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Poti na 

Hvala,
ker nam pomagate ohranjati okolje.
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www.jezersek.si
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#blecastlerestaurant
 

Grajska cesta 61, 4260 Bled
 

planeta.

Blejski grad
 

Obisk Blejskega gradu lahko združite s
prijetnim sprehodom ali kolesarjenjem,

vožnjo s kočijo, k nam pa se lahko
pripeljete tudi z osebnim avtomobilom

ali avtobusom. 
 

Izberite med različnimi trajnostnimi
možnostmi, ki vam jih predstavljamo v

tej zloženki.
 

Poti na Grajski hrib zagotovo sodijo
med najbolj urejene pohodniške poti na

Bledu, saj so primerno utrjene,
osvetljene, zavarovane z ograjami,
postavljena je tudi urbana oprema.

 

V podjetju Jezeršek gostinstvo 
 podpiramo »zeleno« razmišljanje. S

trajnostnimi aktivnostmi in delovanjem
spodbujamo goste k skrbi za boljšo
prihodnost našega planeta. Ob tej

priložnosti vas spodbujamo k uporabi
trajnostnih prevoznih sredstev. 

 



TRAJNOSTNI NAČINI

KOČIJA

Turistični vlakec vozi v poletnem času (junij-
september) vsak dan od 9. do 21. ure okoli
Blejskega jezera, vsakih 45 minut po voznem
redu, ki je objavljen na postajališčih.
Spomladi in jeseni (maj, oktober) vozi ob
koncu tedna in v primeru lepega vremena
med 10. in 17. uro. 

 

Vožnja s kočijo je posebno doživetje, tovrstni
prevoz pa si lahko omislite tudi za pot do
Blejskega gradu. Za prevoz se dogovorite na
glavnem postajališču blejskih fijakarjev, na
Jezerski promenadi ob jezeru, v centru Bleda.

 

prevoza

TURISTIČNI VLAKEC 

Za kolesarjenje je na Bledu in v okolici veliko
možnosti, saj ste ob zdravem gibanju ves čas
nagrajeni s prelepimi razgledi na slikovito
pokrajino. Svoje kolesarske cilje pa lahko
združite z obiskom Blejskega gradu. V centru
Bleda izberite glavno cesto v smeri Pokljuke,
s katere pri športnem parku zavijete levo.
Čaka vas zahtevnejši vzpon do urejenega
grajskega parkirišča, kjer svoje kolo
priklenete na stojalo za kolesa pred grajskim
obzidjem in se na ogled gradu odpravite peš.

Navadno ali električno kolo si lahko
izposodite v eni izmed izposojevalnic.

KOLO

Na destinaciji, kjer se nahaja Blejski grad in v
okolici, je omogočeno polnjenje električnega
avtomobila.
Spodbujanje trajnostnega prometa na Bledu se
odraža tudi v velikem številu polnilnic za
električne avtomobile. Lokacije 38-ih polnilnic si
lahko ogledate na zemljevidu:

https://map.e-bled.si/

E-POLNILNICE

PEŠ POTI
1.Riklijeva pot
Nad Grajskim kopališčem se začenja osrednja grajska
pešpot. Sprehodite se skozi gozd, ki prekriva grajski
hrib, za nekaj več truda pri vzpenjanju po urejeni in tudi
ponoči osvetljeni poti, pa boste nagrajeni s slikovitimi
razgledi na jezero, Bled in okolico. Za pot boste ob
zmerni hoji potrebovali 10 minut.

2. Pot s Slovenskega trga
Do Slovenskega trga pred osrednjo blejsko cerkvijo sv.
Martina lahko pridete z Jezerske promenade ob jezeru
prek Zdraviliškega parka ali z osrednje avtobusne
postaje prek vaškega jedra Grad. Pot se skozi gozd
vzpenja pod grajsko skalo, kjer se po nekaj minutah
zložne hoje priključi na Riklijevo pot.

3. Pot čez Višce
Iz smeri vasi Rečica se na Blejski grad odpravite prek
osamelca Višce. Začetek poti, za katero boste
potrebovali 20 minut, je na zahodni strani jezera pri
znaku Rečica – Višce. Na desnem ovinku glavne ceste
proti Veslaškemu centru v Mali Zaki, železniški postaji in
Veliki Zaki zavijete levo, na stransko cesto (Za gradom).
Pot je ves čas dobro označena, tik preden se povzpnete
na grad, boste dosegli urejeno razgledno ploščad, s
katere je odličen razgled na jezero in okolico.

https://www.bled.si/sl/informacije/kako-po-bledu/2019100410144735/izposoja-koles-in-ekoles
https://map.e-bled.si/

