
Cerklje
Kraj oddiha, sprostitve in rekreacije
Cerklje z okolico vas vabijo pod Kamniško-Savinjske Alpe, z bogato zgodovinsko-kulturno
dediπËino, urejenimi kolesarskimi in pohodnimi potmi, v blagodejno podnebje hribovskih vasic s
pestro domaËo ponudbo.

Na razmeroma majhnem prostoru so izletnikom na voljo številne
izletniške toËke. Po markiranih poteh se lahko povzpnete na
Štefanjo ali Šenturško Goro, Ambroæ ali vrh Krvavca, kolesarite in
jahate po gorskih in niæinskih poteh, se spustite s padalom ali pa
uæivate v športnem ribolovu na enem izmed ribnikov.

Rekreacijski turistiËni center Krvavec je najlaæje dostopno
smuËišËe v slovenskih Alpah. Pozimi privlaËi smuËarje, poleti
ponuja nešteto moænosti za sprehode ali kolesarjenje. Tako
smuËarje kot izletnike Krvavec vabi v neokrnjeno naravo s
Ëudovitim razgledom na sosednja poboËja in na pristnodomaËo
hrano.

Cerklje se v listinah 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 ni inskega sveta
z bogato kulturno dedišËino.

Od dvanajstih srednjeveških dvorcev na obmoËju
današnje obËine je grad Strmol edini, ki se je ohranil do
danes. Poleg cerkva, ki krasijo podobo veËine naselij in baroËne cerkve Marije vnebovzete v
Cerkljah je najbolj znan nekdanji dominikanski æenski samostan Velesovo iz 13. stoletja s cerkvijo
Marijinega oznanjenja s katakombami in najstarejšim Marijinim kipom v Sloveniji. V središËu Cerkelj
stoji secesijska Hribarjeva vila ter spominski park uglednih krajanov.

Po aktivno preæivetem dnevu se boste lahko okrepËali v eni od domaËih gostiln ali turistiËnih kmetij
in si poiskali prenoËišËe, da lepa doæivetja pri nas ne bodo prehitro minila. Na slikovitih kmetijah
se da na sveæem zraku, ob pristni domaËi hrani, prijetno pogovoriti z gospodarjem domaËije.
Številna prenoËišËa omogoËajo prijetne poËitnice druæinam, ljubiteljem narave, športnikom in
poslovnim ljudem, ki jih od letališËa Brnik loËi le 5 minut, od Kranja 15 minut, od Ljubljane pa le
20 minut voænje z avtomobilom.
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