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HOTEL PENZION JAGODIC ***
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Družinski hotel, PENZION JAGODIC, se nahaja na deželi, v prelepi vasici
Vopovlje. Hotel se ponaša s toplim, prijetnim domačim ambientom in s sobami s
prečudovitim pogledom na Kamniško -Savinjske Alpe.
Na razpolago je 36 - v večji meri tradicionalno opremljenih - sob, ki imajo
televizijo, telefon in kopalnico s tušem. Hotel ima dvigalo, restavracijo, bar in
klubske prostore s televizijo.
Zajtrk je samopostrežni, kosilo vam pripravijo na podlagi povpraševanja, očarala
pa vas bo tudi samopostrežna večerja s tradicionalnimi slovenskimi jedmi in
drugimi slastnimi specialitetami. 150 m od hotela je avtobusna postaja.
Gostom je v sosednjem objektu na razpolago tudi izjemno lepo urejeno svetišče –
kapela.
Dodatna ponudba na prostem: terasa, prostor za peko na žaru.

Vopovlje 10, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T: +386 (0) 4 252 13 33, +386 (0) 4 252 22 15
G: +386 (0) 41 628 075
E: penzion.jagodic@siol.net
62
W: www.penzion-jagodic.si

Dodatne možnosti - storitve: shramba za prtljago, shramba za kolesa, shramba
za smuči, popusti za smučarske vozovnice, organiziranje prevozov, organizacija
izletov ter omogočanje drugih aktivnosti po željah svojih gostov.
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HOTEL KRVAVEC ***

Ambrož pod Krvavcem 50
4207 Cerklje na Gorenjskem
T: +386 (0) 4 201 28 00
G: +386 (0) 51 350 830
E: booking@rtc-krvavec.si
W: www.rtc-krvavec.si
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DOMAČIJA VODNIK***
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Hotel KRVAVEC leži na planini Krvavec in je najvišje ležeči hotel v Sloveniji.
Hotel, dostopen tako z avtomobilom kot z žičnico, ponuja udobne nastanitvene
enote v planinskem stilu, skupaj 94 ležišč. S prostori za sestanke in pogostitve je
priljubljeno središče tudi za zaključene družbe.
Na voljo je bogat zajtrk in slastna večerja, tako lokalnih dobrot kot mednarodne
kulinarike. Čez dan je odprta prostorna samopostrežna restavracija ali pa si
naročite pakirano kosilo. Za okrepčilo je poskrbljeno tudi na priljubljeni Plaži,
zunanji terasi s prečudovitim pogledom na gore in barom.
V posebnem prostoru je možna zabava s predvajanjem lastne glasbe in plesom ali
športno druženje z igranjem namiznega nogometa ali hokeja, pikada ter biljarda.
Na voljo je tudi kegljanje, mini golf in badminton ter igralnica in otroško igrišče za
najmlajše.
Pozimi je hotel idealno izhodišče za smučanje, saj ima direkten dostop na
smučišče. Z direktnim dostopom na sneg se ponaša tudi hotelski wellness z infra
rdečo in finsko savno. Razvajate se lahko tudi z masažo.
Posebna doživetja ponujata Poletni park Krvavec in Bike park downhill kolesarske
poti ter cross-country poti. Hotel je tudi idealna izhodiščna točka za pohodnike, za
doseganje vrhov v Kamniško-Savinjskih Alpah.
Dodatna ponudba na prostem: terasa, terasa za sončenje
Dodatne možnosti - storitve: shramba za prtljago, shramba za smuči, prodaja
cenejših smučarskih vozovnic, izposoja smučarske opreme, izvedba smučarske
šole, organizacija poslovnih in družabnih srečanj, delavnic, team-buildingov,
organizacija izletov za svoje goste.
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Družinsko vodena nastanitev PENZION VODNIK se nahaja v udobju podeželja
urejene vasice Adergas, znane tudi po svojih zdravilnih bioenergetskih točkah.
Značilna kmečka arhitektura hiše z bogato preteklostjo je preurejena v sodoben
penzion, v katerem je na voljo 17 sob z 49 ležišči. Sobe so sodobno opremljene in
imajo vse LED TV, minibar in kopalnico s tušem; nekatere so tudi klimatizirane
in primerne za alergike. Apartmaji nudijo tudi kuhinjo. Konferenčna dvorana,
z vso pripadajočo opremo, nudi prostor za 30 do 40 oseb.
Zajtrk je samopostrežen, za kosila in večerjo pa v restavraciji, ki sprejme do 170
gostov, strežejo a la carte domače lokalne specialitete in mednarodne jedi.
Penzion Vodnik ponuja številne možnosti oddiha v naravnem okolju ob obronkih
gozdov in je idealno izhodišče za sprehode v naravo ter pohode na bližnje vrhove,
kolesarjenje, ribolov ter druge možnosti aktivnega preživljanja dopusta.
Po napornem dnevu je na voljo sprostitev v VIP wellnessu s savno in masažnim
bazenom. Prostor je namenjen tako gostom hotela kot tudi drugim obiskovalcem.

Adergas 27, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T: +386 (0) 4 292 72 60, 386 (0) 4 292 72 70
G: +386 (0) 41 275 621
E: info@domacija-vodnik.si
49
W: www.domacija-vodnik.si

Posebna atrakcija, še zlasti za otroke, je ograjen vrt s poniji, kozami in drugimi
prikupnimi domačimi ljubljenčki, na voljo so tudi gugalnice in druga igrala.
Dodatna ponudba na prostem: terasa, igrala za otroke, vrt.
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Dodatne možnosti - storitve: shramba za prtljago, shramba za kolesa,
shramba za smuči, prodaja cenejših smučarskih vozovnic, možnost dogovora
za smučarsko šolo, možnost dogovora za najem vozil, prodaja dovolilnic za
ribolov, storitev likanja in pranja oblačil gostov, svetovanje in pomoč gostom pri
organizaciji družabnih in poslovnih srečanj, pomoč pri organiziranju prevozov,
izletov ter drugih aktivnosti po željah svojih gostov.
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HOTEL SILVESTER & WELLNESS ***
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Družinski HOTEL SILVESTER & WELLNESS se nahaja na deželi, v slikoviti vasici
Vopovlje, z okoliškimi dobravami in čudovitim zakulisjem Kamniško-Savinjskih Alp.
Lastnik in osebje hotela so znani po svoji gostoljubnostji ter osebnem pristopu do
gostov. Z veseljem svetujejo in tudi organizirajo vaše aktivnosti ter izlete v okoliških
krajih ter širši Sloveniji.
Hotel razpolaga s 26 sodobno opremljenimi sobami s 70 ležišči in je dobra izbira tako
za posameznike, pare, družine kot tudi zaključene skupine. Vse sobe imajo kabelsko
televizijo, telefon, kopalnico s tušem in balkonom, nekatere tudi s pogledom na gore.
Prav vse sobe so klimatizirane, v sobah sta brezplačno na voljo sef in hladilnik po
želji. Hotel ima dvigalo, restavracijo, bar in družaben prostor s televizijo.
V ceno nastanitve je vključen angleški zajtrk ali zajtrk po želji. Kosilo in večerjo po
želji pripravijo v domačem ambientu restavracije; izbirate lahko med tradicionalnimi
slovenskimi ali mednarodnimi jedmi, gostje še posebej pohvalijo odlično mehiško hrano.

Vopovlje 19, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T: +386 (0) 4 252 77 60
F: +386 (0) 4 252 77 61
G: +386 (0) 31 330 931
E: info@hotel-silvester.com
80
W: www.hotel-silvester.com

Odlično sprostitev ponuja hotelski wellness s finsko in turško savno, velikim
jacuzzijem in sprostitvenim prostorom. V masažnem salonu je na voljo široka paleta
sprostitvenih in terapevtskih športnih masaž.
Vernike navdahne prostorno in izjemno lepo urejena hišna kapela, za samostojen
obisk ali organizirane maše. Hotel je priljubljen tudi med kolesarji kot motoristi, saj
so njihovi jekleni konjički tukaj povsem na varnem.
Dodatna ponudba na prostem: vrt, terasa, prostor za peko na žaru.
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HOSTEL MAMINA HIŠA

Ul. Franceta Barleta 22a
4207 Cerklje na Gorenjskem
G: +386 (0) 41 839 627
E: info@hostel-mamashouse.com
W: www.hostel-mamashouse.com
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SOBE IN APARTMAJI JANA ***

Vopovlje 29, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T: +386 (0) 4 252 10 49
G: +386 (0) 40 216 260
E: info@sobe-jana.si
16
W: http://www.sobe-jana.si
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Dodatne možnosti - storitve: garaža za motorje, shramba za kolesa, shramba za
smuči in druge športne rekvizite, prodaja cenejših smučarskih vozovnic, storitev
pranja in likanja oblačil gostov, organiziranje prevozov, organizacija izletov ter
omogočanje številnih drugih aktivnosti za zadovoljstvo svojih gostov.
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Hostel Mamina hiša je zaradi svoje ponudbe, prijetnega osebja in cenovne
dostopnosti izjemno priljubljena točka oddiha.
Leži na odlični lokaciji, v samem centru Cerkelj, z avtobusnimi povezavami z
letališčem in bližnjimi večjimi mesti – avtobusna postaja je 150 m od hostla.
Podobno kot ostali namestitveniki tudi hostel svojim gostom omogoča lasten
prevoz iz /do letališča in rekreacijskega centra Krvavec.
Sodobno opremljen hostel ponuja 33 ležišč v sobah s skupno ali lastno kopalnico,
družinskih sobah in apartmaju.
Na voljo je bogat, nadvse raznovrsten samopostrežni zajtrk, prilagojen tudi za
potrebe najmlajših otrok. Gostje lahko uporabljajo dve popolnoma opremljeni
skupni kuhinji ter notranjo in zunanjo jedilnico za obedovanje. Hostel ima skupni
družabni prostor, druženje pa je v prijetno urejenem ambientu možno tudi pred
objektom.
Mini market je v neposredni bližini, pekarna je oddaljena 50 m. Hostel svojim
gostom daje tudi možnost 10-odstotnega popusta v bližnji restavraciji in piceriji
Pod Jenkovo lipo, do katere je le kratek sprehod.
Dodatna ponudba na prostem: vrt, sončna terasa, zunanji prostor za obedovanje,
prostor za peko na žaru, igrišče za otroke, teniško igrišče, namizni nogomet
(pozimi znotraj).
Dodatne možnosti - storitve: shramba za prtljago, shramba za smuči, prodaja
cenejših smučarskih vozovnic, dogovor za izposojo smučarske opreme, dogovor
za smučarsko šolo, svetovanje in organizacija izletov za svoje goste.
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SOBE IN APARTMAJI JANA se nahajajo v zasebni hiši v manjši vasici Vopovlje, v
prelepem podeželskem okolju s čudovito veduto Kamniško-Savinjskih Alp ter
številnimi možnostmi za preživljanje prostega časa v okolici ali izlete.
Na 24-urni recepciji lahko rezervirate prevoz s/do le nekaj minut oddaljenega
Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, izjemno gostoljubna lastnika pa bosta tudi
ob zgodnjih letih ali poznih pristankih letala z veseljem poskrbela, da ne ostanete
lačni.
Lepo opremljene sobe in 2 apartmaja Jana s skupaj 16 ležišči vključujejo
satelitsko televizijo, delovno mizo in kopalnico s tušem ter sušilcem za lase.
Vse sobe so klimatizirane, nekatere tudi z balkonom ter direktnim pogledom na
čudovite gore ali zelenje prelepega vrta. Gostje imajo skupen mini bar ter možnost
priprave čaja in kave. V prijetnem domačem ambientu zajtrkovalnice je na voljo
bogat samopostrežni zajtrk, ki vključuje sveže sadje in več vrst jogurtov, pa tudi
slastni domači kruh ali pecivo. Z zajtrkom se razvajate lahko tudi v sobi. Osebje
hotela gostom po želji poskrbi tudi za dostavo živil. Svojim gostom omogočajo 10%
popusta v restavraciji Hotela Silvester, 10% popusta za samopostrežne večerje
v hotelu Penzion Jagodic in 10% popust v Piceriji pod Jenkovo lipo, kjer je tudi
možnost naročila hrane z dostavo.
Dodatna ponudba na prostem: terasa, terasa za sončenje, vrt.
Dodatne možnosti - storitve: shramba za prtljago, shramba za kolesa, shramba
za smuči, prodaja cenejših smučarskih vozovnic, možnost dogovora za smučarsko
šolo, storitev likanja in pranja oblačil gostov, likalnik za hlače, dostava živil,
organiziranje prevozov, izletov ter drugih aktivnosti po željah svojih gostov.

HOTEL DVOR JEZERŠEK ***
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HOTEL DVOR JEZERŠEK je več kot 240 let stara veličastna domačija, ki je bila
leta 2006 prenovljena v sodoben hotel s konferenčno dvorano ter gostilno. Nahaja
se v bližini Letališča Ljubljana, od glavne ceste pa ga ločita potok in travnik, tako
da prijetno umaknjen od vsakdanjega vrveža.
V sklopu hotela je poslovni center in prostor za sestanke, kjer lahko organizirate
konference, zborovanja, promocijske prireditve in druge vrste srečanj.
Moderno opremljene sobe z 39 posteljami so primerne tako za poslovne goste
kot tudi za družine in posameznike, skratka vse, ki cenijo stik z naravo, tradicijo,
slovensko kulinariko ter neskončne možnosti aktivnega preživljanja prostega
časa. Nudijo vse potrebno za sproščeno in udobno bivanje, saj so opremljene
s satelitsko LCD TV, telefonom, pisalno mizo in imajo lastno kopalnico. Če
želite podoživeti čase naših dedkov in babic, izberite eno izmed štirih sob, ki so
opremljene s stilnim pohištvom iz časov pred obnovo, tako da v sebi še vedno
nosijo pridih kulturne dediščine nekdaj veličastne in premožne domačije.
V ceno nočitve je vštet bogat samopostrežni zajtrk, kjer lahko »Okusite Slovenijo«,
na voljo pa sta vam tudi bar in restavracija v kateri postrežejo sezonske jedi,
izbrane z gastronomske palete slovenskih regij.

Zgornji Brnik 63
4207 Cerklje na Gorenjskem
T: +386 (0) 4 252 94 30
E: info@jezersek.si
W: www.jezersek.si/dvor-jezersek/

Dodatna ponudba na prostem: vrt, terasa.
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Dodatne možnosti - storitve: shramba za prtljago, shramba za smuči, prodaja
cenejših smučarskih vozovnic, varstvo otrok, knjižnica, pralnica perila,
kemična čistilnica, storitev likanja, VIP soba, dvigalo, trgovina s spominki /
darili, kapela, najem vozil.

PENZION TIA **
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PENZION TIA leži ob robu smučišča na Krvavcu in nudi zavetje in počitek vsem
željnim smuke, športa, zabave in sprostitve. Dobra hrana in odlična zabava sta že
kar zaščitni znak penziona Tia.
Imajo dvo-, štiri-, šest-, in deset-posteljne sobe, s skupaj 60 ležišči. Sobe imajo
lastne kopalnice s prho, sedem sob ima tudi izhod na balkon s pogledom na
smučišče.
Gostom je na voljo samopostrežni zajtrk, v restavraciji s slovenskimi
specialitetami pa vas bodo razvajali z domačo kuho. V ponudbi imajo velik izbor
enolončnic, otroških krožnikov, sezonskih jedi, za sladkosnede pa palačinke z
različnimi nadevi, domače skutine štruklje, zavitke, itd. Dnevno ponujajo več
menijev malic in kosil, ki so namenjeni tudi zunanjim gostom.
Penzion Tia deluje v času zimske sezone, izven sezone pa po predhodni najavi za
zaključene družbe.

Ambrož pod Krvavcem 48, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T: +386 (0) 31 666 690, +386 (0) 4 251 67 36
E: penzion.tia@rtc-krvavec.com
W: www.rtc-krvavec.com

60

Dodatna ponudba na prostem: terasa, igrišče.
Dodatne možnosti - storitve: shramba za prtljago, shramba za smuči, prodaja
cenejših smučarskih vozovnic, dogovor za smučarsko šolo, najem smučarske
opreme, biljard, pikado, namizni nogomet, organizacija šole v naravi.
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GOSTIŠČE ČEŠNAR ***
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GOSTIŠČE ČEŠNAR se nahaja skorajda v središču Cerkelj, največjem izmed
naselij v istoimenski občini, ki leži ob vznožju Krvavca. Zaradi svoje lokacije je
gostišče idealno za tiste, ki imajo radi vse na dosegu roke. V neposredni bližini
najdete center s kulturnimi znamenitostmi, trgovino, pekarno, bencinski servis,
avtobusno postajo, pošto, banko, večnamensko športno dvorano…
V prvem nadstropju gostišča v centru Cerkelj razpolagajo z 19 ležišči v osmih
sobah, ki imajo kopalnico s tušem, hladilnik, kabelsko televizijo, nekatere pa tudi
balkon s pogledom na Kamniško-Savinjske Alpe.
V spodnjem nadstropju gostišča se nahaja prostorna restavracija, ki sprejme
do 200 gostov. Poleg jedi po naročilu vsak dan pripravljajo več vrst malic, ob
vikendih pa več vrst kosil.
Dodatna ponudba na prostem: igrala za otroke.

Slovenska cesta 39
4207 Cerklje na Gorenjskem
T: +386 (0) 4 252 91 30
E: info@cesnar.si
W: www.cesnar.si

Dodatne možnosti - storitve: družabni prostor, zajtrkovalnica, shramba za
športne rekvizite, garaža, garaža za motorje, letni vrt, možnost likanja perila,
možnost pranja perila, dobrodošlica, namizni tenis, badminton, prodaja cenejših
smučarskih vozovnic, svetovanje in organizacija izletov za svoje goste.
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PENZION ROZKA ***
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PENZION ROZKA se nahaja na sončni lokaciji na Krvavcu in ponuja prečudovit
razgled na okoliške gore in dolino. Idealen je za vse, ki si želijo daleč proč od
cestnega hrupa, uživati v gorskem zraku, soncu in raznih aktivnostih.
Razpolagajo skupaj s 60 ležišči v sobah za 2 do 19 oseb. Vsaka soba ima svojo
kopalnico.
V sklopu namestitve je restavracija, v kateri bodo poskrbeli za samopostrežni
zajtrk ter druge obroke po vaši želji. Lahko se odločite za postreženo kosilo
oziroma večerjo ali pa si privoščite katero izmed njihovih tradicionalnih dobrot.
Na izbiro imate razne enolončnice (ričet, golaž, jota, vampi…) in tipične slovenske
jedi (pečenica z zeljem in ajdovimi žganci…), nudijo pa tudi različne pice in okusne
sladice.

Ambrož pod Krvavcem 55
4207 Cerklje na Gorenjskem
T: +386 (0) 4 201 29 22
G: +386 (0) 31 336 340
E: rozka.krvavec@gmail.com
W: www.kocarozka.si

Če si želite prav posebne zabave za rojstni dan ali pa načrtujete kak drug
nepozaben dogodek, vam osebje Koče Rozka ponuja tudi možnost organizacije
dogodkov na skoraj 1500 m nadmorske višine.
Dodatna ponudba na prostem: terasa, bar.
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Dodatne možnosti - storitve: soba za prtljago, shramba za športne rekvizite,
soba za smuči, posebne cene smučarske vozovnice, otroško smučišče.

APARTMAJI PAULA ***

24
UR
FREE

FREE

APARTMAJE PAULA najdete v zavetju Kamniških planin v idilični vasi Grad,
ki ponuja odlično izhodišče za pohodništvo, rekreativne sprehode, rolanje,
kolesarjenje, jadralno padalstvo, smučanje…
V hiši je 6 sodobno opremljenih apartmajev s skupno 24 ležišči. Vsi apartmaji
imajo atrij ali balkon, kuhinjski kotiček, kopalnico s tuš kabino, klimatsko
napravo, Sat TV, internetni priključek in telefon. Na voljo sta dva prostora za
skupno obedovanje in druženje.
Apartmaji Paula so tudi znano zbirališče športnikov, saj imajo na voljo tudi
vrhunsko opremljen fitnes.
Dodatna ponudba na prostem: terasa, vrt, garaža za motorje, piknik prostor nad
kozolcem.

Grad 77, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T: +386 (0) 4 252 86 86
G: +386 (0) 41 705 571
E: info@apartmaji-paula.si
W: www.apartmaji-paula.si

Dodatne možnosti - storitve: zajtrkovalnica, fitnes, shramba za športne
rekvizite, dobrodošlica, možnost pranja perila, možnost likanja perila, voucher
za pridobitev popusta pri nakupu smučarskih vozovnic, garaža za kolesa.
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GOSTIŠČE NA PODEŽELJU PR’ AMBRUŽARJU ***

FREE

FREE

DIET FOOD

GOSTIŠČE NA PODEŽELJU PR’ AMBRUŽARJU se nahaja na 1.100 m nadmorske
višine v kraju Ambrož pod Krvavcem, od koder se ponuja neverjeten razgled
na dolino in gore. V sklopu nastanitve ali v okolici lahko uživate v številnih
dejavnostih, kot so smučanje, kolesarjenje, jadralno padalstvo in pohodništvo.
Posedite lahko na vrtu in terasi, na voljo pa so tudi sejni prostori, skupen salon
ter soba z igrami.
Dvo ali štiri posteljne sobe so opremljene s pohištvom iz naravnih materialov,
tako da gostom dajejo domače vzdušje. Sobe vključujejo sedežno garnituro,
jedilno mizo in zasebno kopalnico z brezplačnim toaletnim priborom.
Na kmetiji vam v restavraciji lahko ponudijo različne vrste enolončnic, domače
klobase, narezke, štruklje, pozimi pečenice, krvavice z zeljem, žgance, špehovko,
domači kruh, poleti pa tudi kislo mleko in žgance.

Ambrož pod Krvavcem 7
4207 Cerklje na Gorenjskem
T: +386 (0) 4 25 22 244
G: +386 (0) 31 843 337
E: pr-ambruzarju@siol.net
W: www.pr-ambruzarju.si

6

Dodatna ponudba na prostem: terasa, vrt, terasa za sončenje, otroško igrišče.
Dodatne možnosti - storitve: shramba za prtljago, shramba za smuči, smučarska
šola, najem smučarske opreme, namizni tenis, družabne igre, sestavljanke,
notranja igralnica, kapela /svetišče, skupen salon, dostava živil.
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PRENOČIŠČA KEPIC ***

24
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FREE

Zasebna namestitev PRENOČIŠČA KEPIC se nahaja na tihi lokaciji v centru vasi
Zgornji Brnik, v prijetnem okolju, obdanim s čudovitim balkonskim cvetjem.
Vse nastanitvene enote s skupno 10 ležišči vključujejo satelitsko TV, delovno
mizo, mini barom in prostorno kopalnico s prho. Svetle in udobne dvoposteljne
sobe nudijo tudi hladilnik, apartmaji pa kuhinjo, možnost uporabe klime in velik
balkon za prijetno sproščanje na svežem zraku.
Gostom je na voljo samopostrežni zajtrk, izjemno gostoljubno osebje nastanitve
pa vam lahko uredi tudi zajtrk v udobju vaše sobe.
Dodatna ponudba na prostem: terasa.
Dodatne možnosti - storitve: najem avtomobila, letališki prevoz in popusti v
določenih restavracijah, shramba za prtljago, shramba za smuči, smučarska
šola.

Zgornji Brnik 46, 4207, Cerklje na Gorenjskem
T: +386 (0) 4 252 27 63
G: +386 (0) 40 726 721
E: rooms.brnik@gmail.com
10 5 km 2 km
W: www.sobe-apartmaji.si

EKOTURIZEM VIŽENČAR ***

DIET FOOD

FREE

EKOTURIZEM VIŽENČAR je podeželsko gostišče, ki ga vodi Maria, zmagovalka
izbora za mlado kmetico Slovenije leta 2008. Ekološko kmetijo, kjer pridelujejo
meso, zelenjavo, mleko in drugo, vodi mož Silvo. EkoTurizem Viženčar leži v
neokrnjeni naravi na smučišču Kriška planina na Krvavcu. Pozimi je odlično
izhodišče za ljubitelje zimskih športov, poleti pa za ljubitelje pohodništva,
nabiranja zelišč, gorskega kolesarjenja in podobno.
Razpolaga s 5 sobami in 5 apartmaji, kjer je skupno 40 ležišč. Poleti nudijo tudi spanje
na toplarju – na senu s piknik prostorom. Na voljo vam je tudi bio zeliščna savna.

Ambrož pod Krvavcem 23
4207 Cerklje na Gorenjskem
G: +386 (0) 41 647 545
E: ekotur.vizencar@gmail.com
W: www.vizencar-krvavec.si

V gostišču vam nudijo pester izbor pristne domače kulinarike; poleti domač
kruh, izdelujejo planinsko eko mleko, skuto, maslo, sirove štruklje, pozimi pa
ob kruhu domače salame in suhe klobase, vedno pa zdravilne gorske čaje.
V krušni peči spečejo tudi odojka, kozlička ali jagenjčka, pripravijo telečjo obaro
z ajdovimi žganci, kislo zelje in krvavice ali pečenice. Sprejemajo tudi rezervacije
za zaključene skupine.
Dodatna ponudba na prostem: terasa, otroško igrišče, zunanji žar, piknik prostor.
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Dodatne možnosti - storitve: delavnice zdravilnih zelišč na terenu, kulinarične
delavnice z zdravo eko ali dietno prehrano, ogled obore z jeleni -lopatarji in
mufloni, spoznavanje kmetije, ki je ekološko usmerjena v prirejo mesa, popust pri
vstopu v adrenalinski park, ugodnejše smučarske vozovnice, popust pri izposoji
smučarske opreme in ski servisu, večerno sankanje ali tubing pod reflektorjem.

TURIZEM PR’ FLORJAN **

FREE

FREE

DIET FOOD

TURIZEM PR` FLORJAN se nahaja na idilični lokaciji v objemu zelenja na
Kriški planini na smučišču Krvavec. Planšarija predstavlja odlično izhodišče za
smučanje, sprehode, kolesarjenje in gorske ture.
Za prenočitev so vam na voljo v tipičnem planinskem slogu opremljene dvo, tri,
štiri, šest, devet in dvanajst posteljne sobe.
V zimskem času vam postrežejo s toplo kmečko domačo hrano in enolončnicami,
v poletnem pa s kislim mlekom, ajdovimi žganci, sirom, štruklji in maselnekom.
Na razpolago so vam tudi kosila po naročilu ter velik prostor za zaključene
družbe do 70 oseb.
Dodatna ponudba na prostem: terasa.
Dodatne možnosti - storitve: trampolin, igrala, shramba za smuči, dovoz s sanmi.

Ambrož pod Krvavcem 26
4207 Cerklje na Gorenjskem
T: +386 (0) 4 251 72 85
G: +386 (0) 51 628 601
E: plansarija.florjan@siol.net
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APARTMAJI KRVAVEC ***

FREE

FREE

FREE

Gorska brunarica na Jezercih v neposredni bližini Krvavca s popolnoma novimi
apartmaji združuje enkratno lokacijo v neposredni bližini smučišča ter umirjeno
gorsko okolje. V Apartmajih Krvavec boste lahko začeli dan s pogledom na
čudovito naravo in ga končali v objemu toplote iz kamina.
APARTMAJI KRVAVEC, od katerih vsak sprejme do 6 oseb, so primerni za pare,
družine in prijateljske družbe, pa tudi za sproščena poslovna srečanja ali teambuildinge – skratka za vse, ki si želijo drugačnega doživetja, ustvarjalnega
navdiha ali pobega pred natrpanim in stresnim vsakdanjikom.
Trije popolnoma novi prostorni rustikalno opremljeni apartmaji nudijo TV z
ravnim zaslonom, kuhinjo s pomivalnim strojem, pečico, aparatom za kavo in
opekačem ter zasebno kopalnico.
Dodatna ponudba na prostem: vrt, terasa, terasa za sončenje.

Ambrož pod Krvavcem 16
4207 Cerklje na Gorenjskem
G: +386 (0) 31 319 150
E: info@apartmaji-krvavec.si
W: www.apartmaji-krvavec.si

18
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Dodatne možnosti - storitve: shramba za smuči, grelci za smučarske čevlje,
polnjenje hladilnika z izbranimi jedmi ali pijačo, povezovanje z lokalnimi
ponudniki storitev, prodaja cenejših smučarskih vozovnic, pomoč pri organizaciji
izbranih dejavnosti.

APARTMAJI GUBANEC **

24
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FREE

FREE

APARTMAJI GUBANEC se nahajajo v prijetni vasici Grad, ki leži pod pobočji
okoliških hribov. Apartmaji so obdani z gozdom in zelenjem, za idilično okolje pa
poskrbi še potok Reka, ki teče mimo.
V sklopu nastanitve so na voljo trije apartmaji in ena soba s skupno 23 ležišči.
Vsi apartmaji vključujejo predel za sedenje s televizijo, zasebno kopalnico s prho,
majhno kuhinjo z osnovno kuhinjsko opremo in z mikrovalovno pečico ter balkon
s pogledom na gore.
Uživate lahko v svežem zraku, žuborenju potoka ali pa se podate na sprehod
skozi gozdove.
Dodatna ponudba na prostem: prostor za peko na žaru, velik vrt, terasa, igrala
za otroke.

Grad 27, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T: +386 (0) 4 252 14 92
23
G: +386 (0) 41 870 028
E: apartments.gubanec@hotmail.com
W: www.apartmaji-gubanec.jezakon.com

Dodatne možnosti - storitve: shramba za prtljago, shramba za smuči, prodaja
cenejših smučarskih vozovnic.
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POČITNIŠKA HIŠA CHALET VISTA KRVAVEC ***

FREE

FREE

POČITNIŠKA HIŠA CHALET VISTA KRVAVEC se nahaja na nadmorski višini 1000 m,
v idilični vasi Stiška vas, ki ima prekrasen razgled na Ljubljansko kotlino.
Nedavno obnovljena visokokakovostna namestitev s tremi spalnicami lahko
sprejme do 8 oseb. V kleti je kurilnica s straniščem, pralnica (pralni in sušilni
stroj), telovadnica s fitnesom (podloga za jogo, žoga, kolebnice) in shramba za
športno opremo.
V pritličju je dnevna soba z jedilnico in kuhinjo z vso potrebno opremo. V dnevni
sobi je raztegljiva sedežna garnitura, televizija, DVD predvajalnik z DVD knjižnico
in zvočniki.
Iz dnevne sobe je izhod na teraso s pokritim jedilnim delom in prekrasnim
razgledom, otroci pa se lahko brezskrbno igrajo na velikem vrtu.

Stiška vas 42
4207 Cerklje na Gorenjskem
T: +386 (0) 51 725 345
E: info@thinkslovenia.com
W: www.thinkslovenia.com/
accom-chalet-vista-krvavec-slo

8

Dodatna ponudba na prostem: vrt, terasa za sončenje, terasa z razgledom na
gore.
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Dodatne možnosti - storitve: soba z igrali, pralnica, kolesarnica, ogrevana
shramba za smučarske čevlje, ogrevana soba za smuči, soba za telovadbo in
fitnes.

BRUNARICA ALPINKA ****

FREE

FREE

FREE

BRUNARICA ALPINKA se nahaja v neokrnjeni naravi na Kriški planini na Krvavcu.
Leži na obronku gozda in se ponaša s čudovitim odprtim pogledom na Alpe s
Triglavom. Obilica dodatne ponudbe na prostem – od terase do lesene hiške na
drevesu in igrišč za otroke – vam zagotavlja nepozaben oddih v naravi.
Elegantna, kompletno novo stilno opremljena brunarica v masivnem lesu, na
višjem nivoju štirih zvezdic, nudi udobno namestitev za 4 osebe, z možnostjo
dodatnega ležišča v obeh spalnicah v nadstropju in dodatnim ležiščem v pritličju.
Kompletno opremljena kuhinja ima pomivalni stroj in mikrovalovno pečico,
kopalnici pa najdete v obeh nadstropjih. Ogrevanje je na drva, v toplozračnem
zaprtem kaminu, ki ogreva vse prostore in nudi toplo romantično vzdušje prave
gorske brunarice.

Ambrož pod Krvavcem 62a
4207 Cerklje na Gorenjskem
G: +386 (0) 41 669 505
E: andraz.cernic@telemach.net
W: www.alpinka.eu
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APARTMAJI ČEŠNJICE

Dodatna ponudba na prostem: lesena hiška na drevesu, gugalnica na drevesu,
vrt, terasa, terasa za sončenje, prostor za peko na žaru s kamnitim žarom,
otroška igrala, košarkaški koš, prostor za mini nogomet, peskovnik z igračami,
zimski vrt.
Dodatne možnosti - storitve: shramba za smuči, smučarska šola, najem
smučarske opreme, sani, bobi, snežne lopatke, zimske otroške igrače, pikado,
oprema za badminton, igralnica, družabne igre, sestavljanke, knjige, DVD-ji.
24
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Na pobočju Krvavca, na lepi sončni legi, med sadovnjaki, pašniki, travniki, ob
gozdu, v zaselku Češnjice nedaleč od vasi Šenturška gora, ležijo APARTMAJI
ČEŠNJICE. V prijetnem okolju ekološke kmetije najdete sožitje z naravo in
zdravim načinom življenja, saj je vodilo lastnikov trajno in ekološko kmetovanje
ter občutek za naravo in živali.
Celoten objekt je grajen iz naravnih materialov, notranja oprema pa je izdelana iz
masivnega pohištva narejenega iz domačega lesa.
Na voljo so trije različno veliki apartmaji, v katerih skupno lahko biva do 12
gostov. Vsi apartmaji imajo balkon, kopalnico s kopalno kadjo ali tušem ter
kuhinjo s pomivalnim strojem in mikrovalovno pečico, tako da si gostje hrano
lahko pripravljajo sami.
Dodatna ponudba na prostem: otroško igrišče.

Šenturška Gora 24
4207 Cerklje na Gorenjskem
12 5 km 10 km
T: +386 (0) 4 252 18 60
G: +386 (0) 41 754 734
E: apartmaji.cesnjice@gmail.com
W: http://apartmaji-cesnjice.awardspace.com

GRAD STRMOL ****

Dodatne možnosti - storitve: možnost nabiranja zdravilnih zelišč in sodelovanja
pri opravilih na kmetiji.
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Butični hotel GRAD STRMOL se nahaja v gradu iz 13. stol., ki v objemu jezera in
gozda ponuja pravljično idilo. Ko se zazrete skozi okno se vam pogled razprostre
po zelenih travnikih, romantičnem jezercu in urejenem parku.
Za nepozabno doživetje poskrbijo prenovljene razkošne sobe z lesenim
starinskim pohištvom zadnjih lastnikov, ki v veliki meri izvira še iz časa pred 2.
svetovno vojno. Seveda je poskrbljeno za udobje današnjega časa, saj vse sobe
vključujejo mini bar, kabelsko televizijo ter zasebno kopalnico s prho ali kadjo.
Osebje vas bo razvajalo tudi z zajtrkom.
Uporabljate lahko skupni vrt in prostorno kamnito teraso s prečudovitim
razgledom, si privoščite sladico v kavarni ali pa se podate na sprehod okrog
jezera in po bližnjih sprehajalnih poteh.

Dvorje 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem
G: +386 (0) 41 635 694
22 3 km 3 km
E: grad-strmol@brdo.si
W: www.brdo.si
Kavarna Strmol:
T: +386 (0) 4 202 59 18, E: kavarna-gs@brdo.si

Udobje plemiškega dvorca vam je na voljo tudi za poslovne dogodke in osebna
praznovanja, pripravijo vam lahko vse od kosil in obletnic do zarok in porok.
Poleg tega so vam v pristavi gradu na voljo konferenčni prostori in prostor za
razstave in delavnice.
Dodatna ponudba na prostem: terasa, vrt, otroško igrišče, golf igrišče.
Dodatne možnosti - storitve: sef, knjižnica, kavarna, razstavni prostori, shramba
za prtljago, pralnica perila.

9

TURISTIČNA KMETIJA PR’ DOVAR
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Turistična kmetija PR’ DOVAR se nahaja na nadmorski višini 1000 m, na pragu
osrčja Kamniško-Savinjskih Alp. Njena odmaknjenost od mesta in travniki, ki se
razprostirajo naokrog zagotavljajo sproščen oddih v naravi.
Namestitev ponuja tudi manjšo restavracijo, kjer vam postrežejo z narezki,
kislim mlekom in drugimi domačimi dobrotami. Na voljo so vam tudi prostori za
pogostitve in sestanke. Prostorna sodobna kuhinja omogoča izvedbo kuharskih
delavnic.
Sobe so urejene in opremljene z naravnimi materiali, ki pričarajo domače
vzdušje. Vse sobe vključujejo mizo, omaro, satelitsko TV in lastno kopalnico s
prho ter copati.
Dodatna ponudba na prostem: vrt, prostor za sankanje, stik z domačimi živalmi.

Ambrož pod Krvavcem 5
4207 Cerklje na Gorenjskem
G: +386 (0) 41 204 563
E: info@turizem-kuhar.si
W: www.turizem-kuhar.si

Dodatne možnosti - storitve: shramba za smučarsko opremo, najem smučarske
opreme, smučarska šola in možnost nakupa smučarskih vozovnic, pralnica
perila, storitev likanja, učenje kuhanja.
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POČITNIŠKA HIŠA JAKOB ***

FREE

POČITNIŠKA HIŠA JAKOB se nahaja v prelepem okolju na Ambrožu pod
Krvavcem. Na eni strani je obdana z gozdom, na drugi strani pa se vam s terase
in vrta odpira čudovit pogled v dolino.
Elegantno opremljena hiša s poševnim stropom je opremljena z lesenimi
elementi in vključuje dnevno sobo s kaminom, popolnoma opremljeno kuhinjo,
manjšo kuhinjo, balkon s pogledom na gore in 2 kopalnici s prho.
Dodatna ponudba na prostem: vrt, terasa, prostor za peko na žaru.
Dodatne možnosti - storitve: shramba za smuči.

Ambrož pod Krvavcem bb
4207 Cerklje na Gorenjskem
6 5 km 13 km
G: +386 (0) 41 668 530
E: dusan.novak@imex-trade.si
W: www.booking.com/hotel/si/cottage-house-jakob.sl.html

HIŠA ZELENKA ***

FREE

FREE

Na čudoviti lokaciji pod Krvavcem, na 1000 m nadmorske višine, se tik ob cesti
nahaja HIŠA ZELENKA. Tu je prelepo v vseh letnih časih. Pozimi lahko uživate
na smučišču Krvavec, v poletnih mesecih pa lahko obiščete bližnji adrenalinski
park, kolesarite, planinarite, nabirate gobe in zdravilna zelišča ter drugo. V bližini
je tudi vzletna točka za jadralne padalce.
Hiša Zelenka je urejena v alpskem stilu in nudi počitniško nastanitev za skupine
do deset ljudi. V pritličju je prostorna dnevna soba z veliko mizo za deset ljudi
in kaminom, ki pričara pravo domače vzdušje, poleg pa se nahaja tudi novo
opremljena kuhinja. V prvem nadstropju hiše se nahaja še ena velika dnevna soba
s kuhinjo, sobe pa so v drugem nadstropju. Z balkona se vam odpira prečudovit
pogled na dolino in okolico. Sprostite se lahko tudi v savni.

Ambrož pod Krvavcem 137
4207 Cerklje na Gorenjskem
G: +386 (0) 41 669 505
E: andraz.cernic@telemach.net
W: www.zelenka.si

10

Pred hišo je parkirišče za štiri avtomobile, za njo pa, skrita pred pogledi, velika
terasa s klasičnim in plinskim žarom.
Dodatna ponudba na prostem: žar na vrtu, terasa, igrišče.
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Dodatne možnosti – storitve: shramba za športne rekvizite.

CHALET LENART***

FREE

FREE

Počitniška hiša CHALET LENART KRVAVEC se nahaja na nadmorski višini 700
m in je obkrožena z gozdom in travniki. Ta mirna okolica zagotavlja, da se boste
tukaj zares sprostili in spočili.
Počitniška hiša s tremi spalnicami zagotavlja zelo udobno bivanje za do 6 oseb.
V pritličju je velika kuhinja z jedilnico, kurilnica in pralnica, direkten izhod pa
vas popelje na teraso, kjer je na voljo velik vrt z žarom. V prvem nadstropju je
kopalnica (WC, tuš) in dnevni prostor z balkonom, v zgornjem nadstropju pa
so spalnice in shramba. Hiša je opremljena tudi z modernimi elektronskimi
napravami, saj v njej najdete TV, DVD, Playstation in MP3 predvajalnike.
Namestitev je primerna za obisk v vseh letnih časih. Poleg smučanja lahko tudi
gorsko kolesarite, skočite s padalom, tečete ali greste na pohod po okoliških
hribih.

Apno 92
4207 Cerklje na Gorenjskem
T: +44 (0) 1785 286083
E: enquiries@chaletslovenia.com
W: www.chaletslovenia.com

Dodatna ponudba na prostem: terasa, žar, vrt s sadnim drevjem.
Dodatne možnosti - storitve: otroško varstvo, možnost pranja perila.

6

15 km 5 km

POČITNIŠKE HIŠE PAVLIN

24
UR
FREE

DIET FOOD

FREE

Idilične POČITNIŠKE HIŠE PAVLIN se nahajajo v prelepem kraju Šenturška Gora.
Hišice s prekrasnim razgledom nad ljubljansko kotlino so idealne za preživljanje
umirjenega dopusta.
Posamezna hiša obsega dve nadstropji in sprejme do 8 oseb. V pritličju je velik
dnevni prostor s kaminom, TV, raztegljivim ležiščem za dve osebi, kuhinjo in
kopalnico. Opremljena je v rustikalnem stilu z veliko lesa. Hišice so primerne
tako za zaključene družbe kot za družine.
V stari kmečki gostilni, nedaleč stran, se lahko okrepčate z dobro domačo hrano,
v zunanjem prostoru pod toplarjem in poleg bazena pa gostom lahko pripravijo
piknik ali pa si ga organizirajo sami. Gostom postrežejo domače dobrote,
saj imajo svojo predelovalnico mesnin in so znani daleč naokoli po odličnem
gorenjskem pršutu in ostalih okusnih mesninah.

Šenturška gora 23a
4207 Cerklje na Gorenjskem
T: +386 (0) 4 252 20 83
T: +386 (0) 4 252 28 99
E: ludvik.pavlin@gmail.com
W: www.kmecki-turizem-pavlin.si

Dodatna ponudba na prostem: terasa, žar, bazen na prostem, zeliščni vrt,
otroško igrišče, ribnik.

8

5 km

9 km

Dodatne možnosti - storitve: igralnica, vinoteka, dvigalo, prostor za kolesa,
klima, shramba za smuči, možnost pranja perila, badminton, balinišče.

KMETIJA PR’ VRTAČNIK

24
UR
FREE

Na samem in ob gozdu v vasi Štefanja Gora stoji KMETIJA VRTAČNIK. Od tam
se ponuja lep razgled na Krvavec in druge okoliške hribe, pa tudi na Ljubljansko
kotlino in njeno zaledje.
Gostje se lahko odločijo za bivanje v sobi za tri osebe ali v apartmaju, ki sprejme
4 osebe.
Gostom je na voljo vrt, v katerem si lahko postrežejo z domačo zelenjavo, sicer
pa imajo Pr’ Vrtačnik še jajca, mleko, marmelado, žganje.
Lokacija je primerna tako za zimski kot poletni oddih, saj Krvavec pozimi vabi
z urejenimi smučarskimi progami, poleti pa s poletnim parkom in številnimi
pohodnimi potmi. Tisti, ki imajo raje krajše ture se lahko sprehajajo po poteh na
Štefanji gori ali pa odkolesarijo v dolino.
Dodatna ponudba na prostem: vrt.

Štefanja Gora 34
4207 Cerklje na Gorenjskem
7
T: +386 (0) 4 252 16 31
G: +386 (0) 41 376 177, +386 (0) 41 378 811
E: jana.cukjati@gmail.com

Dodatne možnosti - storitve: shramba za športne rekvizite.

10 km 1,5 km

11

Madžarska
Avstrija
Italija
Cerklje pod Krvavcem

Zavod za turizem Cerklje
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem
T:+386 4 28 15 822
F: +386 4 28 15 822
E: info@tourism-cerklje.si
W: www.tourism-cerklje.si

Cerklje na Gorenjskem
Ljubljana
Hrvaška

