
 

     ŽIVAHNA. ŽIVA. #VISITLJUBLJANA 

ČAS JE ZA LJUBLJANO 
 

Za vas smo pripravili bogata, zanimiva in vznemirljiva ljubljanska doživetja za 
odkrivanje čudovitih plati Ljubljane. Za družine, romantike, pustolovce, ljubitelje 

narave in kulture. 
 

Boste videli, v Ljubljani je toliko vsega za doživeti, da en dan ne bo dovolj. 
 

Prepričajte se tukaj.

https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/odkrivajte/dozivetja/sprostitev-in-zabava/
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LJUBLJANSKI ZMAJČEK NA SLADOLEDU 

Ste vedeli, da se lahko na lep, aktiven družinski oddih v naravi odpravite kar v prestolnico? 

Odkrijte skrivnostni svet divjih živali, kot so tiger, lev, ris in vrsto drugih zanimivih živali, ki jih 

nikjer drugje v Sloveniji ne boste spoznali tako od blizu, spoznate pa lahko tudi fantazijsko: 

Ljubljanskega zmajčka. 

 
 

Dan pričnete z divjo pustolovščino v živalskem vrtu, kasneje pa vaše zverinice nahranite na družinskem kosilu 

v poznani ljubljanski gostilni. Se sliši dobro? Kaj pa, ker ste ravno že v Ljubljani se odpravite še na zabavno 

popotovanje po glavnih znamenitostih Ljubljane in to kar z električnim vlakcem Urban? 

Po sproščujočem spancu v enem izmed ljubljanskih hotelov pa nov dan prinese nove dogodivščine, 

natančneje lutkovno avanturo, ki vas bo popeljala na Ljubljanski grad kjer si ogledate legendarne slovenske 

lutke. Le kdo ne pozna slavne Žogice Marogice , ki je na ljubljanski lutkovni oder priskakljala že leta 1951?  

Naj vaše popotovanje po prestolnici spremlja še poseben sladek izziv. Mislite, da vam uspe odkriti vse 

najboljše sladoledarne v Ljubljani? Vaši najmlajši so zagotovo pripravljeni na lov za zmajtastično nagrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/ogledi-in-izleti/ljubljanski-zmajcek-na-sladoledu/
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1. Dan: 
• ZOO - odkrite skrivnostni svet živali v edinem klasičnem živalskem vrtu v Sloveniji 

• Družinsko kosilo v Gostilni Čad, ki se ponaša z več kot 120 let tradicije 

• Simpatični električni vlakec Urban, ki vas popelje po največjih 

znamenitostih mesta  

 

2. Dan: 
• Ogled Ljubljanskega gradu (Grajska vstopnica in ogled Lutkovnega muzeja), kjer boste spoznali 

tudi edinstveno grajsko zaporniško podgano 

• Zabavna vožnja z ladjico po Ljubljanici omogoča ogled mesta Ljubljane iz vodne perspektive 

• Vam bo uspelo odkriti vse najboljše sladoledarne v Ljubljani? Zberite tri štampiljke in pridite po 

nagrado, ki vas čaka v našem Turistično informativnem centru pri Tromostovju 

 

Cena paketa za 2+1 (dva odrasla in en otrok): 124 €, dodaten otrok 28 € na otroka 

 

Nakup paketa vam omogoča tudi: 

• Do 30 % popust na nočitev z zajtrkom v enem izmed ljubljanskih hotelov po vaši izbiri 

• V sodelovanju s Slovenskimi železnicami med tednom nudimo 30% popust na vozovnico za vlak iz 

katerekoli postaje v območju SŽ do Ljubljane in nazaj (konec tedna velja obstoječa ugodna ponudba 

za vozovnice IZLETko ali družinsko IZLETko za neomejeno število potovanj ob sobotah, nedeljah in 

praznikih)   

• V vročih dneh se še kako prileže ohladitev v bazenu. Ohladite se v enem izmed ljubljanskih kopališč 

(Kodeljevo, Kolezija in Tivoli). Vi poskrbite za kopalke, mi pa poskrbimo za 20% popust na vstopnico 

• Ste za eno igro golfa ali tenisa? Preskrbimo vam 20% popust na obisk - Šport Ljubljana 

 

Namig: 

Poletje v mestu zaznamujejo številne prireditve, ki se po navadi dogajajo kar na prostem. Odpeljite vaše 

najmlajše na eno izmed številnih prireditev in delavnic za otroke v Ljubljani. Priporočamo vam obisk številnih 

zmajevskih prireditev Mladi zmaji, oglejte si predstave uličnega gledališča Ana Desetnica, pričarajte otrokom 

Čarobni dan v Tivoliju, odpravite se na Libi fest ali pa si morda odpočijete in prelistajte knjigo v Knjižnici pod 

krošnjami. 

Brez skrbi, za aktualen seznam prireditev v času vašega raziskovanja preskrbimo mi.* 

Seznam prireditev prejmete na e-naslov, s katerim ste opravili rezervacijo. 

 

 

 

 

https://www.sport-ljubljana.si/Park_Kodeljevo_Letno_kopalisce/
https://www.sport-ljubljana.si/Kopalisce_Kolezija/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Kopalisce_Tivoli/
https://www.golftrnovo.si/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Teniska_igrisca_Tivoli/
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LJUBLJANSKI ZMAJČEK IN NJEGOVE SKRIVNOSTI 

Ste vedeli, da imamo v Ljubljani zmaje? A naj vas pomirimo, niso strašne in nevarne zveri, Ljubo 

je prikupen zmajček, ki ima rad otroke in jim z veseljem razkrije vse mestne skrivnosti. 

 

Kaj pravite na piknik v največjem ljubljanskem parku Tivoli, kjer bo samo za vas pripravljen edinstven družinski 

piknik s košarico slovenskih dobrot, na deki pod krošnjami mogočnih dreves? Krasna osvežitev po resni 

preizkušnji vaših čutov v Hiši Iluzij in ravno prava okrepitev, preden se podate na sprehod do Prirodoslovnega 

muzeja, kjer boste v živo spoznali pravo okostje mamuta, edino najdeno v Sloveniji.  

Po sproščujočem spancu v enem izmed ljubljanskih hotelov je čas za pustolovsko popotovanje skozi staro 

mestno jedro, kjer vas bo čakalo sedem zabavnih preizkušenj, na katerih boste odklepali zgodovinske 

skrivnosti Ljubljane. Ste še za popotovanje v preteklost? Naslednja postaja je edinstven Železniški muzej, 

kjer domujejo najdragocenejše parne lokomotive. Otroci zagotovo ne bodo želeli zamuditi tudi enkratne 

vožnje z vrtno železnico.  

Verjamete, da vam lahko uspe odkriti tri skrivnostne zmaje Ljubljane, jih fotografirati in deliti na naših 

družbenih omrežjih ter si prislužiti zmajtastično nagrado? 

 

 

 

 

https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/ogledi-in-izleti/ljubljanski-zmajcek-in-njegove-skrivnosti/
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1. Dan: 

• Hiša Iluzij - vstopite v svet iluzij in preizkusite svoje čute na zabaven in poučen način 

• Piknik v Tivoliju z košarico lokalnih dobrot in ogled razstave na Jakopičevem sprehajališču  

• Ogled Prirodoslovnega muzeja, tam na vas čaka mamut in njegovo okostje  

 

2. Dan: 
• Pobegni na svež zrak in spoznaj resnično zgodbo Ljubljane v noro zabavni pustolovski igri - 

odklenite skrivnosti Ljubljane (»escape room«) 

• Ogled Železniškega muzeja – le kako so parne lokomotive puhale v starih časih 

• Vam bo uspelo odkriti tri skrivnostne zmaje Ljubljane? Naredi tri fotografije zmaja in jih deli na 

naših družbenih omrežjih - pridite po nagrado, ki vas čaka v našem Turistično informativnem 

centru pri Tromostovju 

 

Cena paketa za 2+1 (dva odrasla in en otrok): 139 €, dodaten otrok 21 € na otroka   

 

Nakup paketa vam omogoča tudi: 

• Do 30 % popust na nočitev z zajtrkom v enem izmed ljubljanskih hotelov po vaši izbiri 

• V sodelovanju s Slovenskimi železnicami med tednom nudimo 30% popust na vozovnico za vlak iz 

katerekoli postaje v območju SŽ do Ljubljane in nazaj (konec tedna velja obstoječa ugodna ponudba 

za vozovnice IZLETko ali družinsko IZLETko za neomejeno število potovanj ob sobotah, nedeljah in 

praznikih)   

• V vročih dneh se še kako prileže ohladitev v bazenu. Ohladite se v enem izmed ljubljanskih kopališč 

(Kodeljevo, Kolezija in Tivoli). Vi poskrbite za kopalke, mi pa poskrbimo za 20% popust na vstopnico 

• Ste za eno igro golfa ali tenisa? Preskrbimo vam 20% popust na obisk - Šport Ljubljana 

 

Namig: 

Poletje v mestu zaznamujejo številne prireditve, ki se po navadi dogajajo kar na prostem. Odpeljite vaše 

najmlajše na eno izmed številnih prireditev in delavnic za otroke v Ljubljani. Priporočamo vam obisk številnih 

zmajevskih prireditev Mladi zmaji, oglejte si predstave uličnega gledališča Ana Desetnica, pričarajte otrokom 

Čarobni dan v Tivoliju, odpravite se na Libi fest ali pa si morda odpočijete in prelistajte knjigo v Knjižnici pod 

krošnjami. 

Brez skrbi, za aktualen seznam prireditev v času vašega raziskovanja preskrbimo mi.* 

Seznam prireditev prejmete na e-naslov, s katerim ste opravili rezervacijo. 

 

 
 
 

 

https://www.sport-ljubljana.si/Park_Kodeljevo_Letno_kopalisce/
https://www.sport-ljubljana.si/Kopalisce_Kolezija/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Kopalisce_Tivoli/
https://www.golftrnovo.si/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Teniska_igrisca_Tivoli/
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PLEČNIK IN VSI SKRITI KOTIČKI LJUBLJANE 

Zakaj se ne bi odločili za kratek oddih po kulturni in kulinarični prestolnici in se podali na potep 

po mestnih galerijah in muzejih? 

 

Kaj ko bi poletni dan pričeli z ogledom Poletja Ivane Kobilice, ali pa morda Kofetarice, »slovenske Mona Lize«, 

ki vas hkrati opomni, da je čas za kavo ali morda torto Luize Pesjakove v Narodni galeriji?  

Kaj pravite na piknik v največjem ljubljanskem parku Tivoli, kjer bo samo za vas pripravljen edinstven piknik s 

košarico slovenskih dobrot, na deki pod krošnjami mogočnih dreves? Ravno pravšnja okrepitev, preden vas 

vodnik popelje po vseh skritih kotičkih mesta.  

Po sproščujočem spancu v enem izmed ljubljanskih hotelov boste stopili v svet skromnega moža, ki je 

odgovoren za mogočno arhitekturo v mestu. Odkrili boste, da je Plečnikova Ljubljana resnično prava 

mojstrovina svetovnega pomena. Kasneje pa se pustite zapeljati po reki Ljubljanici, kjer boste uživali v 

čudovitih razgledih in razvajali svoje brbončice. 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/ogledi-in-izleti/plecnik-in-vsi-skriti-koticki-ljubljane/
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1. Dan: 

• Ogled Narodne galerije, kjer vas Kofetarica - »slovenska Mona Liza« spomni, da je čas za kavo 

• Piknik v Tivoliju z košarico lokalnih dobrot in ogled razstave na Jakopičevem sprehajališču  

• Spoznajte skrite kotičke Ljubljane - voden sprehod po najbolj skritih kotičkih Ljubljane  

 

2. Dan: 

• Le zakaj je Ljubljana takšna lepotica – spoznajte njenega kreatorja – ogled rojstne hiše slavnega 

arhitekta Jožeta Plečnika  

• Popeljite se po čudoviti reki Ljubljanici in uživajte v kosilu  

 

Cena paketa:  84 € odrasli/osebo, 64 € otroci/osebo 

 

Nakup paketa vam omogoča tudi: 

• Do 30 % popust na nočitev z zajtrkom v enem izmed ljubljanskih hotelov po vaši izbiri 

• V sodelovanju s Slovenskimi železnicami med tednom nudimo 30% popust na vozovnico za vlak iz 

katerekoli postaje v območju SŽ do Ljubljane in nazaj (konec tedna velja obstoječa ugodna ponudba 

za vozovnice IZLETko ali družinsko IZLETko za neomejeno število potovanj ob sobotah, nedeljah in 

praznikih)   

• V vročih dneh se še kako prileže ohladitev v bazenu. Ohladite se v enem izmed ljubljanskih kopališč 

(Kodeljevo, Kolezija in Tivoli). Vi poskrbite za kopalke, mi pa poskrbimo za 20% popust na vstopnico 

• 20 % popust na nakup vstopnic za prireditve v okviru Festivala Ljubljana  

• Ste za eno igro golfa ali tenisa? Preskrbimo vam 20% popust na obisk - Šport Ljubljana 

 

 

Namig: 

Za uvod v živahno poletje bo poskrbel festival Junij v Ljubljani. Sledi mu veliko število kulturnih dogodkov, 

med njimi festival uličnih gledališč Ana Desetnica, Svetlobna gverila, jazz koncerti in plesni večeri, Noči v stari 

Ljubljani in mnogo več. Za kulinarično popotovanje po svetu pa obiščite Odprto kuhno na Ljubljanski tržnici 

vsak četrtek in petek, ko je vreme prijazno in dopusti prireditve na prostem. Ali pa si oglejte svetovne filmske 

uspešnice v Drive in kino na prostem oz v Filmu pod zvezdami na dvorišču Ljubljanskega gradu. 

Brez skrbi, za aktualen seznam prireditev v času vašega raziskovanja preskrbimo mi.* 

Seznam prireditev prejmete na e-naslov, s katerim ste opravili rezervacijo. 

 

 

 

https://www.sport-ljubljana.si/Park_Kodeljevo_Letno_kopalisce/
https://www.sport-ljubljana.si/Kopalisce_Kolezija/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Kopalisce_Tivoli/
https://www.golftrnovo.si/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Teniska_igrisca_Tivoli/
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LJUBLJENA LJUBLJANA 

Naj vas v Ljubljani prežame in preplavi ljubezen. Ljubljana je idealno romantično mesto, z 

neštetimi čudovitimi razgledi in zgodbami, ki navdihujejo.  

 

Obiščita romantične vrtove in se predajta svetu tropske džungle sredi mesta, kjer si bosta kot simbol vajine 

cvetoče ljubezni zasadila svojo medovito rastlino. Le sprehod čez most pa vaju bo popeljal do parka Špica, 

kjer bo samo za vaju pripravljen edinstven romantični piknik s košarico slovenskih dobrot. 

Na večerni voden sprehod po čarobni Ljubljani vaju bo popeljal vodnik, med drugim tudi do mostu ljubezni 

ter vama po poti razkril vse uslišane in neuslišane ljubezenske zgodbe. Dvourni sprehod se bo zaključil na 

Ljubljanskem gradu v najbolj čarobnem času, ko se dan prevesi v noč.  

Po sproščujočem spancu v enem izmed ljubljanskih hotelov, bosta pripravljena za celodnevno raziskovanje 

mesta in njegovih skritih kotičkov, mogoče pa se odločita tudi za odkrivanje edinstvenega Ljubljanskega barja, 

kjer domuje vrsta zanimivih ptic, ki že čivkajo o ljubezni. Popoln dan se lahko zaključi le z razvajanjem. V eni 

izmed vrhunskih ljubljanskih restavracij, bo ljubljanski šef kuhal za vas ter vama postregel s 5-hodnim 

menijem. 

 

 

 

 

https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/ogledi-in-izleti/ljubljena-ljubljana/
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1. Dan: 
• Predajte se romantičnim vrtovom sredi mesta - voden ogled Botaničnega vrta in delavnica 

»Ljubljana, čebelam prijazno mesto« 

• Piknik na Špici z košarico lokalnih dobrot  

• Čarobni večerni voden sprehod po mestu  

 

2. Dan: 
 

• Celodnevni najem koles za odkrivanje skritih kotičkov 

• Kulinarično doživetje »Ljubljanski šef kuha za vas« - razvaja vas Jakob Pintar - TaBar (5 hodni meni 

brez pijače) 

• Spoznajte zgodbe Ljubljanskih mostov (1 urni voden ogled)* 

 

 

Cena paketa: 99 €/osebo  

 

Nakup paketa vam omogoča tudi: 

• Do 30 % popust na nočitev z zajtrkom v enem izmed ljubljanskih hotelov po vaši izbiri 

• V sodelovanju s Slovenskimi železnicami med tednom nudimo 30% popust na vozovnico za vlak iz 

katerekoli postaje v območju SŽ do Ljubljane in nazaj (konec tedna velja obstoječa ugodna ponudba 

za vozovnice IZLETko ali družinsko IZLETko za neomejeno število potovanj ob sobotah, nedeljah in 

praznikih)   

• V vročih dneh se še kako prileže ohladitev v bazenu. Ohladite se v enem izmed ljubljanskih kopališč 

(Kodeljevo, Kolezija in Tivoli). Vi poskrbite za kopalke, mi pa poskrbimo za 20% popust na vstopnico 

• Ste za eno igro golfa ali tenisa? Preskrbimo vam 20% popust na obisk - Šport Ljubljana 

• 20 % popust na nakup vstopnic za prireditve v okviru Festivala Ljubljana 

 

Namig: 

Za uvod v živahno poletje bo poskrbel festival Junij v Ljubljani. Sledi mu veliko število kulturnih dogodkov, 

med njimi festival uličnih gledališč Ana Desetnica, Svetlobna gverila, jazz koncerti in plesni večeri, Noči v stari 

Ljubljani in mnogo več. Za kulinarično popotovanje po svetu pa obiščite Odprto kuhno na Ljubljanski tržnici 

vsak četrtek in petek, ko je vreme prijazno in dopusti prireditve na prostem. Ali pa si oglejte svetovne filmske 

uspešnice v Drive in kino na prostem oz v Filmu pod zvezdami na dvorišču Ljubljanskega gradu. 

Brez skrbi, za aktualen seznam prireditev v času vašega raziskovanja preskrbimo mi.* 

Seznam prireditev prejmete na e-naslov, s katerim ste opravili rezervacijo. 

 

https://www.sport-ljubljana.si/Park_Kodeljevo_Letno_kopalisce/
https://www.sport-ljubljana.si/Kopalisce_Kolezija/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Kopalisce_Tivoli/
https://www.golftrnovo.si/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Teniska_igrisca_Tivoli/
https://ljubljanafestival.si/
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LJUBLJANSKI ŠEF KUHA ZA VAS 

Odlična priložnost za oddih v kulinarični in kulturni prestolnici in potep po mestnih galerijah in 

muzejih. 

 
 

Začutite utrip zelene prestolnice v pristnem ritmu Ljubljančanov: na kolesu. Naš vodnik vas bo s kolesom 

popeljal po vseh skritih kotičkih mesta, od energijskih točk, do ostankov rimske Emone. Izkušnja se sproščeno 

zaokroži s prav posebnim doživetjem pri izjemno talentiranem chef-u, ki se je v letu 2019 uvrstil v finale 

prestižnega tekmovanja San Pellegrino za najboljšega mladega kuharja na svetu. Ljubljanski šef Jakob Pintar 

– TaBar, dovršeni tehniki ter bogatim izkušnjam, pridobljenim po svetu, dodaja mladostno ustvarjalnost in 

pogum, zato njegovi krožniki govorijo edinstvene zgodbe. 

 

Za vse, ki bi radi doživeli njegovo kulinariko v glavnem mestu in svoje brbončice popeljali na edinstveno 

kulinarično doživetje, bo za vas pripravil edinstvene avtorske jedi iz lokalnih sestavin. 

 

Da pa dneva polnega kulinaričnega razvajanja in odkrivanja še ne bo konec, se podajte na interaktivni sprehod 

Modrosti o grajskem vinu in trti, ki vas na inovativen način popelje v vinorodni svet. Večer zaključite z enim 

najlepših razgledov iz Ljubljanskega gradu. 

 

Veste, da hranimo v Ljubljani najstarejše leseno kolo z osjo na svetu? Ogledali si ga boste v Mestnem muzeju, 

hkrati pa se morda fotografirali v legendarnem živo rumenem fičku. Koliko ljudi torej gre v fička? 

 

In ko ste dodobra spoznali Ljubljano in njeno zgodovino, se prileže brunch - za(jtrko)silo po domače. Zavijte 

v Ek-Bistro, kjer vam bodo postregli s povsem lokalnim sestavinami, toda s svetovljanskim šarmom. 

https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/ogledi-in-izleti/ljubljanski-sef-kuha-za-vas/
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Utripajoča žila Ljubljane je prav gotovo reka Ljubljanica, ki se vije vzdolž mesta. Naš vodnik vas bo popeljal 

čez njene številne mostove in razkril zgodbe z bregov Ljubljanice. 

 

1. Dan: 
• Spoznajte skrite kotičke mesta in okolice - voden ogled skritih kotičkov Ljubljane s kolesom  

• Kulinarično doživetje »Ljubljanski šef kuha za vas« - razvaja vas Jakob Pintar - TaBar (5 hodni meni 

brez pijače) 

• Modrosti o grajskem vinu in trti - interaktivni sprehod z mobilno aplikacijo, ki vas na inovativen 

način popelje v vinorodni svet 

 

2. Dan: 
• Ste že videli najstarejše leseno kolo z osjo na svetu – pojdite na ogled v  Mestni muzej  

• Brunch z ljubljanskimi dobrotami v šarmantnem kotičku Ek-Bistro 

• Spoznajte zgodbe Ljubljanskih mostov (1 urni voden ogled) 

 

Cena paketa:  109 € odrasli/osebo, 94 € otroci/osebo 

 

Nakup paketa vam omogoča tudi: 

• Do 30 % popust na nočitev z zajtrkom v enem izmed ljubljanskih hotelov po vaši izbiri 

• V sodelovanju s Slovenskimi železnicami med tednom nudimo 30% popust na vozovnico za vlak iz 

katerekoli postaje v območju SŽ do Ljubljane in nazaj (konec tedna velja obstoječa ugodna ponudba 

za vozovnice IZLETko ali družinsko IZLETko za neomejeno število potovanj ob sobotah, nedeljah in 

praznikih)   

• V vročih dneh se še kako prileže ohladitev v bazenu. Ohladite se v enem izmed ljubljanskih kopališč 

(Kodeljevo, Kolezija in Tivoli). Vi poskrbite za kopalke, mi pa poskrbimo za 20% popust na vstopnico 

• 20 % popust na nakup vstopnic za prireditve v okviru Festivala Ljubljana 

• Ste za eno igro golfa ali tenisa? Preskrbimo vam 20% popust na obisk - Šport Ljubljana 

 

Namig: 

Za uvod v živahno poletje bo poskrbel festival Junij v Ljubljani. Sledi mu veliko število kulturnih dogodkov, 

med njimi festival uličnih gledališč Ana Desetnica, Svetlobna gverila, jazz koncerti in plesni večeri, Noči v stari 

Ljubljani in mnogo več. Za kulinarično popotovanje po svetu pa obiščite Odprto kuhno na Ljubljanski tržnici 

vsak četrtek in petek, ko je vreme prijazno in dopusti prireditve na prostem. Ali pa si oglejte svetovne filmske 

uspešnice v Drive in kino na prostem oz v Filmu pod zvezdami na dvorišču Ljubljanskega gradu. 

Brez skrbi, za aktualen seznam prireditev v času vašega raziskovanja preskrbimo mi.* 

Seznam prireditev prejmete na e-naslov, s katerim ste opravili rezervacijo. 

 

https://www.sport-ljubljana.si/Park_Kodeljevo_Letno_kopalisce/
https://www.sport-ljubljana.si/Kopalisce_Kolezija/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Kopalisce_Tivoli/
https://ljubljanafestival.si/
https://www.golftrnovo.si/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Teniska_igrisca_Tivoli/
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ZELENA IN AKTIVNA 

Privoščite si posebno razvajanje in aktivno preživite svoje počitnice v Ljubljani. Ste vedeli, da je 

Ljubljana postala ponosna zelena prestolnica Evrope 2016 kot prvo in edino mesto v srednji in 

jugovzhodni Evropi s tem nazivom? 

 

Predstavljajte si, da se zapeljete po Ljubljanici kar s supom, v tem času pa vrhunski ljubljanski šef samo za vas 

pripravi piknik košarico, ki si jo privoščite na najlepših zelenih površinah v Ljubljani. 

Ste za pivovsko doživetje? Seznanite se s postopkom proizvodnje piva ter se na enem izmed najdaljših točilnih 

pultov v Ljubljani udeležite pokušine hišnih piv. Posebnost ponudbe je "pivovarjev izbor meseca", pivo 

varjeno izključno za pivnico. 

Po sproščujočem spancu v enem izmed ljubljanskih hotelov, boste pripravljeni na kolesarjenje po skritih 

kotičkih mesta, vse do Ljubljanskega barja, kasneje pa vas čaka še enourni tečaj golfa ter udarec v prvo luknjo.  

 

 

 

 

 

 

https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/ogledi-in-izleti/zelena-in-aktivna/
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1. Dan: 
• Zabavaj se v mestu in bodi aktiven - Supanje po Ljubljanici 

• Piknik na Špici z košarico dobrot  

• Union doživetje - spoznajte postopek proizvodnje piva in ga poskusite 

 

2. Dan: 
• Na pragu  glavnega mesta vas pričakuje edinstvena narava, uvrščena na UNESCOV seznam -  

Kolesarjenje po Ljubljanskem barju (celodnevni najem koles) 

• Začetni udarec golfa (Golf Trnovo) 

 

Cena paketa:  84 €/osebo 

 

Nakup paketa vam omogoča tudi: 

• Do 30 % popust na nočitev z zajtrkom v enem izmed ljubljanskih hotelov po vaši izbiri 

• V sodelovanju s Slovenskimi železnicami med tednom nudimo 30% popust na vozovnico za vlak iz 

katerekoli postaje v območju SŽ do Ljubljane in nazaj (konec tedna velja obstoječa ugodna ponudba 

za vozovnice IZLETko ali družinsko IZLETko za neomejeno število potovanj ob sobotah, nedeljah in 

praznikih)   

• V vročih dneh se še kako prileže ohladitev v bazenu. Ohladite se v enem izmed ljubljanskih kopališč 

(Kodeljevo, Kolezija in Tivoli). Vi poskrbite za kopalke, mi pa poskrbimo za 20% popust na vstopnico 

• Ste za eno igro golfa ali tenisa? Preskrbimo vam 20% popust na obisk - Šport Ljubljana 

• 20 % popust na nakup vstopnic za prireditve v okviru Festivala Ljubljana 

 

Namig: 

Za uvod v živahno poletje bo poskrbel festival Junij v Ljubljani. Sledi mu veliko število kulturnih dogodkov, 

med njimi festival uličnih gledališč Ana Desetnica, Svetlobna gverila, jazz koncerti in plesni večeri, Noči v stari 

Ljubljani in mnogo več. Za kulinarično popotovanje po svetu pa obiščite Odprto kuhno na Ljubljanski tržnici 

vsak četrtek in petek, ko je vreme prijazno in dopusti prireditve na prostem. Ali pa morda 3x3 Challenger, 

Triglav the Rock, Odbojka na mivki in mnoge druge. 

Brez skrbi, za aktualen seznam prireditev v času vašega raziskovanja preskrbimo mi.* 

Seznam prireditev prejmete na e-naslov, s katerim ste opravili rezervacijo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.golftrnovo.si/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Kodeljevo_Letno_kopalisce/
https://www.sport-ljubljana.si/Kopalisce_Kolezija/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Kopalisce_Tivoli/
https://www.golftrnovo.si/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Teniska_igrisca_Tivoli/
https://ljubljanafestival.si/
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Ljubljanski hoteli vam nudijo najboljšo namestitev v mestu po zmajtastičnih 
cenah: 

• Grand hotel Union-30% na dnevne cene 
• uHotel-30% na dnevne cene 
• Hotel Lev-30% na dnevne cene 
• Central hotel-30% na dnevne cene 
• The Fuzzy Log - 30% na dnevne cene 
• Hostel Celica - 20% na dnevne cene 
• Hotel Cubo - 20% na dnevne cene 
• Mhotel - 20% na dnevne cene 
• Hotel Emonec - 15% na dnevne cene 
• Hotel Austria Trend - 15% na dnevne cene 
• City Hotel - 15% na dnevne cene 
• Hotel Meksiko - 15% na dnevne cene 
• Ahotel - 15% na dnevne cene 
• Šport Hotel Ljubljana - 15% na dnevne cene 
• Wud Hotel - 15% na dnevne cene 
• Urban Hotel -15% na dnevne cene 
• Urban Ring Hotel - 15% na dnevne cene 
• Fourpoint by Sheraton - 15% na dnevne cene 
• Intercontinental - 15% na dnevne cene 
• B&B Hotel Ljubljana - 15% na dnevne cene 
• Hotel Nox - 15% na dnevne cene 
• Hotel Stil - 15% na dnevne cene 
• Hotel Slon - 15% na dnevne cene 

                
Simona Flego                                                                      Danijel Omerzel          
Koordinator za receptivno dejavnost   Prodajna služba, prodajnik za storitve 
 
Turizem Ljubljana     Turizem Ljubljana 
Krekov trg 10, 1000 Ljubljana, Slovenija   Krekov trg 10, 1000 Ljubljana, Slovenija 
T 01 306 41 44      T 01 306 45 28 
E simona.flego@visitljubljana.si                                            E danijel.omerzel@visitljubljana.si 

https://www.uhcollection.si/sl/hoteli
https://www.uhcollection.si/sl/hoteli
https://www.uhcollection.si/sl/hoteli
https://www.uhcollection.si/sl/hoteli
https://www.uhcollection.si/sl/hoteli
https://www.hostelcelica.com/
https://www.hotelcubo.com/
https://www.m-hotel.si/slo/
https://www.hotel-emonec.com/sl/
https://www.austria-trend.at/sl
https://www.cityhotel.si/slo/
https://www.hotel-meksiko.si/sl-si
https://www.ahotel.si/sl/
https://www.sport-ljubljana.si/Sport_hotel_Ljubljana/
https://www.wudhotel.si/
http://www.urbanhotel.si/
http://www.urbanhotel.si/
https://www.fourpointsljubljanamons.si/
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/ljubljana/ljuha/hoteldetail
https://www.hotelpark.si/bb/
http://hotelnox.com/
http://www.hotel-stil.si/
https://www.hotelslon.com/sl-si
mailto:simona.flego@visitljubljana.si
mailto:danijel.omerzel@visitljubljana.si

