorskih doživetjih. 
Triglavski narodni park je gotovo prostor za 
sodobnega turističnega nomada, kjer 
se lahko nadihate svežega zraka, nahodite po 
neomejenih prostranstvih, občudujete pisano 
gorsko floro ter opazujete živali v njihovem 
naravnem okolju. 

Triglavski narodni park ponuja 
pohodniška doživetja z varnimi zavetji 
gorskih koč, kjer lahko prenočite. Na 
planinah, kjer je še življenje, pa vam bodo 
ponudili domač sir, kislo mleko ali žgance. 

Ste že videli, kako se za zastorom zlatorumenih 
macesnovih vej in koprenastih meglic dviga 
mogočna gorska stena?! To je eno najlepših 
doživetij v Triglavskem narodnem parku! 

Iz Zgornjesavske doline imate odličen 
dostop do glavnih znamenitosti v parku, 
predvsem alpskih dolin Planice s 
Tamarjem, Male Pišnice, Krnice, 
Vrat z mogočno Triglavsko severno 
steno, Radovne, Kota in Krme. 
Vršič (Ruska cesta), Martuljkova 
skupina s slapovi, Nadiža, Peričnik, 
gozdni rezervati, pa tudi kulturni 
spomeniki, kakršna sta etnološka 
zbirka Pocarjeva domačija v Zgornji 
Radovni in Ruska kapelica pod 
Vršičem, bodo zadovoljili še tako izbirčnega 

gosta.



Rajže po poteh
triglavskih 

pravljic

Škratova 
dežela

Kekčeva 
dežela

Kdor vesele pesmi poje …

Odkrijte skrivno pot do Škratove dežele 

Pekarna Mišmaš išče pomočnike za peko kruha... 

Enkratno družinsko doživetje

Družinska 
doživetja
Dragi otroci, pri nas se lahko v živo srečate s 

svojimi pravljičnimi junaki.

Na Kekčevih dnevih v Kranjski 
Gori boste vaše junake prvič srečali. Če pa s 

Kekcem, z Rožletom in z Mojco želite skleniti 

prijateljstvo, obiščite Kekčevo deželo.  

Odpravite se na Rajže po Poteh 
Triglavskih pravljic na Dovje in v 

Mojstrano. Ali pa skupaj s škrati vstopite skozi 

skrivna vrata Škratove dežele v Gozd 

Martuljku.

Opozorilo za starše: Po obisku teh dežel vam 

ne bo potrebno brati pravljic za lahko noč!

Da smo družini prijazna dolina, dokazujemo 

s pestro ponudbo družabnih in rekreativnih 

aktivnosti, od prijetnega poletnega sprehoda 

po neokrnjenih gozdnih poteh do družinskega 

spusta s sanmi po beli podlagi.

Kranjska Gora je rojstni kraj pisatelja Josipa Vandota, ki je ustvaril fantiča Kekca, ki poje, jé žgance s 
kislim mlekom in prelisiči strašnega Bedanca … 
Do tega pravljičnega mesta vas bo odpeljal ‘‘Bedanc Bus’’ in vas po dveh urah pripeljal tudi nazaj. Če so 
pridni, pa lahko vzamete s seboj še starše!

Škratje bodo ves čas korak pred vami in vam bodo puščali znamenja, da ste na pravi poti. Ves čas morate pozorno opazovati 
okolico Jasenja v Gozd Martuljku, da vas ne presenetijo iz zasede. Ko pa vstopite skozi vrata Škratove dežele, se vam bomo tudi 
predstavili. 

P.S.: Starši, učitelji in vzgojitelji naj prej najavijo vaš obisk, saj smo zelo zaposleni škratje.

So enkratno družinsko doživetje za vse, ki obožujejo pravljični svet. Gledališka skupina vas bo vodila po avtentičnih krajih 
sedmih Triglavskih pravljic in obudila stare šege, vraže in običaje v Mojstrani in Dovjem. Tudi želodček bo bajeslovno 
pogoščen. 

Pekarna Mišmaš je učna igralnica, sestavljena iz gledališkega, učnega, pripovedniškega in umetniškega dela. Udeleženci v resnični 
Pekarni Mišmaš odigrajo svoje vloge - vloge mišk, Mišmaševih pomočnikov. S poslikavo obraza se jih začara v miške, kot je začarano 
starodavno ljudstvo. Udeleženci sami spečejo svoj kruh, z vstopom v pekarno pa stopijo v pravljični svet, kjer so soudeleženi v 
gledališki igri.

Pekarna 
Mišmaš



Vam manjka inspiracije za presežne poletne 

aktivnosti? Ne bojte se. Zgodba se ponavlja: 

Prvič pridete k nam pozimi, potem pa se 

vrnete poleti. Pod ravno prav toplim soncem 

je Zgornjesavska dolina eno samo 

prizorišče norih poletnih aktivnosti za vas in 

vaše družine! 

Temperature so prijetne in svežina gorskega 

zraka vam zagotavlja užitek ob odkrivanju 

neštetih zanimivosti doline.

Pohodništvo

Obožujete svežino gorskega zraka? Vabimo vas na odkrivanje več kot 100 km 

pohodniških poti, od najlažjih rekreativnih do resnih gorniških tur. 

Za začetek si v Turistično Informacijskem Centru Kranjska Gora priskrbite 

sprehajalno karto Zgornjesavske doline z orisi 20 označenih 
poti.

Kolesarjenje

Ena najlepših slovenskih kolesarskih poti vas vodi od Rateč skozi 
Kranjsko Goro, mimo Gozd Martuljka, vse do Mojstrane. 
Pot je zelo slikovita, saj deloma poteka po opuščeni železniški progi, prek 

mnogih mostov, skoraj v celoti ločena od motornega prometa. Brez hudih 

vzponov, z okrepčevalnicami in lepo urejenimi počivališči je primerna tudi 

za otroke. 

Uživate, ko se vam na kolesu dvigne srčni utrip? 
Potem vam kranjskogorski kolesarski park s svojimi progami, od 

začetniških do najbolj zahtevnih, nudi vse, kar želite.

Kolo je kolosalno za vas in za naravo!

Poletne 
aktivnosti

• Pravljična pot 10 koč

• Kekčeva pot

• Mojčina pot

• Kosobrinova pot

• Pehtina pot

• Rožletova pot

• Bedančeva pot

• Kekčeva orientacijska pot 

• Turistična pot Tromeja

• Planica - Pot po dolini

• Pot po Triglavski Bistrici

• Alpe-Adria Trail 

• Via Alpina

• Jakobova romarska pot 

NAMIG ZA 

POHODNIŠKI IZLET

Poletno sankališče »Besna Pehta« Kekčeva orientacijska dogodivščina Kolesarjenje Rolanje

PohodništvoJadralno padalstvo

Kolesarski park Kranjska GoraŠportno plezanjeTenis

Desno, levo, desno, levo – pohodništvo je pravo delo! 



Borovška cesta 99
SI – 4280 Kranjska Gora
T: +386 (0)4 588 47 18
F: +386 (0)4 588 47 10
E: info@casino-larix.com
www.casino-larix.com 

Začutite prijetno vznemirjenost ob igri na igralnih avtomatih, izzovite srečo na 
dveh elektronskih ruletah in se prepustite gostoljubju našega osebja. V baru Piano 
Lounge je na voljo prireditveni prostor kjer se lahko udeležite nagradnih iger ali pa 
organizirate poslovno srečanje. Odprti smo vse dni v letu, 24 ur dnevno! Vstop je prost!

HOTEL KOMPAS
HOTEL ŠPIK
RAMADA HOTEL & SUITES 
KRANJSKA GORA
RAMADA RESORT
KRANJSKA GORA
HOTEL ALPINA
HOTEL ŠPIK
APARTMAJI VITRANC

Hoteli Hit Alpinea Kranjska Gora

IGRALNI SALON CASINÒ LARIX

Jezerci 21
SI – 4282 Gozd Martuljek
T: +386 (0)51 634 466
F: +386 (0)4 588 47 10
E: info@camp-spik.si
www.camp-spik.si 

Borovška 99
SI – 4280 Kranjska Gora
T: 080 88 30
E: info@hit-alpinea.si
www.hit-alpinea.si 

Hit Alpinea Kranjska Gora združuje 
nastanitvene kapacitete, odlično kulinarično 
ponudbo ter nudi brezmejne možnosti za 
sproščanje v wellness centrih. Gostom so na 
voljo plavalni in otroški bazeni, savne (finska, 
turška, zeliščna) ter najrazličnejše lepotne 
nege in masaže. Kar 18 sodobno opremljenih 
konferenčnih dvoran in sejnih sob pa nudi vse 
za popolno konferenco, seminar ali sestanek. 

Ponudbo zaokroža bogata in raznolika 
kulinarična ponudba (pizzerija Napoli, Pub 
Legende, Oštarija, Snežna plaža,..).

Kamp Špik v Gozd Martuljku ponovno odpira svoja vrata vsem ljubiteljem aktivnih 
počitnic v neokrnjeni naravi. Kamp bo sodobno opremljen in odprt vse leto. 
Primeren je tako za počitnikarje, ki si želijo le oddiha v neokrnjeni naravi, kakor tudi 
tistim, ki prisegajo na aktivno preživljanje prostega časa. V neposredni bližini kampa 
so na voljo razne aktivnosti kot so planinarjenje, kolesarjenje, plezanje, ribolov,…

KAMP ŠPIK 

Borovška cesta 98
SI – 4280 Kranjska Gora
T: +386 (0)4 589 20 88
F: +386 (0)4 588 47 10
E: info@gostilna-bor.si
www.gostilna-bor.si

Gostilna se nahaja ob vznožju kranjskogorskih smučišč, tik ob kolesarski 
stezi treh dežel. Poudarek gostilne je na bogatem izboru sezonskih in 
pripravljenih jedi, vključno z jedmi na žlico. Dopolnjuje jo ponudba jedi po 
naročilu in pizze iz krušne peči. Gostilna sprejme 80 gostov ter dodatnih 40 
gostov na sončni terasi. Primerna je tudi za pogostitev organiziranih skupin.

GOSTILNA & PIZZERIJA BOR

M: +386 (0)31 311 056
E: gregor.rozic@telemach.net
www.apartmaji-rozic.eu

Apartmaji se nahajajo v trgovskem centru Kranjska Gora, v bližini smučišča 
(800 m). Pred apartmajsko hišo je urejeno parkirišče. V oddaljenosti nekaj 
100 m od apartmajev Rožič so trgovine, zdravstveni dom, pošta, gostilne, 
hoteli, bazeni z masažami, savne, smučišča, tekaška proga, kolesarska pot,...

Počitniška hiša Rožič se nahaja v Triglavskem narodnem parku, v 
dolini Krma, (Zgornja Radovna 39) in je oddaljena 4 km od Mojstrane, 
19 km od Kranjske Gore in 20 km od Bleda. Gostje imajo na voljo 
brezplačen internet, parkirišče, igrala za otroke, žar na vrtu. Dovoljene 
domače živali. Izhodišče za kolesarjenje, pohode, tek, gorske vzpone.

APARTMAJI ROŽIČ  
POČITNIŠKA HIŠA RADOVNA 

GOSTIŠČE CVITAR 

Borovška 83 
SI-4280 Kranjska Gora
T: +386 (0)4 588 36 00
F: +386 (0)59 137 298
E: cvitar@g-kabel.si
www.cvitar.com

Gostilna Cvitar je v samem središču vasi, poleg cerkve. Že njen zunanji, še bolj pa 
notranji izgled vam bosta pričarala občutek prave domačnosti v značilnem gorenjskem 
slogu. Gostina vam ponuja širok izbor jedi, kot se za dobro gostilno spodobi. Tudi 
vino je domače, iz kleti uveljavljenih slovenskih vinogradnikov. V gostilni Cvitar 
lahko tudi prenočite v petih sobah in apartmaju, ki je v hiši neposredno ob gostilni.

RTC ŽIČNICE
KRANJSKA GORA

Borovška cesta 103a
4280 Kranjska Gora
T: +386 (0)4 580 94 00
F: +386 (0)4 580 94 10
E: info@kr-gora.si
www.kr-gora.si

RTC Žičnice Kranjska Gora so žičnice z najdaljšo 
tradicijo v Sloveniji. Sistem žičnic obsega smučišča 
od Kranjske Gore do Planice - skupaj 13 vlečnic in 
6 sedežnic. Proge so lahko dostopne in so prim-
erne za vse vrste smučarjev, tako za začetnike kot 
vrhunske smučarje. Poletna ponudba: poletno 
sankališče »Besna Pehta«, »Bedančeva drča«, 
kolesarski park, otroški kolesarski park, panoram-
ski prevozi na vrh Vitranca, izlet na Cipernik, itd. 

Kolodvorska ulica 1c
SI-4280 Kranjska Gora
T: +386 (0)4 580 94 40
F: +386 (0)4 580 94 41
E: info@kranjska-gora.eu
www.kranjska-gora.si

- Turistične informacije
- Rezervacija zasebnih sob in apartmajev

TURISTIČNO INFORMACIJSKI 
CENTER KRANJSKA GORA



KORONA, CASINO & 
HOTEL 

Vršiška cesta 23
SI – 4280 Kranjska Gora
T: +386 (0)4 587 82 00
F: +386 (0)4 588 11 84
E: hotel.korona@hit.si
www.thecasinokorona.com

V objemu Alp se skriva Hotel Korona, ki svojim 
gostom vedno pričara nepozabno doživetje. V 
restavraciji, s čudovitim pogledom na Kranjsko 
Goro, si lahko privoščite odlične kulinarične 
specialitete. V igralnici vam je na razpolago 
380 avtomatov in 23 miz z živo igro, vsak dan 
organiziramo nagradne igre s privlačnimi 
nagradami, za vikend vas v Teatru čaka zanimiv 
zabavni program. In ko ste utrujeni imamo za 
vas na razpolago 29 sob.

Hotel kotnik v centru Kranjske Gore je družinski hotel z bogato, 30 letno 
tradicijo. Prijeten ambient, prijazno in profesionalno osebje, izjemna kulinarična 
ponudba v restavraciji in pizzeriji. Hotel ima 15 sob, ki s svojim udobjem 
prepričajo še tako zahtevnega gosta. Hotel Kotnik je nosilec vrste priznanj za 
odličnost in izjemno ponudbo, med drugim tudi certifikata tradicionalnega 
ugleda za prekmursko gibanico. Hotel KOTNIK , na obrobju Triglavskega parka, 
na križišču kolesarskih in pohodniških poti, prijazno vabi svoje goste. Prisrčno 
dobrodošli!

HOTEL KOTNIK

Rateče 3 D
SI - 4283 Rateče - Planica
T: +386 (0)31 445 342
E: jakelj@krgora.com
www.krgora.com

Dovje 9
SI-4281 Mojstrana
T: +386 (0)4 589 11 05
F: +386 (0)4 589 11 05
M: +386 (0)41 822 595
E: campingkamne@telemach.net,  
info@campingkamne.com
www.campingkamne.com

Apartmaja se nahajata na lepi in mirni lokaciji v Ratečah pri Kranjski Gori. Imata vso 
opremo: kuhinjsko posodo in pribor, hladilnik, kuhinjske krpe, posteljnino, brisače, 
kabelsko TV, brezplačni Wi-Fi, itd. Pred svojim vhodom je opremljena terasa, pripada 
pa jima tudi pokrito parkirišče, velik vrt za igro in prostor za spravilo koles oz. smuči.

V kampu lahko prenoči do 150 gostov v šotorih, prikolicah in kamperjih. 
Nudimo še nastanitev v preprostih bungalovih in udobnih apartmajskih 
hišicah. Idealno izhodišče za pohodništvo, plezanje, kolesarjenje in sprehode v 
Triglavskem narodnem parku.

APARTMA JAKELJ 

KAMP KAMNE

Borovška c. 75
SI-4280 Kranjska Gora
T: +386 (0)4 588 15 64
F: +386 (0)4 588 18 59
M: +386 (0)41 671 980
E: hotel@hotel-kotnik.si,
restavracija@hotel-kotnik.si
www.hotel-kotnik.si

HOTEL  RESTAURANT  PIZZERIA

VILA TRIGLAV

APARTMAJI ROŽLE

Smerinje 11
SI – 4280 Kranjska Gora
M: +386 (0)30 307 296
E: info@skischool-kekec.si, 
lacni.kekec@gmail.com
www.skischool-kekec.si/sola-smucanja/

Ulica dr.Josipa Tičarja 14, 
SI – 4280 Kranjska Gora 
T: +386 (0)4 5881 374,
+386 (0)4 5881 487
M: +386 (0)51 626 506,
+386 (0)31 209 803
E: info@rozle.si

Naselje Ivana Krivca 6
SI – 4280 Kranjska Gora 
T: +386 (0)4 5881 374,
+386 (0)4 5881 487
M: +386 (0)51 626 506,
+386 (0)31 209 803
E: info@rozle.si

- najbolj navihana šola smučanja; individualne ure, tečaji in smučarski vrtec 
- pestra ponudba okusnih Kekčevih dobrot, domače hrane in pijače, ob idlični  
  lokaciji ob sedežnici Kekec 
 

ŠOLA SMUČANJA KEKEC IN OKREPČEVALNICA 
LAČNI KEKEC

Butični Hotel s pogledom na jezero Jasna
Notranji bazen in finska savna za goste hotela
WI-FI , kabelska TV
Klubski prostor z barom
Terasa s čudovitim razgledom na gore in jezero
Predavalnica za manjše skupine 

Apartmaji različnih velikosti  2 - 8 oseb
WI-FI, kabelska TV
Finska savna
Klubski prostor
Prostor za smuči in kolesa

Borovška cesta 88a  
SI – 4280 Kranjska Gora
T: +386 (0)4 588 47 83
F: +386 (0)4 588 47 81
M: +386 (0)31 658 171 
E: apartmaji@intersport-bernik.com
www.intersport-bernik.com

Apartmaji in sobe Bernik s 35 ležišči, se nahajajo v samem centru Kranjske 
Gore, v neposredni bližini smučišč, tekaške proge in drsališča. Lega je posebej 
prijazna za družine z majhnimi otroki in vse, ki želite na dopustu pozabiti na 
svoje avtomobile. Poleg namestitve poskrbimo za vse, kar potrebujete za prijetne 
počitnice. PRI NAS DOBITE VSE NA ENEM MESTU: uporabo savne; podzemne 
garaže, piknik prostora z žarom ter večnamenskega prostora za druženja gostov. 
V naši izposojevalnici Intersport Bernik nudimo najem, servis in shranjevanje 
smučarske opreme; poleti pa izposojo koles, organizacijo izletov in prevoze oseb.

APARTMAJI IN SOBE BERNIK              /



Trasa poti vključuje preko 10 najatraktivnejših turističnih 
znamenitosti turistične destinacije Kranjska Gora!

Jezero Jasna Turistični avtobus Kranjska Gora

Kjer se avantura 
začne...

Osvežitev?
Skok je JASNA 

odločitev!

Obiskovalce pri jezeru Jasna pričakujejo 

pomoli in 6 metrov visoka razgledna 
ploščad.

Ob jezeru se lahko ohladite tudi z osvežilno 
pijačo ali sladoledom ter uživate v 

razgledu na čudovite Julijske Alpe v 
ozadju. 

Ob prelepih večerih pa lahko prisluhnete 

glasbenim nastopom s prečudovito 

naravno kuliso Razorja in Prisanka.

Namen turističnega avtobusa 

je povezati kraje in turistične 
znamenitosti v Zgornjesavski dolini 

ter vsem s turizmom povezanim podjetjem in 

posameznikom omogočiti dodatno vsebino pri 

oblikovanju in trženju turističnih proizvodov.

Turistični avtobus je posebej prirejen za 

panoramsko vožnjo, saj steklena 

streha omogoča občudovanje okolice z vseh 

zornih kotov, dodatno vgrajen  sistem 
GPS vodenja pa obiskovalcu ponuja 

predstavitev Zgornjesavske doline, 
njene kulturne in naravne dediščine, 
kulinarike in ostalih zanimivosti v 
slovenskem, angleškem, nemškem 
in italijanskem jeziku.

Jezero Jasna Turistični 
avtobus 
Kranjska Gora

V Jasni najdete vse kar potrebujete za 
pravo poletno osvežitev! 

Knaipova pot



Ob sotočju Pišnice in Save Dolinke, 
v objemu najvišjih slovenskih gora,vam 

narava nudi čudovito okolje za golf.

Igrišče obsega 6 lukenj, primernih 
za začetnike, pa tudi za izkušene 
igralce.
Poleg igrišča je vadbišče za vadbo vseh 
vrst udarcev.
Lahko se udeležite skupinskega tečaja 
igranja s profesionalnim učiteljem 
golfa.

Lahko se udeležite tudi številnih turnirjev, 
nekaterih prav zabavno zasnovanih.

Golf

Golf

Golf v Kranjski Gori Ferata Mojstrana

Prostor doživetij pri Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani

Pravi užitek v skalnem svetu! 

Prostor doživetij v Mojstrani

Na ferato v 
Mojstrano!
Nad prikupno vasico Mojstrana v 

ostenju Grančišča sta dve atratktivni 
zavarovani poti – ferati, ki vam 

omogočata nove izkušnje v skalnem kraljestvu. 

Izbirate lahko med dvema različnima feratama, 

različnih zahtevnosti. Med njima je pot, ki je 
primerna tudi za začetnike v skalnem 

svetu! Obe ferati vas pripeljeta na vrh Grančišča, 

kjer se vam bo razprostrl prelep pogled na 
bližnje Julijske Alpe in Karavanke! 

V Slovenskem planinskem muzeju 
v Mojstrani vas pričakuje 30-minutno 
intenzivno doživetje - Prostor 
doživetij! 

Ne skrbite! S pritiskom na “rdeči gumb” boste 

lahko vsak trenutek zapustili igro!

Zelene planjave golfa...



Ko Zgornjesavsko dolino prekrijeta led 

in sneg, se zimsko veselje prične. Pod žarometi 

vas čaka nočni slalom, zimsko sonce pa 

vas spremlja na nepozabnih gorskih 
vzponih… 

Kranjska Gora  nikakor ni samo 

romantična zimska destinacija je res, 

da se s snegom z neba privrtinči cel plaz belih 

doživetij.

Smuk z ležišča na smučišča ...

Zimske 
aktivnosti

Eskimska vas Kranjska GoraOtroški smučarski vrtec Zimski kolesarski park

Ledno plezanje

Snežna pot, vodi me!

Smučanje
Izbirate lahko med kar 18 smučarskimi progami različnih tehničnih zahtevnosti! Žičnice in proge so nanizane po 

pobočjih Vitranca vse od Kranjske Gore do Planice v nadmorski višini od 800 m do 1215 m. Sistem 5 sedežnic in 13 
vlečnic vas popelje na vašo sanjsko progo. Če se še niste odločili zanjo, le pokukajte na karto smučarskih prog in odkrijte krasne 

terene tudi v Mojstrani in v Ratečah.
Ena največjih prednosti kranjskogorskih smučišč pa je, da je med vašim hotelom in smučišči le Snežna plaža!
In seveda to, da se tudi kot  popoln začetnik lahko postavite na noge s pomočjo izvrstnih smučarskih šol in 
smučarskih učiteljev.

Tek na smučeh 
Če radi doooolgo tečete, se napotite na 40 km skrbno vzdrževanih prog iz središča Kranjske Gore mimo izvira Save 
Dolinke in skakalnic v Planici v dolino Tamar ter v Gozd Martuljku.
Urejene tekaške proge so tudi v Mojstrani.
Kondicijsko zahteven je tek od Rateč do Tamarja z 260 višinskih metrov vzpona.

Vsi s preveč večerne energije pa se podajte na nočni tek
po osvetljenem travniku za hotelom Kompas v Kranjski Gori.  

Začrtajte si svojo traso teka!

Sankanje

Tek na smučeh

DrsanjeTurna smuka



Veseli december v Alpski vasici

Pozimi vas v Kranjski Gori na trgu pred 

cerkvijo pričakuje Alpska vasica. V njej 

najdete praznično osvetljene hišice 
s kulinarično in ostalo ponudbo 
izdelkov domače obrti.

Ob odprtem ognju se lahko okrepčate 

s kuhanim vinom ali čajem, za 

dobro vzdušje pa poskrbijo razni glasbeni 
nastopi.

Alpska vasica 
Kranjska Gora

Priprave za 
športnike
Kranjska Gora je vedno polna športnih 

ekip in posameznikov!

Le zakaj? Nadmorska višina Kranjske Gore 

je idealnih 810m! Mrzle zime in prijetno 

osvežujoča poletja so zakon za odlične 
kondicijske treninge.  
Svoje dodajo  še odmaknjenost od velikih 

mest, neokrnjena narava, nova športna 
dvorana in športnikom prilagojena posebna 

hotelska ponudba.

Idealna destinacija za krepitev športnega duha!

Nordijski center Planica

Fitnes Vitranc Alpska vasica Tenis Golf Dvorana Vitranc 

Moški košarkarski reprezentanci Slovenije in Srbije
Ženska košarkarska reprezentanca Turčije
Rokometna reprezentanca Irana
Odbojkarska reprezentanca združenih Arabskih Emiratov
Rokometni klub Vardar Skopje
Nogometni klub Rijeka
Košarkarska kluba Khimki Moskva in Anadolu Efes iz Istanbula

Hoteli HIT Alpinea d.d. in ostali ponudniki namestitev v destinaciji so gostili 
že številne priznane reprezentance in klube:

Doživite pristni zimski duh Alpske vasice v Kranjski Gori!



Kulinarika
V Zgornjesavski dolini najdete 

pestro kulinarično ponudbo, ki sega 
od tradicionalnih hišnih jedi do 
izbranih okusov sodobne kuhinje. 

Gostinsko ponudbo v dolini uspešno 

dopolnjujejo gostilne, ki z družinsko 
tradicijo s hišnimi jedmi, ohranjajo 
pristne okuse domačnosti in 
povezanost z naravnim okoljem.

Domačini vas bodo sprejeli z odprtimi rokami 

in gostinci so sposobni zadovoljiti še tako 

zahtevne okuse.

Razvajajte svoje borbončice z okusnimi 
domačimi specialitetami. 

Rateški krapi

Julijske Alpe s Slemena

Wellness
Kranjska Gora in okoliški kraji v 
destinaciji so s svojo nadmorsko 

višino, gorskim zrakom in soncem 
veljajo za naravna-klimatska 
zdravilišča. 

Sodobni centri savn, bazenov, 
masažnih bazenčkov in 
kozmetičnih salonov so naravnost 
raj za ljubitelje dobrega počutja. 
Odkrijte, kaj pomeni alpski wellness! 
Če pa želite razvajanje samo zase, si lahko 

privoščite popolnoma zasebno savno …

Potrebujete okrepitev imunskega sistema? 

Potem je solna terapija kot nalašč za vas! 

Razvajanje v objemu narave

Ledeniški wellnessSavnaAlpska solna soba



Igralništvo

Mega bingo = Kranjska Gora

Doživite zabavo v igralniško-zabaviščnih 
centrih in igralnih salonih Kranjske 
Gore. 

Lahko zapravite le nekaj centov, doživite pa 

veliko več. Igralnice svojim gostom poleg 

zabave nudijo tudi dobro hrano in animacijo: 

za sprostitev med igranjem si lahko ogledate 
plesno predstavo in nastop znanih 
glasbenikov ali pa zaplešete. 

Kranjska Gora - destinacija za »bio« konferenco

Kongresni 
turizem
Kranjska Gora je usmerjena v ne množične, 

a kljub temu kakovostne poslovne dogodke 

srednjega obsega. Možgane lahko viharite tudi 

v manjši, intimnejši dvorani, primerni za klepet 

in oddih ob čudovitem pogledu skozi okno.

 

Poleg sodobnih in klimatiziranih 

konferenčnih sob pa kongresni turizem 
v Kranjski Gori blesti v dodatni ponudbi 

teambuildinga. 



Kulturna doživetja...

Kulturne 
znamenitosti
Kultura krajev v Zgornjesavski dolini 
niso le muzeji, cerkve in spomeniki. 

Kultura je tudi način življenja domačinov, ki je 

tekom stoletij izoblikoval njihovo identiteto. 

Zato prisluhnite zelo posebnim vaškim 

ritualom in si oglejte nekatere običaje!

Liznjekova domačija v Kranjski Gori Pocarjeva domačija v Zgornji Radovni Kajžnkova hiša v Ratečah

Ruska kapelica Slovenski planinski muzej

Naravne 
znamenitosti
Zgornjesavska narava je čudovita 
kulisa za izjemne zgodbe. 
Zato je bil tu posnet prvi slovenski film “V 

kraljestvu Zlatoroga”. 

Nedotaknjeno naravo Julijskih Alp je Unesco 

poimenoval »biosfero«, kraj za življenje, za 

dušo in telo. 

Za skok v globino samega sebe …

Sprostite se na gorskem zraku ter v čudoviti naravi...

Ajdovska deklicaPrisankovo okno

Pogled na Jalovec s Slemena Triglavska severna stena

Užijte mir in 
velično trenutka!

Vršič



JUNIJ

JULIJ

AVGUST

AVGUST

SEPTEMBER

SEPTEMBER

Srečanje na Tromeji Vaški dan v Ratečah Alpe Adria Bikefestival

Prireditve
Zgornjesavska dolina vam ponuja 

ogromen koš izvirnih prireditev in 
zabav. Vse te pohode, animacije, etnografske 

večere in veselice organizirajo in se na njih 

družijo ljudje, ki ljubijo svoj kraj. In ga želijo 

pokazati obiskovalcem na najbolj (pri)srčen 

način! 

Veselice v Zgornjesavski dolini so od 
nekdaj slovele tako kot lepota domačih dekleta.  
Dobra glasba, mogočne lipe, narodne noše in 
domače jedi: ko se Borovci veselijo, gredo na 

polno! 

Kresovanja 
Srečanje konjenikov treh dežel
Dan alpske konvencije
Juriš na Dovško babo
Red Bull Goni Pony
Alpe Adria Bikefestival
Tek na Vršič – Andrejčkov tek
Slovenski večeri
Družinski kolesarski dan v Kranjski Gori

Večer na vasi Dovje
Veselica Pod Lipo v Podkorenu
Veselica “Pa damačem” v Rutah 
Dnevi oglarjenja
Zgornjesavski piknik
Kranjskogorska 10-ka
Škerlovi dnevi
Lavtižarjevi dnevi
Red Bull 400 Planica

Kekčevi dneviJuriš na Dovško babo

Oktober3fest - Festival 3 dežel

Srečanje ob Ruski kapelici

AVGUST
JULIJ

Juriš na Vršič

Kekčevi dnevi
Četudi niste, vas bodo v dobro voljo spravili Kekčevi dnevi katerega rdeča nit so Vandotovi pravljični junaki, polni smeha, domišljije 
in vragolij.

Program animacije in prireditev vsebuje poleg gledaliških, plesnih in glasbenih predstav še cel kup športnih in rekreativnih de-
javnosti, tematske izlete v pravljične dežele in ustvarjalne delavnice.

Ruski vikend 
Kulturni spomenik Ruska kapelica je bil postavljen 1916 v spomin ruskim vojakom, ki jih je zasul snežni plaz med gradnjo ceste čez 
gorski prelaz Vršič. 
Vsakoletne spominske slovesnosti pri Ruski kapelici se udeležijo najvišji predstavniki Ruske federacije in Slovenije, pa tudi širša 
javnost, ki želi tako simbolno izkazati prijateljstvo med narodoma. 
Ob spominskem srečanju pa v Kranjski Gori poteka spremljajoča kulturna prireditev, na kateri si lahko v dvorani Vitranc ogledate 
nastop vrhunskih ruskih umetnikov. 

Poletje pod Vitrancem  
Ko se vršaci nad Kranjsko Goro julija in avgusta začnejo barvati v zahod, zaživi tradicionalni festival Poletje pod Vitrancem.
Udeležite se dogodka, ki na ulice in trge privabi domačine in turiste z glasbenimi koncerti, zabavnimi nastopi, lutkovnimi predstavami 
in otroškimi delavnicami! 

Vaški dan v Ratečah
Ena najlepših lokalnih etnoloških prireditev se začne s sprevodom vaščanov v narodnih nošah od gostilne Šurc do trga na Gorici. 
Sledi predstavitev starih kmečkih opravil, nastop pevskega zbora, folklorne skupine, citrarjev in harmonikarjev … 
Oglejte si, kako se izdelujejo “žoki”, izvirna rateška obuvala, kupite kak obrtniški izdelek in obiščite etnološko zbirko v Kajžnkovi hiši!

Aljaževi dnevi
Zabavno-kulturni program se zavrti v počastitev na župnika Jakoba Aljaža, ki je s postavitvijo Aljaževega stolpa na vrhu Triglava 
opozoril na naš slovenski prostor. Obiskovalci lahko uživajo v besedi, sliki in pesmi, vse skupaj pa popestrijo zanimivi gosti. V soboto 
dopoldne se lahko udeležite tradicionalnega Gustlnovega pohoda na Dovško babo, v nedeljo pa spremljate zaključek v Vratih, kjer 
poleg pestrega programa poteka tudi slavnostna maša.

Srečanje na Tromeji
Vsako drugo nedeljo v septembru se na vrhu 1508 m visoke Peči nad Ratečami, kjer je tromeja med Slovenijo, Avstrijo in Italijo, 
zberejo pohodniki iz vseh treh držav.
Udeležite se srečanja in s tisoči pohodnikov podelite dobro voljo, poskočno polko, zasluženo malico in osupljiv razgled! 
Prireditev organizirajo Turistična društva Rateče – Planica, Podklošter in Trbiž, ki poskrbijo, da zadiši po slovenskih, koroških in 
italijanskih dobrotah …

Juriš na Vršič
Če se ne bojite prekolesariti 13,5 km proge z višinsko razliko kar 801 metrov, z maksimalnim naklonom 10,8% in povprečnim 
naklonom 7,25%, se prvo soboto  v septembru pridružite več kot tisoč zagnanim kolesarjem. Juriš na Vršič ni le tekma, temveč tudi 
tradicionalno druženje prijateljev, družin, parov … 



Open Air Planica Kranjska Gora se predstavi Q Max Party

Zima je bila vedno čas, ko so si kmetje 
oddanili od njive in se začeli pripravljati na 
praznike. 

Čeprav so zdaj smučarski dogodki 

najbolj obiskani, bučni in zabavni, 
tradicija starih vaških prireditev, 
ko oživijo miti in bajke, še živi …  

Smučarski poleti in skoki v PlaniciPokal Vitranc

Ognjeni spektakel - Največje srečanje parkeljnov treh 
dežel

Žive jaslice v ledenem kraljestvu Veseli december v Kranjski Gori

Veseli december pod Triglavom

Žegnanje konj

Dogajanje v Alpski vasici v Kranjski Gori

Zimski Čarobni dan v Kranjski Gori

Svetovni dan snega v Planici

Humarjev memorial 

Družinski zimski dan Kranjska Gora

Sberbank Snow Volley

Pustovanje

Apres Ski Party-i na smučišču Kranjska Gora

Celinska pokala v smučarskih tekih in skokih - 

Planica

MAREC

MAREC

NOVEMBER

DECEMBER

DECEMBER

DECEMBER

JANUAR

JANUAR
FEBRUAR

Planiški poleti in skoki & Open Air Planica
Lepotica slovenskega letalskega konstruktorja, športnika in načrtovalca športnih objektov, inženirja Staneta Bloudka, skakalnica v 
Planici je že od leta 1934 prizorišče mednarodnih tekem v smučarskih skokih. Ne pozabite podpreti projekt Trajnostnega razvoja in 
v Planico odpotujte z vlakom ali pa si delite prevoz.

Okusite zagreto navijaško vzdušje in kulinarične užitke v dolini pod Poncami.
Po koncu tekem pa se prismejte na Open Air Planica v Kranjsko Goro. Največja zabava na prostem, polna športnega duha, pred-
stavitev tekmovalcev, podelitve štartnih številk, koncertov in animacije.

Pokal Vitranc & Q Max Party
Vsako leto se v mesecu marcu zgodi Pokal Vitranc z mednarodno smučarsko udeležbo. Po navadi je vzdušje neverjetno, navijači 
glasni, proga odlična. Na stotine delavcev poskrbi, da je proga v Podkorenu res idealna. 

Po koncu športnega dela Pokala Vitranc zabave še ni konec: sledijo glasbeni vrhunci, koncerti in animacije v sklopu prireditve »Q 
Max Party«. 

Ognjeni spektakel - Srečanje parkeljnov treh dežel
Toliko parkljnov z vseh vetrov še niste videli. Vse bolj popularna prireditev, ki so jo organizatorji poimenovali Ognjeni spektakel - 
Pohod parkeljnov treh dežel v Podkorenu, je na tem, da preraste v pravi festival. 

Parkeljni so strahotni črni možje, ki hodijo od hiše do hiše in strašijo otroke. Izvirajo še iz poganskih časov, ko so ti zli duhovi postali 
spremljevalci in pomočniki Sv. Miklavža: svetnik je v skladu s krščanskimi vrednotami obdaroval pridne otroke, parkeljni pa so 
strašili poredne.

Silvestrovanja na prostem 
Kaj je lepšega kot dan preživeti v uživanju številnih športnih možnosti, ki jih ponuja Kranjska Gora in okolica, zvečer pa se toplo 
obleči in se napotiti na silvestrovanja na okrašene ulice in trge?
Glasbene skupine vas bodo z energično glasbo in navdušujočim nastopom stopnjevale pričakovanje vse do vrhunca - odštevanja 
starega leta. Po poku šampanjca in novoletnih poljubih boste dobro vzdušje in ples nadaljevali do jutranjih ur.  

Žive jaslice v ledenem kraljestvu
V soteski Mlačca pri Mojstrani vas čaka edinstvena predstava. Po ogledu se sprehodite še po ledenem kraljestvu Snežne kraljice, po 
veliki kristalni dvorani ledenih slapov in vodometov.

Kranjska Gora se predstavi
Na Snežni plaži v Kranjski Gori se vam bodo predstavile kranjskogorske smučarske šole, učitelji smučanja vam bodo pokazali svoje 
veščine, vaše otroke bodi zabavali animatorji, vse skupaj pa bo popestril še DJ s svojim glasbenim izborom. 
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Turisticno društvo Ratece PlanicaTuristično društvo
Rateče - Planica

Turizem Kranjska Gora, Kolodvorska ul. 1c, si-4280 Kranjska Gora
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