
Naravno okolje, odmaknjenost od mestnega vrveæa, urejenost apart-
majev in sob, moænost uporabe fitnes in wellnes ponudbe, urejena
športna dvorana in nogometni center nudijo moænost priprav še tako
zahtevnim športnikom.

Po aktivno preæivetem dnevu se boste lahko okrepËali v eni od
domaËih gostiln, na slikovitih kmetijah in planšarijah, kjer se da na
sveæem zraku, ob pristni domaËi hrani, skuti in kislim mlekom
prijetno pogovoriti z gospodarjem domaËije.
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CERKLJE NA
GORENJSKEM

V obnovljeni PetrovËevi hiši, po domaËe Pr Petrovc, je urejen muzej,
galerija, knjiænica ter TuristiËno informativni center Cerklje.

Hiša je bila vse do sredine 18. stoletja manjša lesena kmeËka hiša,
sredi 19. stoletja pa dobila današnjo podobo, ko so se njeni lastniki
zaËeli ukvarjati tudi z gostilniško dejavnostjo. CERKLJE NA

GORENJSKEM
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Cerklje so na prehodu Ljubljanske kotline v visokogorski svet
Kamniško-Savinjskih Alp, na nadmorski višini med 350 in 1972
metri. V listinah se prviË omenjajo sredi 12. stoletja kot Trnovlje, s
sedanjim imenom pa po letu 1239. Kraj, razpet med ravnino
barvitih polj in razgibane hribe, je pravi park raznolikosti naravnih in
geografskih znaËilnosti alpskega, gorskega in niæinskega sveta z
bogato kulturno dediπËino.

Številna prenoËiπËa omogoËajo prijetne poËitnice druæinam, lju-
biteljem narave, športnikom in poslovnim ljudem, ki jih od letaliπËa
Brnik loËi le 5 minut, od Kranja 15 minut, od Ljubljane pa le 20
minut voænje z avtomobilom.

Zgodovini kraja lahko sledite po poti kulturne dediπËine z ogledom
baroËne cerkve Marijinega vnebovzetja, secesijske Hribarjeve vile,
kapele arhitekta Joæeta PleËnika, spomenika skladatelja in dirigenta
Davorina Jenka ter spominskega parka uglednih krajanov v Cerkljah.
Od dvanajstih srednjeveških dvorcev na obmoËju današnje obËine
je grad Strmol, prviË omenjen v 13. stoletju, edini, ki se je ohranil
do danes.

V Adergasu, v dolini Graben, je nekoË stal znameniti ženski
dominikanski samostan Velesovo, ustanovljen leta 1238. Najbolj
znana je nekoË samostanska, danes pa æupnijska cerkev Marijinega
oznanjenja s katakombami in najstarejšim Marijinim kipom v

Sloveniji. To pozno baroËno stavbo krasi sedem oltarnih slik
znamenitega avstrijskega baroËnega slikarja Johanna Martina
Schmidta.

V zimskem Ëasu vas vabijo bele strmine zasneæenega Krvavca,
najlaæje dostopnega smuËišËa Slovenskih Alp, kjer vas pozimi Ëaka
30 km urejenih prog, v poletnem Ëasu pa vabi izletnike, pohodnike,
kolesarje v prijetno klimo in neokrnjeno naravo s Ëudovitim
razgledom na sosednja poboËja, s številnimi zdravilnimi zelišËi in na
pristno domaËo hrano.

Med priljubljenima izletniškima toËkama sta tudi ribnika LahovËe in
»ešnjevek, ki vam v objemu neokrnjene narave omogoËata športni
ribolov.

Po markiranih pohodnih, planinskih in tematskih poteh se lahko
povzpnete na Štefanjo ali Šenturško Goro, Ambrož ali vrh Krvavca,
kolesarite in jahate po gorskih in nižinskih poteh, se spustite s
padalom ali se podate na krožni potep s kolesom po ravnini Cerkelj.


