
Dežela med 
Julijskimi Alpami 
in Karavankami

Radovljica



Tam, kjer z gorenjske avtoceste 
kot na dlani uzrete Triglav, vas 
na vseh okoliških vzpetinah 
čakajo čudoviti razgledi. Ko se 
odločate po kateri strani Julijskih 
Alp boste nadaljevali vašo 
pot, se lahko tudi ustavite ter 
nadaljujete peš ali s kolesom. Na 
razgledne vrhove, k ruševinam 
srednjeveških gradov, v 
objem baročne arhitekture 
ali enostavno na en krog po 
podeželju. 

Pozdravljeni v Radol’ci. Vzemite 
si čas za raziskovanje in 
kulinarično razvajanje. Čas za 
posedanje in uživanje v pogledih 
ter drobnih sladkostih življenja. 
Tu je dovolj, da samo ste.

Radovljica leži na s soncem obsijani terasi nad 

reko Savo. Čudovito mestno jedro je prostor za 

srečanja s preteklostjo, izvrstno kulinariko ter 

odlične prireditve. Začutite utrip umirjenega 

mesta, posedajte pod starim gabrovim 

drevoredom ali se prepustite Linhartovemu trgu, 

da vas očara. Razgledna točka za nekdanjim 

mestnim obzidjem, pa pred vami razprostre 

dolino reke Save in vrhove Julijskih Alp. 

Kropa je bila nekdaj središče kovaštva, kar priča 

tudi podoba trškega jedra. Tu so izdelovali 

žeblje in jih prodajali po Evropi, še danes pa 

v Kropi nastajajo sodobni umetniško kovani 

izdelki. Zgodovino spoznajte v Kovaškem 

muzeju, duh preteklosti pa najbolje doživite v 

stari kovačnici. Nedaleč stran je Kamna Gorica, 

prikupna vas s podobno kovaško dediščino.

RADOVLJICA KROPA
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Brezje so postale turistični kraj zaradi Bazilike 

Marije Pomagaj, ki je za Slovence poseben 

prostor. Obiščite slovensko narodno svetišče in 

bogato razstavo jaslic z vsega sveta. Na Brezje 

lahko priromate po kateri od starih romarskih 

poti, ali pa se od tu peš odpravite po Poti Miru, 

ki vas ob potoku Peračica vodi do manjših 

slapov.

Tipična gorenjska vas pod goro Begunjščico 

je rojstni kraj bratov Avsenik in smuči Elan. 

Zgodbo obojega si lahko ogledate v muzejih, 

prav na koncu vasi, ob vstopu v dolino Draga, 

pa vas pozdravljajo izredno slikovite ruševine 

gradu Kamen. Nad vasjo je razgledni hrib s 

cerkvico sv. Petra, priljubljena izletniška točka.

Nekoč majhna vas na stičišču pomembnih poti, 

ki od tu naprej vodijo proti Bledu ter Bohinju na 

eni, ter Kranjski Gori na drugi strani Julijskih Alp, 

je prestolnica slovenskega padalstva. Vabijo 

športno letališče, čebelarski center ter igrišče za 

golf, kampiste pa kar dva idilična kampa ob reki 

Savi Dolinki.

BREZJE BEGUNJE NA GORENJSKEM LESCE
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Tematske poti so preplet čudovite narave in 

bogate kulturne dediščine. Vodijo skozi gozdove, 

travnike, ob rekah in potokih ter k razglednim 

ruševinam gradov. Izbirate lahko med 

nezahtevnimi nižinskimi potmi ter med stezami, 

ki vas vodijo na razgledne planine. Številne poti 

so primerne tudi za družinske pohode. Preden 

se odpravite na pot, si v TIC Radovljica ali na naši 

spletni strani priskrbite zemljevid pohodnih poti.

Iz doline Draga vodi pot na sloviti Roblekov dom 

in od tam naprej na Veliki Vrh Begunjščice. Blizu so 

izhodišča tudi za druge vrhove Karavank (Vrtača, 

Stol) ter na Dobrčo. Iz Lipniške doline pa se lahko 

povzpnete na Vodiško planino, na razgledni 

Jamnik ali na Talež.

Nova daljinska pohodniška pot obkroža Julijske 

Alpe in vodi po manj znanih poteh ki ponujajo 

slik z naravo, kulturo in kulinariko ob poti. Iz 

Radovljice lahko ob uporabi javnega prevoza 

prehodite prve 4 etape med Kranjsko Goro ter 

Bledom.

Izjemni razgledi se v Radol’ci ponujajo z vseh 

smeri. Najbolj priljubljeni so sv. Peter, Talež ter 

Jamnik, domačini pa radi obiščejo tudi manj 

znana razgledišča kot so Smokuški vrh, Pusti 

grad, Suharna in Zaloški Stovc. 

Med oddihom v Radovljici lahko vsako 

jutro izberete drugo izhodišče za vzpon na 

vrhove Julijskih Alp. Nanje se lahko podate iz 

Bohinja, s Pokljuke ali pa iz številnih izhodišč v 

Zgornjesavski dolini. Do izhodišč je od 30 do 

60 minut vožnje.

TEMATSKE POTI

PLANINSKE POTI

POHODNIŠKA POT JULIANA

RAZGLEDIŠČA NAD DEŽELO 
IN LIPNIŠKO DOLINO

TRIGLAVSKI NARODNI PARK
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CESTNO 
KOLESARJENJE

Radovljiška dežela je izhodišče 

za odlične, različno zahtevne 

kolesarske ture. Podate se 

lahko na kolesarsko odkrivanje 

podeželja, ali pa na daljši 

cestno-kolesarski krog po 

Gorenjski. Priljubljene so ceste 

pod Dobrčo proti Tržiču, čez 

Jamnik v Kranj ali čez Kočno na 

Bled. V TIC Radovljica vam je na 

voljo zemljevid kolesarskih poti.

GRAVEL IN GORSKO 
KOLESARJENJE

Z gorskimi kolesi se lahko 

povzpnete na planine pod 

Karavankami (Poljška planina, 

Dobrča, Valvasor), na Jelovico 

(Talež, Vodiška planina) ali 

pa izberete makadame ter 

kolovoze v dolini, ki vas 

pripeljejo tudi na Bled. V družbi 

gorsko-kolesarskih vodnikov 

lahko odkrivate tudi manj znane 

terene.

RAFTING NA REKI 
SAVI

Tudi na Gorenjskih rekah se 

lahko odlično zabavate. Izkušeni 

vodniki vas popeljejo na različno 

zahtevne dogodivščine po reki 

Savi Bohinjki, Savi Dolinki in Savi. 

Če si želite še več adrenalina, pa 

se z njimi odpravite na doživetja 

po kanjonih na območju 

Julijskih Alp.

GOLF IN MINIGOLF

Tik pred Bledom se nahaja eno 

najlepših golfskih igrišč v Evropi, 

v Gorici pri Radovljici pa družine 

in mlade po srcu na idilični 

lokaciji pričakuje lepo urejeno 

igrišče za minigolf. Otroci se 

bodo po igri minigolfa zabavali 

še v iskanju zlata v posebnem 

zlatokopu.

LOKOSTRELSTVO

V dolini Draga lahko opravite 

hitri tečaj streljanja z lokom ter se 

podate na gozdno dogodivščino. 

Na poti z lokom skozi gozd vas 

čakajo makete gozdnih živali.

PAINTBALL 

V gozdu ob reki Savi se preizkusite 

v adrenalinskem ekipnem 

doživetju. Paintball združuje 

avanturo, ekipno delo, akcijo in 

zabavo.

JAHANJE

Več jahalnih centrov ponuja ure 

jahanja, z vodnikom pa se lahko z 

nekaj predznanja odpravite tudi 

na terensko jahanje.

KOPANJE

V poletni vročini se lahko 

osvežite v radovljiškem bazenu, v 

Šobčevem bajerju ali pa namakate 

noge v reki Savi. Pozimi lahko 

plavate v pokritem olimpijskem 

bazenu in v manjšem bazenu 

Hotela Lambergh.

RIBOLOV

Reka Sava in potok Lipnica 

ponujata prostor za ribolov v 

neokrnjeni naravi. Sezona se 

prične že prvega marca.

PANORAMSKI POLETI

Oglejte si gorenjske bisere iz  

zraka. Podajte se na panoramski 

polet z leškega letališča in 

občudujte Triglavski narodni park, 

Blejsko jezero in druge lepote 

naše okolice iz ptičje perspektive.



LINHARTOV TRG

Staro mestno jedro Radovljice je muzej na prostem, saj ponuja paleto slikovitih 

hiš iz 16., 17. in 18. stoletja, ki v notranjosti skrivajo presenetljive zgodbe o 

ustvarjalnosti ter preteklosti območja. Radovljica je rojstni kraj Antona Tomaža 

Linharta in Ivana Vurnika. V družbi dramatika in zgodovinopisca Linharta se lahko 

z mobilno aplikacijo sprehodite po stari Radovljici, v Radovljiški graščini pa ga 

lahko spoznate v Mestnem Muzeju. Njegov rojak, arhitekt Ivan Vurnik, izvira iz 

kamnoseške družine, na katero v Radovljici spominja mnogo del. V Radovljici si 

njegova dela, ki jih je ustvarjal tudi v sodelovanju z ženo, slikarko Heleno Kottler 

Vurnik, lahko ogledate v cerkvi sv. Petra, na pokopališču ali ob vstopu v staro 

mestno jedro.

Ra
zi

šč
ite

:  
K

U
LT

U
R

A
 IN

 
ZG

O
D

O
V

IN
A



AVSENIKI

Legenda slovenske narodno-zabavne glasbe, Slavko 

Avsenik, je bil doma v Begunjah na Gorenjskem. Tu se je 

pričela razvijati narodno-zabavna glasba kot jo poznamo 

danes, rojstni kraj z okolico pa je bil navdih za številne 

pesmi. V Avsenikovi rojstni hiši je urejen Muzej Avsenik, 

glasbi v živo pa lahko prisluhnete na glasbenih večerih in 

festivalih v Begunjah.

ČEBELARSTVO

Radovljica velja za središče slovenskega čebelarstva. 

Osrednji slovenski Čebelarski muzej se nahaja v graščini v 

starem mestnem jedru, na podeželju pa vas pozdravljajo 

pisani čebelnjaki. Sodobno čebelarstvo predstavlja 

Čebelarski center v Lescah, v kleti ene od hiš na trgu pa 

deluje pristna stara lectarija, ki jo lahko tudi obiščete.

GRADOVI

Ohranjene so ruševine Lipniškega (Pustega) gradu nad 

desnim bregom reke Save ter grad Kamen v Begunjah na 

Gorenjskem. Prvi ponuja odličen razgled proti Julijcem, 

slednji pa z ohranjenim grajskim stolpom in terasami pristno 

doživetje preteklosti. Najznamenitejši prebivalec gradu 

Kamen je bil Gašper Lambergar, odličen turnirski vitez, ki je 

navdihnil tudi legendo o Pegamu in Lambergu. K obema 

gradovoma vodijo urejene tematske poti.

BAZILIKA MARIJE POMAGAJ

Bazilika je za Slovence poseben prostor, Brezje pa so 

največji romarski kraj v Sloveniji. Središče predstavlja 

kapela Matere Božje z Layerjevo sliko Marije Pomagaj, 

zaščitnice slovenskega naroda. Po zaslugi priznanih 

arhitektov je navdihujoča tudi zunanja ureditev bazilike 

ter park pred njo. Romarsko središče čudovito dopolnjuje 

Muzej Jaslic, urejen tik ob baziliki. 

OD ŽEBLJEV DO ZMAJA

Kropa je sinonima za slovensko kovaško tradicijo. Skupaj 

s sosednjo Kamno Gorico je že v 15. stoletju predstavljala 

pomembno fužinarsko in kovaško središče. Glavni proizvod 

so bili vse do začetka 20. stoletja žeblji – kar 120 različnih 

vrst so jih kovali. Sredi 20. stoletja se je z mojstrom Jožem 

Bertoncljem pričelo uveljavljati umetniško kovanje. Njegovi 

znameniti zmaji držijo tudi svetilke ob Ljubljanici, sodobna 

umetniško kovana dela pa krasijo ulice v Kropi, Kamni Gorici 

in Radovljici. 
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Ko govorimo o radovljiški kulinariki, najprej pomislimo na priljubljene 
stare gostilne z dolgo tradicijo, takoj zatem pa na sodobne kulinarične 
pristope, vrhunske kulinarične dogodke ter lokalne sestavine. Okusi 
Radol’ce združujejo vse to. Okusi Radol’ce so združenje lokalnih gostincev, 
ki so se zavezali k povezovanju, lokalnim sestavinam in gostoljubju v vseh 
letnih časih, njihovo kakovost in trud pa je potrdil tudi priznan kulinarični 
kritik. Razveseljuje nas, da vsak od njih ostaja zvest sebi in ponuja 
drugačen nabor jedi. Zato tudi vsak gost najde med njimi svojo najljubšo 
gostilno. Vodnik po gostiščih je na voljo v TIC Radovljica.



GOSTILNE IN RESTAVRACIJE

Vaš obisk Radol’ce nikakor ne sem miniti brez obiska ene od tukajšnjih 

gostiln in restavracij. Kam se boste odpravili je odvisno od vaših želja, saj 

imate na voljo tako tradicionalno slovensko kulinariko, sodobne menije 

kot tudi gostilne z mednarodnimi jedmi. Nekatere restavracije se nahajajo 

na idiličnih lokacijah s pogledi na Alpe ali čudovite vrtove, spet druge 

navdušijo z izbranim ambientom ali pristnim vaškim vzdušjem.

IZBRANA KULINARIČNA DOŽIVETJA

V Radol’ci so vam na voljo vrhunska kulinarična doživetja. Udeležite se 

lahko vinskih degustacij v Vinoteki Sodček ali kulinaričnih delavnic v Vili 

Podvin ter pri nekaterih drugih partnerjih Okusov Radol’ce. Za posebno 

doživetje se naročite na katerega od vodenih kulinaričnih doživetij, na 

primer zeliščne ture po mestu ali poletnih tur po biodinamičnem vrtu.  

V Radovljici navdušujejo tudi kulinarični festivali in dogodki, ki jih 

spremlja ponudba ulične prehrane.

MICHELINOVA ZVEZDICA

Chef Uroš Štefelin iz Vile Podvin je eden od šestih slovenskih chefov, ki je 

leta 2020 uspel pridobiti Michelinovo zvezdico. Vila Podvin v Mošnjah je 

članica Okusov Radol’ce, Uroševe dobrote pa lahko okušate tudi v Bistroju 

Linhart v starem mestnem jedru Radovljice.

LOKALNI KULINARIČNI IZDELKI

V zelenem okolju sončnih dobrav in dežele nastajajo zdravi proizvodi. 

Pridelujejo in predelujejo jih kmetje, sadjarji, čebelarji. Pridne roke 

obdelujejo polja ter skrbijo za živali in na naše mize prinašajo svežo 

zelenjavo, domače mesnine, lokalni med, sočno sadje in zdravilna zelišča. 

Vsak petek popoldan in soboto dopoldan lahko od kmetov kupujete v 

bližini Čebelarskega centra v Lescah, vsako prvo soboto v mesecu pa na 

Podvinski tržnici. 
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Muzeji so zakladnica predmetov in 

zgodbi iz preteklosti.  Številni muzeji, 

galerije in muzejske hiše vas pričakuje 

v Radovljici in njeni okolici. Pokrivajo 

področja zgodovine, etnologije, glasbe, 

zdravilstva, športa in umetnostni.

ALPSKI SMUČARSKI MUZEJ ELAN

ČEBELARSKI MUZEJ

ETNOLOŠKI MUZEJ MOŠNJE

GALERIJA ŠIVČEVA HIŠA

KOVAŠKI MUZEJ

LECTARSKI MUZEJ

MESTNI MUZEJ RADOVLJICA

MUZEJ AVSENIK

MUZEJ JASLIC

MUZEJ LEKARNIŠTVA IN ALKIMIJE

MUZEJ TALCEV

MUZEJSKA HIŠA FOVŠARITNICA

MUZEJSKA HIŠA MEŽNARIJA

VIGENJC VICE
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OTROŠKA IGRIŠČA

Najmlajši tudi na dopustu ne morejo brez igre. Na 

otroških igriščih, ki jih najdete v vsakem večjem 

kraju, se bodo zabavali, vi pa boste medtem uživali v 

čudovitem pogledu, ob kavi in sproščenem trenutku 

v dvoje. Spisek največjih otroških igrišč je objavljen na 

naši spletni strani med aktivnostmi za družine.

DRUŽINSKE POTI PO NARAVI

Med družinami je najbolj priljubljena pot na Sv. Petra iz 

Krpina, saj je del poti urejen tudi kot steza za oviratlon. 

Družinam priporočamo tudi Lambergovo pot do gradu 

Kamen, Vodno učno pot Grabnarca, Pot ob Savi in 

Naravoslovno učno pot Pusti grad.

NASTANITVE ZA DRUŽINE

Družine so bodo pri nas odlično počutile. Tu boste 

našli prijetne družinske sobe v penzionih, apartmaje 

in lesene hišice na podeželju. Posebej prijetno pa 

bo bivanje v kampih, ki ponujajo tudi nastanitve v 

bungalovih in mobilnih hišicah, razgibana igrala ter v 

času poletne sezone tudi animacijo. 

OSTALA DOŽIVETJA V NARAVI

Okolica Radovljice ponuja vrsto aktivnosti v naravi. 

Aktivnosti, pri katerih vas nihče ne priganja in ob katerih 

boste doživeli prijetne družinske trenutke. Take aktivnosti 

so minigolf in zlatokop, kopanje v bazenih in na Šobcu 

ter spust z raftom po reki Savi. Družinam z večjimi otroki 

priporočamo obisk lokostrelskega parkurja.

DOGODKI

Številni radolški dogodki so pripravljeni tako, da se 

na njih neizmerno zabavajo prav otroci. Preko celega 

leta Vila Podvin organizira otroške kuharske delavnice, 

največja družinska prireditev pa je Festival čokolade. 

Družinam je namenjen tudi decembrski program v 

mestu, delavnice in otroške predstave pa so del vseh 

večjih prireditev. 

S ČEBELICO PO RADOVLJICI

Obisk mestnega jedra Radovljice popestrite s knjižico 

nalog in interaktivnimi točkami ter tako spoznajte 

svet kranjske sivke. Doživetje se zaključi s sladkim 

presenečenjem in je na voljo od maja do konca 

oktobra. Knjižico nalog lahko dobite v TIC Radovljica ali 

v spletni trgovini.
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Zakaj naj ljudje obiščejo Radol’co?
Ker pri nas sonce vzhaja pri Storižiču, zahaja pa pri Triglavu 

in ti jutranji in večerni pogledi nudijo prekrasne občutke 

lepote. Ker po prijetnem jutranjem sprehodu okušamo 

lokalne jedi na zajtrku, vmes nahranimo dušo s kulturo, 

posedamo v starih mestnih in vaških jedrih in se družimo z 

domačini, zvečer pa uživamo v avtentični lokalni kuhinji.

Zakaj naj ljudje obiščejo Radol’co?
Radol’ca je zakon, zakon pa zato, ker obiskovalcu nudi 

vse kar si zaželi na svojevrsten in unikaten način.

Tvoj najljubši kotiček v Radol’ci?
Moj najljubši kotiček v Radol’ci tiči globoko v 

pravljičnih gozdovih na planoti Jelovica nekje med 

Vodiško planino in Kropo :)

Kateri manj poznan kotiček bi priporočil 
obiskovalcu?
V času, ki je za nami smo z družino spoznali poti ob 

reki Savi, ki te napolnijo z energijo in so kotiček, ki bi 

ga moral spoznati vsak obiskovalec našega prelepega 

kraja.

Tvoje najboljše doživetje v Radol’ci?
Z družino je to sprehod po poti ob Savi, ki se zaključi 

v mestnem jedru Radovljice na najboljšem sladoledu 

daleč naokoli v kavarni Vidic. S kolesom pa vzpon na 

Vodiško planino k Heidi in spust v dolino v Kropo.

Kako bi Radol’co opisali s petimi besedami?
Pristna, neskončno lepa, sladka, polna skritih in za 

mnoge še neodkritih kotičkov vrednih raziskovanja. 

Gašper Budkovič, 
gorski kolesar in vodnik

Marcela Klofutar, 
vodja Vile Podvin 
in Hotela & bistroja 
Linhart



Zakaj naj ljudje obiščejo Radol’co?
Radol’ca nudi nepozabna doživetja za vse generacije. Od skrivnostnih 

srednjeveških zgodb in večno zelene prostrane pokrajine do bogate 

čebelarske dediščine in vznemirljivih kulturnih dogodkov.  

Tvoj najljubši kotiček v Radol’ci?
Dolina Draga, ki jo varuje večni grad Kamen, in se ob bučnem potoku 

vije mimo stoletnih smrek in planinskih koč vse tja do številnih ovca 

na vrhu mogočne Begunjščice. 

Kateri manj poznan kotiček bi priporočil obiskovalcu?
Lambergovo poljsko-gozdno pot, na kateri nas očarajo še vedno ne 

povsem raziskana arheološka najdišča, skrivnostna jama Zijalka in 

Hudičev gradič ter veličasten grad v varnem zavetju Karavank.

Tvoje najboljše doživetje v Radol’ci?
O kresi se dan obesi. Na najdaljši dan v letu, konec junija, se pod 

gradom Kamnom zberemo, da pozdravimo poletje z druženjem ob 

spremljavi pihalne godbe in v soju kresnega ognja. 

Kako bi Radol’co opisal s petimi besedami? 
srednjeveška, skrivnostna, zelena, kulturna, kulinarična

Zakaj naj ljudje obiščejo Radol’co?
Radolca je skupek zanimivih krajev. Razlog za obisk je lahko 

zgodovinski, saj so se skozi stoletja izoblikovale zgodbe in običaji, 

ki vsakemu od krajev dajejo poseben pečat. Lahko je kulturni; 

muzeji, festivali, gledališke predstave. Lahko je seveda šport, 

kulinarika. Kar pa mene fascinira je narava, ki poleg vsega kar sem 

prej naštela človeku omogoča, da se umakne iz vsakdana in si 

napolni baterije.

Tvoj najljubši kotiček v Radol’ci?
Jaz imam rada vodo: izvir Kroparice, pa potem sotočje Save 

Bohinjke in Save Dolinke. 

Kateri manj poznan kotiček bi priporočila obiskovalcu?
Sprehod skozi Lipniško dolino in obisk krajev na tej poti, zanimava 

pa je tudi vas Ljubno. 

Tvoje najboljše doživetje v Radol’ci?
Že od otroštva me privlači 11. marec, torej Gregorjevo. Doživljali 

smo ga na nek poseben način. Sem pač tisti pravi Kropar, katerega 

predniki so rasli s tem. Zame je čas od Božiča do 11. marca vedno 

pomenil neko pričakovanje, skoraj tako kot tisti čas ko smo 

čakali na Miklavža. Nekaj mesecev smo skupaj s starši in bratom 

ustvarjali, se družili, pogovarjali in marsikatera zgodba iz otroštva 

mi je še danes v spominu in jo rada delim z obiskovalci.

Kako bi Radol’co opisala s petimi besedami? 
privlačna, zanimiva, lepa, naravna, kulturna

Erik Luznar, čebelar

Tvoj najljubši kotiček v Radol’ci? 
Razgledna točna na Triglav ob starem mestnem jedru.

Kateri manj poznan kotiček bi priporočila obiskovalcu? 
Krožno pot iz starega mestnega jedra Radovljice na Pusti grad in 

preko Fuxove brvi nazaj v mesto.

Tvoje najboljše doživetje v Radol’ci? 
Opazovanje obiskovalcev starega mesta pred vinoteko ob vhodu 

v staro mesto - če se želite počutiti kot domačin, morate obiskati 

Vinoteko Sodček, naročiti slovensko vinsko degustacijo, narezek in 

skupaj z domačini uživati.

Radol’ca s petimi besedami: ponosna, edinstvena, sladka, 

čokoladna, presenetljiva

Metka Kavčič, 
turistična vodnica
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Karnevalska povorka
Radovljica / pustna sobota ob 14.00

Gregorjevo
Tradicionalno praznovanje pričetka pomladi / 

Kropa in Kamna Gorica / 11. marec ob mraku

Festival čokolade 
Tridnevni mednarodni kulinarični festival / 

Radovljica / vikend sredi aprila

Nedeljske glasbene matineje
Koncerti klasične glasbe / Radovljica / nedelje 

v maju in juniju

Mesec Okusov Radol’ce 
Mesec lokalnih menijev v izbranih restavracijah /  

november

Miklavžev sejem 
Prižig lučk s koncertom in ulično prehrano / 

Radovljica / prvi vikend decembra

Praznični december 
Prireditve na prostem ob koncu leta / 

Radovljica / december

 POLETJE 

Festival gledališča Kropa
Gledališke in glasbene predstave

Kropa / junij

Četrtkovi večeri na trgu
Koncert in ponudba ulične prehrane Okusi 

Radol’ce / Radovljica / vsak četrtek med  

30. junijem in 10. avgustom

Hop-On Hop-Off bus
Turističen avtobus in vodeni ogledi zanimivosti /  

Bled – Radovljica – Begunje – Kropa – Bled / 

julij in avgust

Kovaški šmaren
Praznik kroparskih kovačev

Kropa / prva sobota v juliju

Srednjeveška tržnica 
Sejem tradicionalnih rokodelcev in obrtnikov z 

uličnimi predstavami / Radovljica / prva nedelja 

v avgustu

Festival Radovljica
Festival stare glasbe s koncerti in delavnicami / 

Radovljica / avgust

Festival Avsenik ali Narodno-
zabavni vikend 
Festival narodno-zabavne glasbe / Begunje na 

Gorenjskem / konec avgusta

Podvinska tržnica 
Tržnica lokalnih dobaviteljev in rokodelcev / 

Vila Podvin / vsaka prva sobota v mesecu

Bolšjak
Bolšji sejem v mestnem jedru / Radovljica / vsaka 

prva nedelja v mesecu

Narodno-zabavni večeri 
Koncerti narodno-zabavnih ansamblov /  

Begunje na Gorenjskem / od aprila do 

novembra dvakrat tedensko

Slovenski večer pri Avseniku 
Begunje na Gorenjskem / od aprila do oktobra 

enkrat mesečno

Vodeni ogledi Radovljice  

Radovljica / vsak torek ob 10.00

POMLAD JESEN

ZIMA

VSE LETO
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POSLOVNA SREČANJA

Staro mestno jedro Radovljice je imeniten 

prostor za izbrane poslovne dogodke. 

Ti se lahko odvijajo v objemu razkošne 

Radovljiške graščine, kjer je na voljo več 

dvoran in prostorov, ali pa na slikovitem 

Linhartovem trgu. Priljubljen je tudi trg 

pred cerkvijo sv. Petra, Okusi Radol’ce pa 

lahko poskrbijo za kulinarično ponudbo 

tako na prostem kot v svojih lokalih. 

TEAM BUILDINGI

Dovolite, da za vas organiziramo unikaten 

družaben dogodek v mestnem jedru 

Radovljice. Tu se srečajo pridih preteklosti, 

pestra in živa kulturna doživetja ter bogata 

kulinarična ponudba. Za vas organiziramo 

posebne dogodke po naročilu, ki lahko 

vključujejo tudi nastanitev, učenje novih 

veščin in doživetja v naravi.

LINHARTOVA DVORANA

Linhartova dvorana je radovljiški dom 

kulture. Najamete jo lahko kot prizorišče 

raznoraznih predstav in večjih dogodkov, 

saj s 300 sedeži, sodobno tehnično 

opremo in prijetnim ambientom ponuja 

prostor tudi za poslovne dogodke. 

Dvorana je v neposredni bližini starega 

mestnega jedra Radovljice. 

POROKE

Razkošna Radovljiška graščina ponuja 

edinstven prostor za vašo poroko. 

Povzpnite se po velikem stopnišču 

v razsvetljeno Baročno dvorano in si 

obljubite večno ljubezen v njenem 

objemu. Za pogostitev ali obred lahko 

najamete Plesno dvorano, pokrit 

atrij, senčno teraso ali vežo v prvem 

nadstropju. Nepozabna bo tudi poroka na 

vrtu Vile Podvin ali Hotela Lambergh.

Najem prostorov in informacije:  

Turizem in kultura Radovljica,  

blanka.grasic@radolca.si, 08 205 13 89
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AVSENIKOV OGLED BEGUNJ

Podajte se na voden sprehod po rojstnem kraju 

bratov Avsenik. Voden ogled vaškega jedra bo 

poln zgodb in anekdot o Slavku Avseniku ter 

njegovi družini, izvedeli boste kam je hodil v 

šolo in kje se je prvič srečal z notnim črtovjem, 

pot pa boste zaključili na mestu njegovega 

zadnjega počitka.

ZELIŠČNA TURA  
PO RADOVLJICI

Dišeča zelišča se prepletajo s starodavnimi 

zgodbami in ter jedem dajejo značilen okus. 

Podajte se na vodeno kulinarično turo po 

starem mestnem jedru Radovljice, na kateri 

boste spoznali zelišča na naših vrtovih. V 

radovljiških gostilnah boste okusili njihovo 

uporabo v jedeh, na poti pa vam izdamo tudi 

nekaj skrivnosti o njihovih zdravilnih učinkih.  

 

OGLED MESTNEGA JEDRA

Mestno jedro Radovljice skriva številne zgodbe, 

ki jih je pisala njegova pestra zgodovina in 

jih, nekatere še zdaj, pišejo njegovi prebivalci. 

Spoznajte zanimivosti mesta v družbi lokalnega 

vodnika, ki vam bo približal utrip mesta nekoč 

in danes ter vas popeljal na skrite kotičke 

Radovlijce. Voden ogled vključuje tudi obisk 

Radovljiške graščine, gotske taverne in kapele 

sv. Edith Stein.

Organizacija vodenih ogledov in doživetij: TIC Radovljica, info@radolca.si, 04 531 51 12 

Vodeni ogledi muzejev: pozanimajte in naročite se v izbranem muzeju:  

www.radolca.si/sl/znamenitosti/muzeji-in-galerije

ČEBELARSKE TURE IN IZLETI

Lokalni čebelar manjšim skupinam predstavi 

delo čebelarja in vzrejo matic čebele Kranjske 

sivke, v čebelarskem centru v Lescah pa vam 

pokažejo sodobni čebelarski center. Čebelarski 

izlet v destinacijo ne sme miniti brez obiska 

Čebelarskega muzeja in brez okušanja medene 

kulinarike.

KROPA IN KAMNA GORICA

Stara kovaška jedra pričajo o zgodbah delavnih 

žebljarjev, tradicionalno arhitekturo pa krasijo 

umetniško kovani izveski ter mreže. Prisluhnite 

zgodbam kovačev, okusite njihove jedi ter si 

skujte svoj žebelj v stari kovačnici.

VODENI OGLEDI MUZEJSKIH 
ZBIRK

Vsi muzeji ponujajo skupinam vodene oglede. 

Za vodenja so potrebne predhodne rezervacije, 

ponekod pa ponujajo tudi posebne programe 

in delavnice za skupine.



INFORMACIJE 
TIC Radovljica

Linhartov trg 9

4240 Radovljica

T: 04 531 51 12

M: 040 460 675

E: info@radolca.si

www.radolca.si

visitradolca

visitradolca

RadolcaSlovenia

#radolca

Radol’ca je zelena destinacija, ki si prizadeva 

za sonaravni razvoj. Je preplet varnega in 

zdravega okolja, neokrnjene narave ter bogate 

kulturne dediščine. 

Ljubimo našo zeleno naravo, ki nam daje 

navdih za ustvarjalnost in elan za dosežke 

svetovnega slovesa. Spoštljivo ravnamo s 

kulturnimi zakladi, ki so naša vez s preteklostjo 

in naše darilo zanamcem. Prav poseben odnos 

imamo do kranjske sivke, marljive čebele, ki 

ima tu svoj dom. 

Radovljica je prijazna do domačinov in 

obiskovalcev. Tu ne tekmujemo kdo bo prvi 

in najboljši, ampak se v želji po izboljšavah 

povezujemo. Tu uživamo v pristnih sladkostih 

življenja, v vrhunskih kulinaričnih stvaritvah ter 

v pogledih na čudovite Alpe ki nas obdajajo.

RADOVLJICA, NOSILKA ZLATEGA ZNAKA 
ZELENE SHEME SLOVENSKEGA TURIZMA

Izdal: Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, urednica: Kaja Beton, oblikovanje: Barbara Bogataj Kokalj, Fotografije: Miran Kambič, Jošt Gantar, Boris Pretnar, Rožle Bregar, Polona Bartol, Žiga Intihar, Cveto Sonc, Aleš Košir, Klemen 
Dovžan, Luka Hojnik, Kaja Beton, Žan Kolman, Aleš Krivec, Tina Dokl, arhiv Tradicije Avsenik, arhiv Romarski urad Brezje, arhiv Tinaraft, arhiv Festival Radovljica, mi2fotkava, Tisk: Tiskarna Medium, naklada: 2.000, Radovljica 2020

Kako sva 
pa tole 
našla?

Meni je 
vseeno, 
če kar tu 
ostaneva.

Bova 
znala 
nazaj?


