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Ljubljana. Majhna prestolnica velikih doživetij.

Ljubljana je prestolnica Slovenije in Zelena prestolnica 
Evrope 2016. Mesto, ki se zadnja leta redno uvršča na 
sezname najprivlačnejših evropskih destinacij. Romantična 
po duši, pravljična po podobi, živahna po utripu, relativno 
majhna po velikosti in zelena po srcu. Njeno odkrivanje 
je preprosto, saj lahko izbirate med več kot dvajsetimi 
vodenimi ogledi. Katero podobo Ljubljane bi najbolj želeli 
spoznati?

Ljubljana je mesto, ki ima ljubezen v svojem imenu. Če rečete 
»ljubljena« v slovenščini, ima podoben zven kot Ljubljana – 
za tistega, ki Ljubljano zares spozna, imata besedi tudi isti 
pomen. 

Ljubljana je Evropa v malem. Povezuje pradavnino koliščarjev 
z rimsko Emono, baročnost z lepotami secesije, slovansko 
dušo s stvaritvami Jožeta Plečnika, pomembnega arhitekta 
in urbanista Evrope.

Ljubljana ima zeleno dušo. Je mesto, ki ljubi zeleno, kar 
dokazuje tako s svojo zeleno podobo, tesnim prepletom z 
zeleno regijo kot s prestižnim naslovom Zelena prestolnica 
Evrope 2016. 

Ljubljana je polna izbranih okusov. Ljubljana je na stičišču 
različnih kulinaričnih svetov ohranila svoje okuse. Tradicionalne 
ljubljanske jedi so zbrane pod znamko Okusi Ljubljane.

In ne nazadnje – je majhna prestolnica velikih doživetij. 
Ljubljana nudi vrsto izvirnih doživetij, ki vam odkrivajo 
privlačne in raznolike zgodbe Ljubljane. 

Da bi bila ta doživetja kar najbolj priročna in lahko dostopna, 
smo pripravili več kot 20 različnih vodenih ogledov Ljubljane 
za skupine. Odločite se lahko za ogled Plečnikove, Prešernove, 
baročne ali secesijske Ljubljane, ljubljanskih cerkva, Mestne 
hiše, pokopališča Žale, se podate na sprehod po literarnih 
poteh Ljubljane, doživite rimsko Emono, si mesto ogledate 
z gladine reke ali s kolesa, spoznate njeno zeleno dušo, vso 
pestrost okusov Ljubljane, se podate na odkrivanje njenega 
zelenega zaledja … 

Vse programe lahko po vaši želji prilagodimo (tako vsebino 
kot trajanje), z veseljem pa jih za vas pripravimo na novo, 
popolnoma po vaših željah in pričakovanjih. 

Uredil: Turizem Ljubljana, www.visitljubljana.com. Oblikovanje: Prajs d.o.o.,  
Ljubljana, maj 2016. Foto: D. Wedam, Bobo, Dejan Habicht in Matija Pavlovec, Tomo Jeseničnik, Mostphotos, 
Janez Kotar, Luka Esenko, Mankica Kranjec, Franci Virant, Nea Culpa, M.Pavcek, Andreja Žagar, Aleš Frelih,  
B. Jakše & S. Jeršič, E. Kase, Janez Zalaznik, Gregor Vidmar, Mihael Grmek, J.Bavcon, Miran Kambič, Tomaž Ovčak.
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Glavna doživetja in znamenitosti:
• srednjeveško mestno jedro, Prešernov trg, 

Plečnikove tržnice, Stolnica, Mestna hiša 
(Magistrat ali tudi Rotovž), Robbov vodnjak, 
Čevljarski most, Križanke, Narodna in 
univerzitetna knjižnica (NUK), Kongresni trg.

Program vključuje:
• strokovno vodenje.

Sprehod po stari Ljubljani1

Prijetno dveurno peš  
odkrivanje ključnih  

znamenitosti stare Ljubljane.

Trajanje 2 uri

Cena 50–110 € na skupino.

Urnik Ogled je na voljo po naročilu.  
Urnik se določi po dogovoru.

Izhodišče Izhodišče se določi ob naročilu.

Najboljši čas Na voljo vse leto.

Velikost 
skupine

Najmanj 1 oseba, optimalno 30 oseb, 
največ 50 oseb.

Za koga je 
program

Skupine, ki želijo na vodenem 
sprehodu po Ljubljani spoznati vse 
njene ključne znamenitosti. 

Jeziki Na voljo v 18 jezikih. 

Opombe Preverite tudi vodena ogleda, ki poleg 
sprehoda po Ljubljani vključujeta ali 
obisk Ljubljanskega gradu z vzpenjačo 
ali vožnjo s turistično ladjico po 
Ljubljanici. 

Z vodnikom se peš odpravite na 
odkrivanje starega mestnega jedra 
Ljubljane, kjer z ogledom vseh 
glavnih znamenitosti spoznate 
njeno zgodovino, umetnost, 
arhitekturo ter način življenja v 
Ljubljani nekoč in danes. 
Tradicija, prepoznaven slog, umetnost in kultura ter 
vzdušje, ki je hkrati srednjeevropsko in sredozemsko. 
V njej so ohranjeni sledovi vseh petih tisočletij njene 
zgodovine, med njimi zapuščina rimske Emone in 
staro mestno jedro s srednjeveškim gradom, baročnimi 
pročelji, Plečnikovimi stvaritvami, okrašenimi portali ter 
vegastimi strehami, mozaik pa dopolnjujejo slikoviti 
mostovi na reki Ljubljanici in prijetna zelena nabrežja. 
In vse to na dosegu rok oziroma prijetnega sprehoda! 

Z vodnikom se podate peš na ogled starega mestnega 
jedra, kjer spoznate zgodovino in zgodbe vseh večjih 
ljubljanskih znamenitosti – od Prešernovega trga, 
ki ga najbolj zaznamujeta Frančiškanska cerkev in 
povezanost s Tromostovjem, do Plečnikovih tržnic 
s Stolnico, od Mestne hiše z Robbovim vodnjakom 
preko Čevljarskega mostu in mimo osrednje Narodne 
in univerzitetne knjižnice do Križank in nato do 
Kongresnega trga. Srednjeveška, baročna, secesijska 
ali Plečnikova – katera podoba Ljubljane vas bo najbolj 
navdušila? 

Rezervacija

Mesarski most TromostovjeKriževniška ulica

http://www.visitljubljana.com/si/ogledi-izleti/5837/detail.html 
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Glavna doživetja in znamenitosti:
• Ljubljanski grad, srednjeveško mestno jedro, 

Prešernov trg, Plečnikove tržnice, Stolnica, 
Mestna hiša (Magistrat ali tudi Rotovž), Robbov 
vodnjak, Čevljarski most, Križanke, Narodna in 
univerzitetna knjižnica, Kongresni trg.

Program vključuje:
• strokovno vodenje,
• vožnjo s tirno vzpenjačo na Ljubljani grad, 
• vstopnino v Ljubljanski grad.

Sprehod po mestu in  2
Z vodnikom se peš odpravite na 
odkrivanje starega mestnega jedra 
Ljubljane, kjer ob ogledu vseh 
glavnih znamenitosti spoznate njeno 
zgodovino, umetnost in arhitekturo, 
nato pa se s tirno vzpenjačo 
odpravite še na Ljubljanski grad.
Z izbiro sprehoda po starem mestnem središču skupaj 
z ogledom Ljubljanskega gradu zagotovo ne boste 
zgrešili – vključuje ogled vsega, kar sodi med osrednje 
ljubljanske znamenitosti, in razkrije številne zanimive 
zgodbe o življenju v Ljubljani nekoč in danes. 

Sprehod se začne z ogledom Mestne hiše, imenovane 
tudi Magistrat ali Rotovž, hiše z bogato zgodovino, ki 
je danes sedež Mestne občine Ljubljana. Od Magistrata 
z Robbovim vodnjakom se podate peš na ogled 
starega mestnega jedra, kjer se seznanite z zgodovino 
vseh večjih znamenitosti – sprehodite se preko 
Čevljarskega mostu in mimo Narodne in univerzitetne 
knjižnice do Križank in do Kongresnega trga, nato 
pa do Prešernovega trga, ki ga najbolj zaznamujeta 
Frančiškanska cerkev in povezanost s Tromostovjem, 
do Plečnikovih tržnic s Stolnico. Od tam je le še streljaj 
do izhodišča vzpenjače, ki v minuti premaga 70 m 
višine in vas pripelje na Ljubljanski grad, ki je najbolj 
opazna značilnost Ljubljane. Z grajskega Razglednega 
stolpa se ponuja najlepši razgled na mesto, v grajskih 
prostorih pa je na ogled več muzejskih postavitev 
in drugih razstav, med njimi Slovenska zgodovina, 
Kaznilnica in Virtualni grad. 

z vzpenjačo na Ljubljanski 
grad

Sprehod po znamenitostih  
stare Ljubljane skupaj  

z ogledom gradu. 

Trajanje 2 uri

Cena 80–410 € na skupino.

Urnik Ogled je na voljo po naročilu.  
Urnik se določi po dogovoru.

Izhodišče Izhodišče se določi ob naročilu. 

Najboljši čas Na voljo vse leto.

Velikost 
skupine

Najmanj 1 oseba, optimalno 30 oseb, 
največ 50 oseb.

Za koga je 
program

Skupine, ki želijo na vodenem 
sprehodu po Ljubljani dobiti vpogled 
v zgodovino, umetnost, arhitekturo 
in način življenja v Ljubljani nekoč in 
danes.

Jeziki Na voljo v 18 jezikih. 

Opombe Namesto s tirno vzpenjačo na 
Ljubljanski grad lahko izberete vožnjo 
s turistično ladjico po Ljubljanici.

Rezervacija

Pogled z gradu Tirna vzpenjačaLjubljanski grad

mailto:alenka.stular%40visitljubljana.si?subject=
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Glavna doživetja in znamenitosti:
• številni ljubljanski mostovi z vodne perspektive, 

Plečnikove tržnice z vodne perspektive, na novo 
urejena nabrežja Ljubljanice, Špica.

Program vključuje:
• strokovno vodenje,
• vožnjo z ladjico.

Vožnja s turistično ladjico3
Turistične ladjice ponujajo 
priložnost, da doživite staro mestno 
jedro z znamenitimi mostovi, 
slikovitimi pročelji stavb in nabrežji 
z druge perspektive. Sproščeno in 
ves čas z izjemnimi razgledi.
Ljubljana je ena od redkih evropskih prestolnic, 
kjer je reka tako tesno vpeta v samo dušo starega 
mestnega jedra. In Ljubljanica, reka sedmerih imen, 
ima za Ljubljano prav poseben pomen. Vse od rimskih 
časov do uveljavitve železnice v sredini 19. stoletja je 
bila glavna trgovska in oskrbovalna pot, njena struga 
pa sodi med najpomembnejša arheološka najdišča 
v Sloveniji. Na poti do Ljubljane prečka edinstveno 
naravno okolje Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki 
se razprostira na samem pragu Ljubljane in prestolnico 
tesno povezuje z naravo.

Vožnja z ladjico pa odstira še druge zgodbe. Izjemne 
razglede na srednjeveške ulice in vegaste strehe pa na
dediščino slovitega arhitekta Jožeta Plečnika – ali 
ste vedeli, da je odločilno zaznamoval podobo 
mesta, ko je uredil rečne bregove v starem mestnem 
jedru Ljubljane in ob reki zasnoval sprehajalne poti 
z drevoredi? Z vodne perspektive vidite Plečnikove 
tržnice, arhitekt pa je ustvaril ali obnovil tudi vrsto 
mostov na reki in pritokih: od Trnovskega, Čevljarskega 
mostu do osrednjega Tromostovja, ki danes prispevajo 
k edinstvenosti podobe Ljubljane. Ljubljana je pravo 
mesto mostov! Vsak pripoveduje svojo zgodovino. 
Ladjica vas na enournem ogledu popelje vse do 
prenovljene Špice, nekdanjega kopališče in današnjega 
priljubljenega obvodnega srečevališča. 

Prijetno doživetje Ljubljane  
z vodne gladine.

Trajanje 1 ura

Cena 185–225 € na skupino.

Urnik Ogled je na voljo po naročilu.  
Urnik se določi po dogovoru.

Izhodišče Po dogovoru.

Najboljši čas Na voljo vse leto.

Velikost 
skupine

Najmanj 1 oseba, optimalno 30 oseb, 
največ 50 oseb.

Za koga je 
program

Odličen način odkrivanja Ljubljane za 
skupine. 

Jeziki Na voljo v 18 jezikih. 

Opombe Vožnja ni mogoča ob visokem 
vodostaju. Ladjice so pozimi večinoma 
ogrevane in imajo WC. Odlično v 
kombinaciji s pijačo ali pogostitvijo na 
ladjici (za doplačilo).

Rezervacija

Reka Ljubljanica Pogled z gladine rekeTuristična ladjica

mailto:alenka.stular%40visitljubljana.si?subject=
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Glavna doživetja in znamenitosti:
• srednjeveško mestno jedro, Prešernov trg, 

Plečnikove tržnice, Stolnica, Mestna hiša 
(Magistrat ali tudi Rotovž), Robbov vodnjak, 
Čevljarski most, Križanke, Narodna in 
univerzitetna knjižnica, Kongresni trg,

• številni ljubljanski mostovi z vodne perspektive, 
Plečnikove tržnice z vodne perspektive, na novo 
urejena nabrežja Ljubljanice, Špica.

Program vključuje:
• strokovno vodenje,
• polurno vožnjo z ladjico po Ljubljanici. 

Sprehod po mestu in vožnja4
Ogled je odlična kombinacija 
spoznavanja zgodovine, umetnosti 
in arhitekture Ljubljane ter vožnje 
s turistično ladjico po Ljubljanici. 
V dveh urah začutite Ljubljano na 
polno.
Z vodnikom se podate peš na ogled starega mestnega 
jedra, kjer se prepustite zgodovini in zgodbam glavnih 
ljubljanskih znamenitosti – od Prešernovega trga, 
ki ga najbolj zaznamujeta Frančiškanska cerkev in 
povezanost s Tromostovjem, do Plečnikovih tržnic 
s Stolnico, od Magistrata z Robbovim vodnjakom 
preko Čevljarskega mostu in mimo osrednje Narodne 
in univerzitetne knjižnice do Križank ter nato do 
Kongresnega trga. 

V samem središču mesta se vkrcate na turistično 
ladjico, ki vas popelje po Ljubljanici, ki daje Ljubljani 
nezgrešljiv pečat s svojimi zanimivimi mostovi in 
slikovitimi nabrežji. Ponudi vam popolnoma nove 
poglede na Ljubljano. Vzdolž urejenih nabrežij, 
ob katerih se vijejo prijetna sprehajališča in vrste 
srednjeveških stavb z vegastimi strehami, vas popelje 
vse do Špice. Špica (ime izhaja iz špičastega kopnega 
dela, ki ga ustvari Ljubljanica) je bila nekoč ljubljansko 
kopališče in tudi danes je zaradi prijetnih zelenih in 
lesenih površin videti kot plaža, kjer številni Ljubljančani 
in obiskovalci Ljubljane v lepih dnevih lovijo sončne 
žarke. Ljubljana se vam bo razkrila kot sproščeno 
mesto z živahnim utripom in neverjetnim prepletom 
mesta in narave.

z ladjico po Ljubljanici

Spoznajte Ljubljano kot mesto 
zgodovine, številnih mostov in 

slikovitih nabrežij.

Trajanje 2 uri

Cena 140–230 € na skupino.

Urnik Ogled je na voljo po naročilu.  
Urnik se določi po dogovoru.

Izhodišče Izhodišče se določi ob naročilu. 
Zaporedje ogleda je odvisno od 
izbranega izhodišča.

Najboljši čas Na voljo vse leto.

Velikost 
skupine

Najmanj 1 oseba, optimalno 30 oseb, 
največ 50 oseb.

Za koga je 
program

Skupine, ki želijo ob ogledu stare 
Ljubljane posebno skupinsko 
doživetje. 

Jeziki Na voljo v 18 jezikih. 

Opombe Vožnja z ladjico ni mogoča ob 
previsokem vodostaju. Priporočamo 
pijačo ali pogostitev na ladjici (za 
doplačilo).

Namesto vožnje z ladjico lahko po 
sprehodu izberete vožnjo z vzpenjačo 
na Ljubljanski grad.

Rezervacija

Miklošičeva ulica Čevljarski mostCankarjevo nabrežje

http://www.visitljubljana.com/si/ogledi-izleti/22632/detail.html
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Glavna doživetja in znamenitosti:
• Ljubljanski grad, srednjeveško mestno jedro, reka 

Ljubljanica in njeni številni mostovi,
• vožnja z ladjico, razgled z Razglednega stolpa.

Program vključuje:
• strokovno vodenje,
• vožnjo s turistično ladjico,
• vožnjo s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad ter 

vstopnino za Ljubljanski grad in stolp.

Ljubljana od gladine reke5
Ogled največjih znamenitosti 
Ljubljane vključuje vožnjo s 
turistično ladjico po Ljubljanici, 
sprehod po starem mestnem jedru 
in obisk Ljubljanskega gradu.
Kaj je tisto, kar dela Ljubljano tako »razglednično«? 
Slikovita podoba gradu, ki z zelenega griča bdi nad 
staro Ljubljano, prepredeno z ozkimi tlakovanimi 
srednjeveškimi ulicami. In reka Ljubljanica, ki se z 
zelenimi nabrežji, urejenimi sprehajalnimi potmi in 
raznolikimi mostovi vije skozi stari del mesta. To so tri 
podobe Ljubljane, ki jih boste dodobra izkusili na tem 
vodenem ogledu. 

Odkrivanje začnete z vožnjo s turistično ladjico po 
Ljubljanici, med katero lahko občudujete slikovitost 
starega mestnega jedra z rečne gladine, medtem ko 
vam vodnik pripoveduje zanimive zgodbe o Ljubljanici, 
reki sedmerih imen. Vse od rimskih časov do uveljavitve 
železnice v sredini 19. stoletja je bila glavna trgovska 
in oskrbna pot, arheologi pa ji pripisujejo tudi kultni 
pomen. Njena obrežja je urejal znameniti arhitekt 
Jože Plečnik, ustvaril ali obnovil je tudi vrsto mostov: 
od Trnovskega in Čevljarskega mostu do osrednjega 
Tromostovja.

Sledi prijeten sprehod mimo najpomembnejših 
znamenitosti v starem mestnem jedru, ki vključuje 
tudi kratek ogled Mestne hiše. Na Ljubljanskem gradu, 
na katerega vas popelje tirna vzpenjača, vam vodnik 
predstavi zgodovino te srednjeveške utrdbe. Ogledate 
si tudi stalno razstavo Slovenska zgodovina, filmsko 
projekcijo Virtualni grad ter uživate v najboljšem 
razgledu na mesto, z Razglednega stolpa.

Ljubljanice do zvezd nad 
gradom

Spoznavanje mesta s treh perspektiv: 
z vodne gladine, z mestnih ulic in  

z gradu. 

Trajanje 3 ure

Cena 12,90 € na osebo.

Urnik Ogled je na voljo po naročilu.  
Urnik se določi po dogovoru.

Izhodišče Po dogovoru.

Najboljši čas Na voljo vse leto.

Velikost 
skupine

Najmanj 30 oseb, največ 50 oseb.

Za koga je 
program

Odlična izbira za skupine, ki želijo v 
kratkem času doživeti vse ključne 
adute Ljubljane. 

Jeziki Na voljo v 18 jezikih. 

Opombe Vožnja ni mogoča ob visokem 
vodostaju. Ladjice so pozimi večinoma 
ogrevane in imajo WC.

Rezervacija

Vožnja z ladjico Ljubljanski gradVeduta Ljubljane

http://www.visitljubljana.com/si/ogledi-izleti/48196/detail.html
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Glavna doživetja in znamenitosti:
• Stara Ljubljana, osrednja tržnica, vrtičkarski 

predel Krakovo, Nebotičnik,
• pokušina raznolikih ljubljanskih jedi, zbranih pod 

znamko Okusi Ljubljane.

Program vključuje:
• strokovno vodenje,
• pokušino 5 jedi in 5 pijač,
• darilo.

Kulinarični ogled  6
Na vodenem ogledu mesta, ki 
vključuje degustacije tradicionalnih 
ljubljanskih jedi, spoznate 
kulinarično ponudbo mesta in njeno 
zgodovinsko zročilo, ki danes živi 
skozi jedi, zbranimi pod znamko 
Okusi Ljubljane. 
Kulinarična ponudba Ljubljane je bila od nekdaj 
raznovrstna. Slovenija in Ljubljana se namreč nahajata 
na stičišču različnih geografskih, kulturnih in s tem tudi 
kulinaričnih svetov. Nekatere jedi po svojem izvoru 
segajo v bolj odmaknjena zgodovinska obdobja 
Ljubljane, spet druge so plod kulinarične ustvarjalnosti 
in prepletanja večkulturnih vplivov v novejšem 
času. Spoznajte Ljubljano skozi njene okuse – njene 
tradicionalne kulinarične posebnosti, prilagojene 
sodobnim gurmanom, se združujejo pod znamko Okusi 
Ljubljane. 

Voden ogled vam razkrije kulinarično raznolikost 
Ljubljane, od ponudbe osrednje tržnice do pokušin 
tipičnih ljubljanskih jedi. Obiskali boste kar pet 
raznolikih kulinaričnih postojank in poskusili pet jedi in 
pet pijač. S sestavinami in njihovim poreklom se boste 
seznanili na glavni ljubljanski tržnici, nato pa se boste 
podali na sprehod do vrtov lokalnih pridelovalcev v 
predelu Krakovo, od ožjega središča mesta oddaljenem 
le dobre četrt ure prijetnega sprehoda, ki pa še danes 
zalaga nekatere stojnice na glavni mestni tržnici. V 
starem delu Ljubljane vam vodnik pokaže tudi lokacije 
nekdanjih tržnih prostorov in s kulinariko povezanih 
prostorov, povzpnete se tudi na Nebotičnik, nekdaj 
najvišjo stavbo v srednji Evropi, ki danes velja za prav 
posebno mestno ikono. Ob sprehodu polnem okusov 
pa seveda spoznate tudi Ljubljano, njen sodobni utrip 
in razgibano zgodovino.

Trajanje 3 ure

Cena 30 € na osebo, 20 € na otroka (2-12 
let).

Urnik Ogled je na voljo po naročilu.  
Urnik se določi po dogovoru.

Izhodišče Turistični informacijski center (TIC).

Najboljši čas Na voljo vse leto.

Velikost 
skupine

Najmanj 10 oseb, največ 30 oseb.

Za koga je 
program

Gurmani in vsi tisti, ki bi radi spoznali 
mesto malo drugače.

Jeziki Slovenski, angleški, nemški, italijanski, 
francoski, ruski, hrvaški, srbski, španski.

Opombe Jedi na degustacijah vsebujejo mesne 
izdelke.

»Okusi Ljubljane«

Spoznajte raznolike kulinarične  
podobe in zgodbe Ljubljane,  

kajti "od nekdaj jedi so  
ljubljanske slovele".

Rezervacija

Pražen krompir Centralna tržnicaLeteči žganci

http://www.visitljubljana.com/si/ogledi-izleti/66293/detail.html
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7 Pivovsko doživetje Ljubljane Glavna doživetja in znamenitosti:
•  Spoznavanje živahnega pivovskega življenja 

Ljubljane (degustacija piv s prigrizki) in 
zgodovine pivovarstva v Sloveniji in Ljubljani. 

Program vključuje:
• 3-urno vodenje z vodnikom, v izbranem jeziku.
• Degustacijo 8 različnih vrst piva in 3 prigrizke.
• Vstop v pivovarski muzej in obisk pivnice Union.

Slovenija se s svojimi pivi zanesljivo 
uvršča na zemljevid pivovarskih dežel, 
ki imajo pisano preteklost, danes 
pa izredno trendovsko in raznoliko 
ponudbo. Pivovsko obarvano 
dogajanje je zadnja leta še posebej 
živahno v Ljubljani, kjer ob ponudbi 
s tradicijo redno nastajajo nove nišne 
mikropivarne. 

Na ogledu spoznate bogato zgodovino pivovarstva 
v Sloveniji in Ljubljani, ki sega daleč nazaj – pri  
izkopavanjih na Ljubljanskem barju so namreč našli kar 
3900 let stare pivske sode. Prva pivovarna v Ljubljani 
je stala že davnega leta 1592, leta 1796 pa je bilo v 
Ljubljani že šest pivovarn. Tako zagotovo ni naključje, 
da se prav v Ljubljani nahaja ena izmed dveh največjih 
pivovarn v Sloveniji, to je pivovarna Union. V zadnjih 
letih pa tudi v Ljubljani in osrednjeslovenski regiji, 
podobno kot v svetu, nastaja vedno več mikropivovarn, 
ki varijo odlična piva, v manjših količinah in tudi za 
posebne okuse.

V treh urah pivovskega doživetja Ljubljane boste 
poskusili osem vrst piva, ki jih je zvarilo pet različnih 
proizvajalcev, od tega dva iz Ljubljane in trije iz regije 
Osrednja Slovenija. Ogled se zaključi z ogledom 
pivovarskega muzeja in nato z obiskom pivnice Union. 
V muzeju si ogledate zgodovinski prikaz proizvodnje 
piva, sodarstvo, razvoz, gostilniško opremo in pivsko 
posodje, skozi dve rekonstrukciji prostorov pa sledite 
zgodbi pivovarne Union od leta 1864 do danes. Muzej 
je prejemnik nagrade EMYA, ki jo podeljuje Evropski 
muzejski forum. Izredno zanimivo, dinamično, 
trendovsko in družabno doživetje!

Trajanje 3 ure

Cena 35 € na osebo.

Urnik Ogled je na voljo po naročilu. Urnik se 
določi po dogovoru.

Izhodišče STIC, Krekov trg 10, ob glavni mestni 
tržnici.

Najboljši čas Na voljo vse leto.

Velikost 
skupine

Najmanj 10 oseb, maksimalno 30 oseb.

Za koga je 
program

Ljubitelji piva in vsi tisti, ki bi radi 
spoznali mesto malo drugače. Tudi za 
vse, ki niste tradicionalni pivci piva, pa 
bi želeli pivo bolje spoznati.

Jeziki Slovenščina, angleščina, nemščina, 
italijanščina, francoščina, španščina, 
ruščina, hrvaščina, srbščina. 

Opombe Ogled ni primeren za otroke (starosti 
manj kot 18 let). Jedi na degustacijah 
vsebujejo mesne izdelke.

Odkrijte Ljubljano skozi pivo  
od spoznavanja pivovarske tradicije 

Slovenije in Ljubljane do okušanja 
odlične ponudbe piv.

Rezervacija

Pivo iz regije Osrednja Slovenija Pokušina pivaPivo in prigrizek

http://www.visitljubljana.com/si/ogledi-izleti/82678/detail.html
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Glavna doživetja in znamenitosti:
• Stara Ljubljana, Prule, Botanični vrt, Krakovo, 

park Tivoli, Ljubljana 19. stoletja (onkraj Slovenske 
ceste), muzejska četrt, Metelkova mesto, 
Trubarjeva ulica,

• piknik na travi v parku (z Okusi Ljubljane).

Program vključuje:
• strokovno vodenje,
• izposojo kolesa in kolesarske čelade,
• prigrizek.

S kolesom na odkrivanje8
Ljubljana je mesto, ki ga je odlično 
odkrivati s kolesom. V primerjavi s 
svetovnimi prestolnicami je majhna, 
veliko bolj zelena in kolesarjem 
prijazna. Kolesarski ogled vas 
popelje tudi izven ožjega mestnega 
središča Ljubljane ter vam prijetno 
in aktivno razkrije številne privlačne 
kotičke.
Ogled s kolesom se začne v Slovenskem turističnem 
informacijskem centru, kjer dobite kolo in čelado, 
nato pa se z vodnikom odpeljete čez Plečnikove 
tržnice in skozi staro Ljubljano. Na poti spoznate vse 
ključne ljubljanske znamenitosti, a vodnik vas vodi 
naprej ob zelenih bregovih reke Ljubljanice. Prijetna 
točka postanka so Prule, kjer se nahaja prenovljeno 
nabrežje Ljubljanice, znano po imenu Špica (ime izhaja 
iz špičastega kopnega dela, ki ga ustvari Ljubljanica). 
Špica je bila nekoč ljubljansko kopališče in tudi danes 
je zaradi prijetnih zelenih in lesenih površin videti kot 
plaža. 

Po kratkem počitku greste spet na kolo! Most preko 
Gruberjevega prekopa vas pripelje v zeleno zaledje z 
Botaničnim vrtom, ki spada med najstarejše evropske 
botanične vrtove. Je pravi zeleni biser Ljubljane. Od 
tam se odpravite skozi Krakovo, ki velja za srednjeveški 
vrtičkarski biser Ljubljane, proti parku Tivoli, nato pa po 
Plečnikovi promenadi, ki povezuje Tivoli s središčem 
Ljubljane, proti osrednji Slovenski cesti, mimo 
Nebotičnika in vse do središča alternativne kulture, 
ki je ena od največjih posebnosti Ljubljane, to je do 
Metelkova mesta. Od tam se po zanimivi Trubarjevi 
ulici, ki spada med najstarejše v Ljubljani, s pisano 
ponudbo lokalov in majhnih trgovin, pripeljete nazaj 
do izhodiščne točke. Med kolesarjenjem je tudi čas za 
počitek – s piknik prigrizkom.

Trajanje 3 ure

Cena 20 € na osebo.

Urnik Ogled je na voljo po naročilu.  
Urnik se določi po dogovoru.

Izhodišče Slovenski turistični informacijski center 
(STIC).

Najboljši čas 1. april do 31. oktober. 

Velikost 
skupine

Najmanj 3 osebe, največ 10 oseb.

Za koga je 
program

Za aktivne, ki želijo videti več Ljubljane 
(poleg ožjega mestnega središča tudi 
zelene predmestne predele).

Jeziki Slovenski, angleški, nemški, italijanski, 
francoski, španski, ruski, ukrajinski, 
hrvaški, srbski.

Opombe Ogled ni mogoč v dežju.

Ljubljane

Ogled Ljubljane izven strogega 
mestnega središča na okolju 

prijazen, aktiven in iskriv način.

Rezervacija

Metelkova mesto Muzejska četrtS kolesom po mestu

http://www.visitljubljana.com/si/ogledi-izleti/5840/detail.html
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Glavna doživetja in znamenitosti:
• Kongresni trg, Križanke, Trnovo, park Tivoli, 

Slovenska cesta.

Program vključuje:
• strokovno vodenje,
• izposojo segwaya in pripadajoče opreme.

Ogled Ljubljane s segwayi9
Električna vozila Ninebot Segway 
so priljubljena trajnostna oblika 
mestnega prevoza. Vožnjo z njimi 
boste po kratkih inštrukcijah hitro 
osvojili, nato pa se boste pod 
vodstvom turističnega vodnika 
popeljali po slikovitih predelih 
Ljubljane, ki jih drugi vodeni ogledi 
mesta večinoma ne vključujejo.
V krajšem času lahko vidite več, pa še zabavno je. 
Pripravite se na zanimivo raziskovanje! Ogled se začne 
na osrednjem ljubljanskem Kongresnem trgu, kjer je 
obilica prostora, da se s segwayem pred prvimi resnimi 
zavoji tudi pobliže spoznate. Usposobljen vodnik bo 
poskrbel, da bo vožnja tudi varna.

Nato se z vodnikom zapeljete po prijetni sprehajalni 
poti ob ostankih obzidja stare Emone. Med prvimi 
postanki so Križanke, danes priljubljeno poletno 
gledališče, zgrajene kot obsežen samostanski kompleks 
– še eno delo, ki mu je ob prenovi v petdesetih letih 
20. stoletja svoj pečat pustil arhitekt Jože Plečnik. 
Pot nadaljujete iz strogega mestnega središča do 
naselja Trnovo na levem bregu Ljubljanice, ki je bilo 
dolgo znano po hišah z velikimi zelenjavnimi vrtovi, 
ki so oskrbovali ljubljansko tržnico, ponaša pa se tudi 
s Plečnikovo rojstno hišo in slikovito Eipprovo ulico 
ob potoku Gradaščica. Nato se z vodnikom napotite 
proti osrednjemu ljubljanskemu parku Tivoli. V Tivoliju, 
ki velja za zelena pljuča Ljubljane, si vzamete čas, da 
»zadihate«. Od tam pa po Plečnikovi promenadi nazaj v 
središče mesta ter po prenovljeni Slovenski cesti nazaj 
do Kongresnega trga.

Trajanje 2 uri

Cena 55- 95 € na osebo.

Urnik Ogled je na voljo po naročilu.  
Urnik se določi po dogovoru.

Izhodišče Kongresni trg.

Najboljši čas Na voljo vse leto.

Velikost 
skupine

Najmanj 1 oseba, največ 10 oseb.

Za koga je 
program

Za aktivne raziskovalce, ki želijo 
poskusiti tudi kaj novega, ob tem 
videti veliko in se zabavati.

Jeziki Slovenski, angleški, nemški, italijanski, 
francoski, španski, hrvaški, srbski, ruski, 
ukrajinski.

Opombe Vožnje se lahko udeležijo osebe, težje 
od 40 kg. Ogled ni mogoč v dežju 
ali snegu oziroma zaradi neprimernih 
razmer na vozišču. 

Obisk zelenih kotičkov  
Ljubljane na okolju  

prijazen in zabaven način.

Rezervacija

Zelena Ljubljana Kongresni trgSkupina v parku Tivoli

http://www.visitljubljana.com/si/ogledi-izleti/71143/detail.html
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Glavna doživetja in znamenitosti:
• Ljubljanski grad, Botanični vrt, zelena nabrežja 

Ljubljanice,
• razgibavanje s sprostitvenimi asanami v zelenem 

okolju v središču mesta,
• vožnja s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad, 

plovba z ladjico ali vožnja z električnim vlakcem.

Program vključuje:
• strokovno vodenje,
• vožnjo z vzpenjačo, 
• plovbo z ladjico.

10
Ljubljana je mesto z zeleno dušo. 
Zeleni sprehod po Ljubljani vas 
popelje na številne zelene kotičke 
Ljubljane, na katerih spoznavate in 
začutite izjemno prepletanje mesta 
in narave.
Zeleni sprehod po Ljubljani je prava protistresna 
terapija. Z vzpenjačo se najprej popeljete do 
Ljubljanskega gradu, ki ponuja prelepe razglede na 
mesto, okoliške hribe in gozdove. Na gradu si ogledate 
obzidje in kapelo sv. Jurija, zavetnika Ljubljane. Med 
drevesi se sprehodite do Šanc – razgledne točke, od 
koder se lepo vidijo nabrežja reke Ljubljanice, mestno 
središče s Plečnikovimi arhitekturnimi mojstrovinami, 
modernejši Trg republike in zeleni park Tivoli z 
Rožnikom. 

Nadaljujete po učni gozdni poti, kjer se naužijete 
svežega zraka, spoznate svet rastlin in živali, se 
navzamete energije dreves in se razgibate z nekaj 
sprostitvenimi asanami. Ogled se nadaljuje do 
Botaničnega vrta, ki so ga kot vrt domovinske flore 
ustanovili že leta 1810, v času Napoleonovih Ilirskih 
provinc. Danes je prijeten prostor za spoznavanje 
redkega cvetja in sprostitev v senci dreves. Sledi še 
krajši sprehod do Špice ob reki Ljubljanici, ki ji še danes 
pravimo mestna plaža. Od tu vas električni vlakec ali 
ladjica popelje do mestnega središča. Sprehod se 
zaključi na Prešernovem trgu, kjer se kip največjega 
slovenskega pesnika ozira proti svoji ljubezni in nas 
navdihuje s svojo zimzeleno ljubeznijo. V Ljubljani, 
zeleni prestolnici Evrope 2016.

Trajanje 3 ure

Cena 15-35 € na osebo.

Urnik Ogled je na voljo po naročilu.  
Urnik se določi po dogovoru.

Izhodišče Po dogovoru.

Najboljši čas Na voljo vse leto, najboljši čas pa od 
spomladi do jeseni.

Velikost 
skupine

Najmanj 5 oseb, največ 50 oseb.

Za koga je 
program

Vsi ljubitelji spoznavanja mest malo 
drugače. Sproščeno, s poudarkom na 
spoznavanju zelene podobe Ljubljane.

Jeziki Na voljo v 18 jezikih.

Opombe Vožnja ni mogoča ob visokem 
vodostaju. Ladjice so pozimi večinoma 
ogrevane in imajo WC.

Ljubljana, zeleno mesto

Spoznavanje zelenih točk  
Ljubljane s protistresno terapijo.

Rezervacija

Gruberjev prekop Zelena LjubljanaŠpica

http://www.visitljubljana.com/si/ogledi-izleti/80516/detail.html
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Glavna doživetja in znamenitosti:
• Plečnikova promenada, grad Tivoli (sedež 

Mednarodnega grafičnega likovnega centra), 
Cekinov grad (Muzej novejše zgodovine 
Slovenije), »Tičistan« (ali Ptičji dom), Jesenkova 
učna pot, Cankarjev vrh, Rožni vrt (z vrtnico 
Ljubljana).

Program vključuje:
• strokovno vodenje,
• ljubljanski prigrizek (malica).

11
Ljubljana je ena redkih svetovnih 
prestolnic, kjer krajinski park sega 
v mestno središče. Z vodnikom 
se podate na štiriurno sproščeno 
doživetje zelene Ljubljane – od 
Plečnika do spoznavanja ptic, 
dreves in vrtnice Ljubljana.

Le kratek sprehod po Plečnikovi promenadi iz objema 
cest in tlakovanih ulic bele Ljubljane in že ste tu, v 
največjem in najlepšem ljubljanskem parku, parku Tivoli, 
ki velja za zelena pljuča Ljubljane. Prvotna ureditev 
parka sega v leto 1813, med letoma 1921 in 1939 pa ga 
je preuredil Jože Plečnik, ki je med drugim vzpostavil 
povezavo med iztekom Cankarjeve ulice in gradom 
Tivoli.

Za vas bo tokrat park zgolj izhodišče tega sproščeno 
aktivnega ogleda zelene Ljubljane. V parku v 
»Tičistanu« oziroma Ptičjem domu najprej spoznate 
ptiče, ki domujejo v Tivoliju – lahko pa jih tudi nahranite. 
Z vodnikom nadaljujete pot po Jesenkovi gozdni učni 
poti, ki vas čez Cankarjev vrh pripelje do razgledišča na 
vrhu Rožnika, ob tem pa razkrije značilnosti 30 različnih 
drevesnih vrst. Ste vedeli, da je Rožnik del Krajinskega 
parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, enega od kar štirih 
v Mestni občini Ljubljana? Na Rožniku se ustavite in v 
naravi naredite nekaj vodenih meditacijskih vaj, nato 
pa se vrnete v park Tivoli, kjer obiščete še Rožni vrt z 
belo vrtnico, ki se ponaša z nazivom vrtnica Ljubljana.

Trajanje 4 ure

Cena 16- 30 € na osebo.

Urnik Ogled je na voljo po naročilu.  
Urnik se določi po dogovoru.

Izhodišče Po dogovoru.

Najboljši čas Na voljo vse leto, razen v dežju ali 
snegu.

Velikost 
skupine

Najmanj 5 oseb, največ 50 oseb.

Za koga je 
program

Ljubitelji narave in gibanja na svežem 
zraku. Primerno za vse starostne 
skupine in družine.

Jeziki Na voljo v 18 jezikih.

Opombe Ogled ni mogoč v dežju ali snegu. 

Tivoli in Rožnik – 
zelena pljuča Ljubljane

Poživljajoč sprehod po zelenih 
kotičkih Ljubljane, ki vas  

popelje od parka  
Tivoli na Rožnik in nazaj v zelena 

pljuča Ljubljane.

Rezervacija

Ribnik v Tivoliju Park TivoliJakopičevo sprehajališče

http://www.visitljubljana.com/si/ogledi-izleti/80515/detail.html
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Glavna doživetja in znamenitosti:
• arheološka parka Emonska hiša in 

Zgodnjekrščansko središče,
• za ogled se odenete v rimsko nošo, vodenje 

izvaja v Rimljana oblečen vodnik v spremstvu 
rimskega legionarja,

• pokušina starorimskih jedi,
• sprehod v soju bakel ob večerih.

Program vključuje:
• strokovno vodenje,
• vstopnino v arheološka parka,
• izposojo rimske noše,
• pokušino starorimske sladice in pijače,
• animacijo.

12
V spremstvu legionarja in 
turističnega vodnika si nadenete 
rimska oblačila in se sprehodite po 
ulicah in trgih, ki skrivajo 2000 let 
stare sledi Emone. »Salvete, grati 
nobis Emonam venitis.«* 
Leta 14 je rimska kolonija Julija Emona (Colonia Iulia 
Aemona) že stala na območju današnjega mestnega 
središča Ljubljane. O tem priča napis, ki govori o 
donaciji, ki sta jo mestu podelila cesar Avgust in Tiberij. 

Emona, dograjena po rimskem vzoru, je delovala 
v skladu z rimsko politično in religiozno ureditvijo, 
zaradi svoje lege pa je imela pomembno vlogo v 
obrambnem sistemu rimskega imperija. Cvetela je 
med 1. in 5. stoletjem in obsegala velik del današnjega 
središča Ljubljane. Njen forum ali osrednji trg je stal 
ob današnjem križišču Slovenske in Rimske ceste. V 
parku Zvezda na Kongresnem trgu, kjer je ob kratki 
predstavitvi najdišča na ogled kopija bronastega kipa 
Emonca, pa je bilo predmestje s pokopališčem. 

V spremstvu vodnika in rimskega legionarja se podate 
na ogled ostankov iz časa Emone na ljubljanskih 
ulicah, trgih in hišah, ki skrivajo najlepše sledi Emone. 
Obiščete ostanke severnih Emonskih vrat ter grobišča 
na Kongresnem trgu, interaktivno predstavitev iEmona, 
Mestni muzej Ljubljana (kjer so na ogled ostanki rimske 
ceste in kloake), ostanke rimskega obzidja na Mirju ter 
arheološka parka Emonska hiša in Zgodnjekrščansko 
središče. V gostilni v bližini nekdanjega rimskega 
foruma pokusite tudi rimsko pijačo in sladico. Pot 
Emona je še posebej prijetna, če se na odkrivanje 
odpravite zvečer, v soju bakel.

* Pozdravljeni, dobrodošli vi, ki ste prišli k nam v  
  Emono!

Trajanje 2 uri

Cena 9,90 € na osebo.

Urnik Ogled je na voljo po naročilu.  
Urnik se določi po dogovoru.

Izhodišče Turistični informacijski center Ljubljana 
(TIC). 

Najboljši čas Maj do november.

Velikost 
skupine

Najmanj 30 oseb, največ 50 oseb.

Za koga je 
program

Ljubitelji kulture in zgodovine, vse 
starostne skupine (tudi za otroke). 
Primerno za podjetja (kot motivacijski 
program).

Jeziki Slovenski, angleški, nemški, hrvaški, 
srbski, španski.

Opombe Mogoča kombinacija (za doplačilo) 
z rimskim kosilom ali večerjo. Obed 
poteka v gostilni, ki stoji na mestu 
nekdanjega emonskega foruma, 
jedi pa so pripravljene po Apicijevih 
receptih.
Mogoča kombinacija (za doplačilo) z 
gledališkim ali glasbenim vložkom. 

Doživetje rimske Emone

Spoznavanje antične  
zgodovine in arheološke  

dediščine Ljubljane.

Rezervacija

Zgodnjekrščansko središče Starorimska jedVodnica in legionar

mailto:alenka.stular%40visitljubljana.si%20?subject=
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Glavna doživetja in znamenitosti:
• Tromostovje, tržnica, Peglezn, nabrežja 

Ljubljanice, Kongresni trg, Narodna in 
univerzitetna knjižnica, Križanke.

Program vključuje:
• strokovno vodenje.

13
V okviru ogleda se podrobneje 
seznanite z večino stvaritev 
slovitega ljubljanskega in 
svetovnega arhitekta Jožeta 
Plečnika v središču Ljubljane.
Ljubljančan Jože Plečnik (1872–1957) velja za enega 
najpomembnejših pionirjev sodobne arhitekture 
na svetu. Njegov ustvarjalni opus je zaznamoval 
podobo treh srednjeevropskih mest: Dunaja, Prage 
in še posebej rodne Ljubljane, kjer je s prepoznavnim 
jezikom arhitekture večnosti, »Architecture perennis«, v 
veliki meri uresničil svojo vizijo o preoblikovanju mesta 
v narodno prestolnico po vzoru antičnih mest. 

Pečat, ki ga je Plečnik vtisnil rojstni Ljubljani, potem ko 
se je leta 1921 vrnil iz tujine (star petdeset let, misleč, 
da pred seboj nima več nobene posebne prihodnosti, 
v resnici pa je stal na pragu svojega najbolj plodnega 
ustvarjalnega časa), je tako izrazit in neizbrisen, da 
se Plečnikova Ljubljana kot svojevrstna urbanistična 
posebnost uvršča med najpomembnejše celostne 
umetnine 20. stoletja. 

Med prijetnim sprehodom po središču Ljubljane se 
vam na vodenem ogledu razkrijejo nekatera njegova 
najboljša dela. Osrednja mestna tržnica, ki jo je Plečnik 
zasnoval kot niz pokritih tržnic ob reki ter pozneje tudi 
povezal s Tromostovjem – še eno njegovo mojstrovino, 
ki je nastala, ko je v letih med 1929 in 1932 osrednjemu 
mostu dodal še dva mostova, namenjena pešcem, 
in tako ustvaril edinstveno arhitekturno posebnost 
Ljubljane. Tu so še Narodna in univerzitetna knjižnica, 
ureditev bregov Ljubljanice, Čevljarski most, Poletno 
gledališče Križanke, Kongresni trg … – če omenimo le 
tiste v središču. S premišljenimi posegi v urbano tkivo 
Ljubljane, z mostovi, uličnimi in parkovnimi ureditvami 
je Plečnik provincialno habsburško mesto z baročnimi 
in secesijskimi poudarki spremenil v slovensko 
prestolnico. 

Trajanje 2 uri

Cena 50–110 € na skupino.

Urnik Ogled je na voljo po naročilu.  
Urnik se določi po dogovoru.

Izhodišče Po dogovoru.

Najboljši čas Na voljo vse leto.

Velikost 
skupine

Najmanj 1 oseba, optimalno 30 oseb, 
največ 50 oseb.

Za koga je 
program

Ljubitelji arhitekture in kulture.

Jeziki Na voljo v 18 jezikih.

Opombe Mogoč obisk Plečnikove hiše (za 
doplačilo, skupine do 10 oseb), kjer 
je arhitekt živel in ustvarjal od leta 
1921 do svoje smrti – oglejte si stalno 
razstavo Plečnik in spoznajte, kje se je 
porajala Plečnikova Ljubljana.

Sprehod po Plečnikovi
Ljubljani

Spoznavanje opusa in življenja  
največjega slovenskega arhitekta.

Rezervacija

Narodna in univerzitetna knjižnica Plečnikova hišaPlečnikova tržnica

http://www.visitljubljana.com/si/ogledi-izleti/5843/detail.html
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Glavna doživetja in znamenitosti:
• Stolnica (sv. Nikolaja), Mestna hiša, Robbov 

vodnjak, cerkev sv. Jakoba, Uršulinska cerkev,
• obisk semeniške knjižnice.

Program vključuje:
• strokovno vodenje,
• Vstopnino v semeniško knjižnico.

14
Arhitekturno podobo Ljubljane 
je poleg Plečnikovih stvaritev 
odločilno zaznamoval prav barok.  
V okviru ogleda se podrobneje 
seznanite z večino baročnih 
znamenitosti v središču Ljubljane.
Ljubljansko baročno stavbarstvo je doseglo višek v 
drugi polovici 17. in prvi polovici 18. stoletja. Glavno 
vlogo je pri tem odigralo leta 1693 ustanovljeno 
društvo Academia Operosorum, družba učenjakov po 
italijanskem vzoru, ki so razmišljali, kako bi modernizirali 
Ljubljano – takrat mesto s komaj 7000 prebivalci. 

Dotedanjo renesančno podobo mesta je dokončno 
prekril barok. Hiše so dobile nova pročelja, nadzidali so 
jim tretje nadstropje, notranjščine pa so krasila arkadna 
dvorišča in stopnišča. V baročnem slogu pa je zgrajena 
oziroma po potresu leta 1511 prenovljena tudi večina 
znamenitih ljubljanskih cerkva.

Ogled vas popelje po glavnih baročnih znamenitostih 
v središču Ljubljane. Katera je najbolj značilna podoba 
baročne Ljubljane? Mestna hiša, Vodnjak treh kranjskih 
rek – poimenovan tudi Robbov vodnjak, Stolnica 
sv. Nikolaja in Škofijski dvorec – so zagotovo med 
najlepšimi baročnimi biseri v Ljubljani, ki jih spoznate 
na ogledu, a baročna Ljubljana razkriva še mnoga 
druga pročelja, še posebej pa tudi zgodbe za njimi. Na 
ogledu obiščete tudi Semeniško knjižnico, prvo javno 
znanstveno knjižnico na Slovenskem.

Trajanje 2 uri

Cena 60–210 € na skupino.

Urnik Ogled je na voljo po naročilu.  
Urnik se določi po dogovoru.

Izhodišče Po dogovoru.

Najboljši čas Na voljo vse leto.

Velikost 
skupine

Najmanj 1 oseba, optimalno 30 oseb, 
največ 50 oseb.

Za koga je 
program

Ljubitelji kulture in arhitekture. 

Jeziki Na voljo v 18 jezikih.

Opombe Vodstva ni ob sobotah, nedeljah in 
praznikih. 

Sprehod po baročni Ljubljani

Spoznavanje arhitekture,  
umetnosti in načina življenja  

v Ljubljani 18. stoletja.

Rezervacija

Semeniška knjižnica StolnicaVodnjak treh kranjskih rek

http://www.visitljubljana.com/si/ogledi-izleti/5844/detail.html
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Glavna doživetja in znamenitosti:
• Hauptmanova hiša, Urbančeva hiša, hotel Union, 

Zadružna gospodarska banka, Mladika.

Program vključuje:
• strokovno vodenje.

15
V okviru ogleda se podrobneje 
seznanite z večino secesijskih 
znamenitosti v središču Ljubljane.
Ljubljana je mesto raznolikih arhitekturnih slogov. Vsak 
je izreden pričevalec njene bogate zgodovine. Tokrat 
spoznate čas ob prehodu iz 19. v 20. stoletje, ko je 
arhitekturna smer, večinoma znana kot art nouveau 
oziroma njena tukajšnja različica pod neposrednim 
vplivom dunajske secesije, k podobi mesta prispevala 
številne pomembne znamenitosti. 

Prva pomembna secesijska stvaritev v Ljubljani je 
Zmajski most, zgrajen leta 1901, ki danes velja za 
najbolj znano podobo Ljubljane, zmaji pa za najbolj 
prepoznavno ljubljansko ikono. Ste vedeli, da so bili 
namesto kipov zmajev sprva predvideni krilati levi? 
Glavnina secesijskih stavb je bila zgrajena v prvem 
desetletju 20. stoletja med starim mestnim jedrom in 
železniško postajo ob Miklošičevi ulici. 

Secesijsko obarvan sprehod vas vodi mimo večine 
najbolj značilnih, med katerimi je vredno omeniti stavbe 
vzdolž Miklošičeve ceste z Miklošičevim parkom, ki 
ga je zasnoval arhitekt Maks Fabiani, ter znamenito 
pročelje grand hotela Union, ki je bil prvi sodobni hotel 
in v času svojega nastanka celo največja stavba v 
Ljubljani – danes pa ohranja svoj prepoznaven secesijski 
slog. Na osrednjem Prešernovem trgu si ogledate eno 
od zanimivih ljubljanskih stavb, Urbančevo hišo, trg pa 
zaznamuje še secesijska Hauptmanova hiša.

Obeta se vam izredno barvit in kreativen pogled na 
Ljubljano – secesija je svoj navdih namreč iskala v 
rastlinskem in živalskem svetu, folklornih motivih, 
eksotičnih kulturah in religijah, geometrijskih oblikah.

Trajanje 2 uri

Cena 50–110 € na skupino.

Urnik Ogled je na voljo po naročilu. 
Urnik se določi po dogovoru.

Izhodišče Po dogovoru.

Najboljši čas Na voljo vse leto.

Velikost 
skupine

Najmanj 1 oseba, optimalno 30 oseb, 
največ 50 oseb.

Za koga je 
program

Ljubitelji kulture, arhitekture in 
umetnosti.

Jeziki Na voljo v 18 jezikih.

Sprehod po secesijski 
Ljubljani

Spoznavanje arhitekture, umetnosti 
in načina življenja v Ljubljani na 

prelomu 20. stoletja.

Rezervacija

Hotel Union Zadružna gospodarska bankaKmečka posojilnica

http://www.visitljubljana.com/si/ogledi-izleti/5845/detail.html
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Glavna doživetja in znamenitosti:
• lokacija škofijskega liceja z licejsko knjižnico v 

starem samostanu (ki so jo podrli po potresu leta 
1895, kjer je danes Vodnikov trg), Rožna ulica, 
Trnovo.

Program vključuje:
• strokovno vodenje.

16
Sprehod po Prešernovi Ljubljani vas 
popelje do stavb, kjer je največji 
slovenski pesnik France Prešeren 
živel, ustvarjal, se šolal in doživel 
najpomembnejše izkušnje, ki so 
zaznamovale njegovo življenje.
France Prešeren (1800–1849),  nesporno 
najpomembnejši slovenski pesnik, je pripadal smeri 
takratne romantike, v spomin pa se je zapisal tudi s 
svojimi prizadevanji za posodobitev slovenskega 
jezika. Posebej znane so njegove pesmi v obliki soneta, 
njegovo sedmo kitico Zdravljice smo Slovenci vzeli za 
himno. Prebrali jo boste lahko med sprehodom po 
Ljubljani, vgravirano v kamnite plošče, v zgornjem delu 
Čopove ulice – če se boste prav postavili, pa bo verze 
dopolnila še podoba pesnika, ki se že od leta 1905 
izrisuje na trgu ob izteku ulice proti Tromostovju in 
predstavlja eno od najbolj prepoznavnih znamenitosti 
Ljubljane. Kip, delo arhitekta Maksa Fabianija in kiparja 
Ivana Zajca, je sprva naletel na velik odpor in kritike 
med likovnimi poznavalci in v cerkvenih krogih, ker 
je nad pesnikovo glavo razgaljena muza pesništva, 
ki drži lovorovo vejico. Ljubljanski nadškof je v tistem 
času spisal protestno pismo županu Ivanu Hribarju in 
zahteval, da se kip umakne izpred cerkve. Z enega od 
pročelij na bližnji Wolfovi ulici proti njemu simbolično 
zre kip Primičeve Julije, ki je veljala za njegovo muzo in 
nikoli uslišano ljubezen.

Voden ogled vas bo popeljal po ljubljanskih ulicah 
mimo stavb, po sledeh Prešerna, in ob tem razgrnil 
številne zanimive informacije o Ljubljani prve polovice 
19. stoletja, seveda pa tudi o Prešernovem življenju, 
zanimivem, in kot kažejo viri, nikakor v celoti takšnem, 
kot so o njem pripovedovali zapovedani učni načrti in 
prilagojeni opisi literarnih zgodovinarjev. 

Trajanje 2 uri

Cena 50–110 € na skupino.

Urnik Ogled je na voljo po naročilu.  
Urnik se določi po dogovoru.

Izhodišče Po dogovoru.

Najboljši čas Na voljo vse leto.

Velikost 
skupine

Najmanj 1 oseba, optimalno 30 oseb, 
največ 50 oseb.

Za koga je 
program

Šolske skupine, ljubitelji slovenske 
zgodovine in umetnosti.

Jeziki Slovenski, angleški, nemški, srbski, 
hrvaški, španski. 

Opombe Mogoče spremstvo zgodovinsko 
kostumiranih igralcev (za doplačilo).

Po Prešernovih stopinjah

Podajte se po Prešernovih 
stopinjah in spoznajte Ljubljano  

kot jo je videl največji  
slovenski pesnik.

Rezervacija

Primicova Julija Kostumirano vodstvoPrešernov spomenik

http://www.visitljubljana.com/si/ogledi-izleti/5846/detail.html
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Glavna doživetja in znamenitosti:
• Stolnica (cerkev sv. Nikolaja), cerkev Sv. Jakoba, 

Uršulinska cerkev, pravoslavna cerkev sv. Cirila in 
Metoda, evangeličanska cerkev Primoža Trubarja.

Program vključuje:
• strokovno vodenje.

17
V Ljubljani, še posebej v njenem 
starem mestnem jedru, so 
številne znamenite cerkve, ki so 
svojo podobo dobile v baroku in 
večinoma odražajo italijanske, 
posebej beneške vplive tistega časa.
Ljubljanske cerkve vidno zaznamujejo podobe 
Ljubljane, hkrati pa so izredne pričevalke njene 
zgodovine in pravi arhitekturni biseri. Večina do danes 
ohranjenih umetniško pomembnih cerkva v Ljubljani je 
bila zgrajena v baroku – mesto je bilo namreč v potresu 
leta 1511 močno poškodovano in zatem obnovljeno. 
Ponovno je tako zasijalo v baročnem slogu, k cerkveni 
zapuščini novejšega datuma pa je največ prispeval 
arhitekt Jože Plečnik, ki je sodeloval pri prenovah vrste 
cerkva v Ljubljani, pa tudi v regiji. 

Najznamenitejše cerkve, kot sta stolna cerkev sv. 
Nikolaja in Uršulinska cerkev, so opremili najvidnejši 
umetniki tistega časa, večini od njih pa so bili tudi ob 
poznejših prenovah dodani zanimivi umetniški elementi 
– med slednjimi so posebej znameniti posegi arhitekta 
Jožeta Plečnika.

Z ogledom premišljenega izbora najvidnejših 
ljubljanskih cerkva dobite dober vpogled v zgodovino 
Ljubljane in ljudi, ki so tu živeli in ustvarjali. V samem 
srcu Ljubljane, tik ob glavni tržnici, se ustavite pri 
ljubljanski Stolnici, ki stoji na kraju, kjer je bila sredi 13. 
stoletja majhna in preprosta romanska cerkev, ki so 
jo svojemu romanskemu zavetniku svetemu Nikolaju 
postavili ljubljanski ribiči. Med umetninami 20. stoletja 
so izjemna glavna vhodna vrata z upodobitvijo 
zgodovine Slovencev ter stranska vrata z upodobitvami 
škofov. Ogledate si tudi Uršulinsko cerkev sv. Trojice 
ob Slovenski cesti, ki z vzhodno stranjo cerkve proti 
Kongresnemu trgu velja za eno od najizvirnejših 
ljubljanskih pročelij, cerkev sv. Jakoba na Levstikovem 
trgu, ki je bila prva jezuitska cerkev na Slovenskem, 
pa tudi pravoslavno cerkev sv. Cirila in Metoda in 
evangeličansko cerkev Primoža Trubarja.

Trajanje 2 uri

Cena 50–110 € na skupino.

Urnik Ogled je na voljo po naročilu.  
Urnik se določi po dogovoru.

Izhodišče Po dogovoru.

Najboljši čas Na voljo vse leto.

Velikost 
skupine

Najmanj 1 oseba, optimalno 30 oseb, 
največ 50 oseb.

Za koga je 
program

Ljubitelji umetnosti in zgodovine, 
šolske skupine.

Jeziki Na voljo v 18 jezikih.

Opombe Ogled ni mogoč ob sobotah, nedeljah 
in praznikih.

Ogled ljubljanskih cerkva

Spoznavanje Ljubljane z  
ogledom njenih najvidnejčih cerkva, 
pomembnih pričevalk zgodovine in 

arhitekture.

Rezervacija

Frančiškanska cerkev Stolnica iz zrakaStolnica

http://www.visitljubljana.com/si/ogledi-izleti/5847/detail.html
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Glavna doživetja in znamenitosti:
• hiša, kjer je živel France Prešeren, licej, kjer 

je služboval Valentin Vodnik, hiša Lili Novy, 
Blaznikova tiskarna.

Program vključuje:
• strokovno vodenje.

18
Sprehod s turističnim vodnikom 
vas popelje po poteh pesnikov, 
pisateljev, narodnih buditeljev in 
boemov, ki so pustili svoje sledi 
v spominu in v življenju Ljubljane 
– mesta, ki se ponaša z nazivom 
mesto literature, ki ga Unesco 
podeljuje mestom z bogato 
literarno dediščino in živahnim 
sodobnim literarnim utripom. 
Mesta so kompleksni organizmi, ki jim identiteto 
določajo njihovi prebivalci in zgodovina, zato jih je 
mogoče odkrivati na različne načine. Vanje lahko 
vstopimo po različnih poteh, za Ljubljano pa se kot 
odličen način ponujajo prav literarne poti. Ljubljana 
je spričo svoje lege na stičišču germanskega, 
mediteranskega in južnoslovanskega sveta od nekdaj 
na prepihu različnih kultur. V mestu so vedno delovali 
senzibilni posamezniki, ki so zaznavali te vplive in 
oblikovali umetniška dela, ki so odražala svoj čas. 
Poleg tega so Slovencem v zgodovini politično elito 
nadomeščali pisatelji in pesniki. 

Nič čudnega torej, da v središču mesta stoji kip 
največjemu slovenskemu pesniku Francetu Prešernu, 
tukaj se začenja tudi vaša krožna pot. Na njej boste 
stopili skozi čas od 16. stoletja, ko je Primož Trubar 
napisal prvo slovensko knjigo, do konca 20. stoletja, 
ko je umrl Lojze Kovačič. Ogledali si boste stavbe, v 
katerih so živeli in delovali naši literati, in spoznali 
njihove življenjske zgodbe.

Izbirate lahko med Modro ali Oranžno potjo. 
Podrobnejše informacije o obeh poteh so na voljo ob 
naročilu. Poti naredita zanimiv krog po mestu, mimo 
stavb in lokalov, kjer so se zbirali, živeli in ustvarjali 
slovenski literati. Izhodišče obeh poti je na Prešernovem 
trgu, ob spomeniku največjemu slovenskemu pesniku 
Francetu Prešernu (1800–1849).

Trajanje 2 uri

Cena 50–110 € na skupino.

Urnik Ogled je na voljo po naročilu.  
Urnik se določi po dogovoru.

Izhodišče Prešernov trg ali po dogovoru.

Najboljši čas Na voljo vse leto.

Velikost 
skupine

Najmanj 1 oseba, optimalno 30 oseb, 
največ 50 oseb.

Za koga je 
program

Ljubitelji kulture in zgodovine, šolske 
skupine.

Jeziki Slovenski, angleški, italijanski, nemški, 
hrvaški, srbski, španski.

Literarne poti Ljubljane

Skozi napeto zgodbo se vam odstira 
zgodovina Ljubljane ter razkrivata  

življenje in delo najpomembnejših 
slovenskih literatov. 

Rezervacija

Ljubljana je mesto literature Spomenik Franceta Prešerna Spomenik Primoža Trubarja

http://www.visitljubljana.com/si/ogledi-izleti/9486/detail.html
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Glavna doživetja in znamenitosti:
• Plečnikove Propileje, mrliške vežice in molilnica 

– Plečnikove Žale, po katerih je v času druge 
svetovne vojne dobilo ime celotno pokopališče,

• vojaška pokopališča, judovsko pokopališče,
• grobovi znanih Slovencev,
• spoznavanje zgodovine Žal, Ljubljane in Slovenije.

Program vključuje:
• strokovno vodenje.

19
Spoznajte osrednje ljubljansko 
pokopališče Žale, ki je z 
edinstvenim pečatom arhitekta 
Jožeta Plečnika pravi muzej na 
prostem, kjer je mogoče začutiti 
zgodovino in kulturo lokalnega 
prebivalstva.
Pokopališče Žale ni zgolj prostor slovesa in žalovanja. 
Sloviti arhitekt Jože Plečnik je že v štiridesetih letih 
20. stoletja želel prostoru poslednjega slovesa dati 
drugačno etično noto. Obiskovalci ga vedno bolj 
spoznavajo kot pomemben spomenik kulturne 
dediščine z neprecenljivo hortikulturno ureditvijo in 
s stvaritvami znanih kiparjev. Pri ureditvi pokopališča 
so sodelovali številni znani arhitekti – poleg Jožeta 
Plečnika tudi Edvard Ravnikar, Vlasto Kopač, Fedja 
Košir, Peter Kerševan, Marko Mušič in drugi. Celoten 
kompleks pokopališča ima tako pomembno mesto v 
slovenski arhitekturni zgodovini, ponaša pa se tudi z 
znakom evropske kulturne dediščine. 

Vodnik vas pričaka pred vhodom, ki kot mogočne 
Propileje skozi široko dvonadstropno stebrišče vodi v 
Vrt vseh svetih, kakor je prostor poslednjega slovesa 
poimenoval Plečnik. Najprej si ogledate Plečnikov 
kompleks mrliških vežic, grobove znanih Slovencev, 
dela znanih kiparjev in druge pomembnejše dele 
starega dela pokopališča Žale. Ogled nadaljujete v 
novem delu pokopališča, zgrajenem v monumentalnem 
slogu kot »mesto mrtvih«, ki ga je leta 1982 zasnoval 
arhitekt Marko Mušič.

Trajanje 2 uri

Cena 50–110 € na skupino.

Urnik Ogled je na voljo po naročilu.  
Urnik se določi po dogovoru.

Izhodišče Žale, pred vhodom v Plečnikov 
kompleks.

Najboljši čas Na voljo vse leto.

Velikost 
skupine

Najmanj 1 oseba, optimalno 30 oseb, 
največ 50 oseb.

Za koga je 
program

Ljubitelji arhitekture, kulture in 
zgodovine.

Jeziki Slovenski, angleški, italijanski, nemški, 
hrvaški, srbski, španski. 

Opombe Priporočamo ogled v kombinaciji s 
Plečnikovo Ljubljano. 

Spoznavanje kulturne
dediščine pokopališča Žale

Žale veljajo za eno najizvirnejših  
rešitev pokopališke arhitekture  

20. stoletja in sodijo med najlepša 
evropska pokopališča. 

Rezervacija

Vrt vseh svetih Kostnica žrtvam 1. svetovne vojnePlečnikove propileje

http://www.visitljubljana.com/si/ogledi-izleti/22634/detail.html
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Glavna doživetja in znamenitosti:
• Narcisov vodnjak, dvorišče, velika sejna dvorana, 

banketna dvorana, poročna dvorana,
• spoznavanje zgodovine stavbe in Ljubljane. 

Program vključuje:
• strokovno vodenje.

20
Med enournim ogledom Mestne 
hiše se sprehodite skozi bogato 
zgodovino stavbe, ki sodi med 
vidnejše baročne znamenitosti 
v mestu, skupaj z Robbovim 
vodnjakom pa predstavlja eno 
od osrednjih znamenitosti v stari 
Ljubljani.
Mestna hiša, sedež ljubljanske mestne oblasti, je bila 
zgrajena v poznem 15. stoletju, sedanjo podobo pa je 
dobila med letoma 1717 in 1719. Pročelje stavbe odraža 
beneški vpliv. Po Mestni hiši, imenovani tudi Magistrat 
ali Rotovž, vas popelje vodnica ali vodnik v tradicionalni 
ljubljanski noši.

Med enournim ogledom se sprehodite skozi zgodovino 
stavbe in Ljubljane. Spoznate tudi prostore, ki sicer 
niso odprti za javnost. Najprej si ogledate veliko sejno 
dvorano, kjer je tudi plošča z imeni vseh županov – v 
zgodovini Ljubljane se jih je zvrstilo dobrih 120, med 
najbolj znanimi pa je Ivan Hribar (1851–1941), ki je 
županoval od leta 1896 do 1910 in je slovel kot vztrajen 
zagovornik napredka, postavitev mestnega vodovoda 
pa mu je prinesla častno meščanstvo.

Ogledate si tudi poročno dvorano s številnimi 
umetninami, iz katere vodi skrivni izhod na Ljubljanski 
grad, saj je arhitekt Jože Plečnik želel, da bi grad in 
mestno hišo povezali, in Banketno dvorano, kjer se 
dogajajo uradni sprejemi in kjer je prav tako več 
umetniških del. Vsekakor izredno zanimiv vpogled v 
nekdanjo in današnjo podobo Ljubljane!

Trajanje 1 ura

Cena 50–110 € na skupino.

Urnik Ogled je na voljo po naročilu.  
Urnik se določi po dogovoru.

Izhodišče Mestna hiša.

Najboljši čas Na voljo vse leto, ob sobotah.

Velikost 
skupine

Najmanj 1 oseba, optimalno 30 oseb, 
največ 50 oseb.

Za koga je 
program

Odlično za vse, ki želijo pobliže 
spoznati sicer za javnost zaprte 
prostore Mestne hiše.

Jeziki Na voljo v 18 jezikih. 

Ogled Mestne hiše

Spoznavanje zgodovine in  
današnjega delovanja Mestne hiše, 

njene arhitekture in zgodovine.

Rezervacija

Atrij Mestne hiše Velika sejna dvoranaMestna hiša

http://www.visitljubljana.com/si/ogledi-izleti/5839/detail.html
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Glavna doživetja in znamenitosti:
• božični sejem, praznično okrašen Prešernov trg, 

praznično okrašen Kongresni trg. 

Program vključuje:
• strokovno vodenje,
• toplo pijačo.

21
Ljubljana se s svojo decembrsko 
svetlobno okrasitvijo in božičnim 
sejmom uvršča med najprivlačnejše 
evropske prestolnice. Z vodenim 
ogledom boste praznično vzdušje 
decembra doživeli na polno.
Romantična in pravljična. Takšna je Ljubljana v 
decembrskih dneh – pa ne samo zaradi praznične 
osvetlitve, vabljivega vonja po medici, kuhanem vinu in 
domačih piškotih, privlačnih unikatnih darilih, ki vabijo 
na stojnice prazničnega sejma, in številnih prazničnih 
prireditev, ki poskrbijo za iskrive praznične trenutke, 
temveč še posebej zaradi prav posebnega vzdušja, ki 
ga naredijo ljudje. Prebivalci in obiskovalci – iz Slovenije 
in vsega sveta. Ja, sprehod po praznični Ljubljani ima 
prav poseben čar. 

Najbolj čarobne kotičke praznične Ljubljane lahko 
užijete na vodenem ogledu, kadarkoli med 25. 
novembrom 2016 in 1. januarjem 2017. Z vodnikom se 
boste sprehodili od Prešernovega do Kongresnega 
trga, ob tem pa na prazničnem sejmu na Bregu ali 
na Pogačarjevem trgu pogledali za kakšno unikatno 
darilce. V tem času* se v mestu dogaja tudi vrsta 
drobnih čarobnih stvari – od zvokov lajnarjev, ki v 
tradicionalnih meščanskih nošah na ljubljanskih ulicah 
pričarajo vzdušje preteklih časov, božičnega koncerta, 
številnih glasbenih dogodkov in dobre vile, ki na 
Mestnem trgu izpolnjuje želje vsem, tudi odraslim.

Oblecite toplo kapo, šal in rokavice in se nam pridružite!

Trajanje 2 uri

Cena 65–260 € na skupino.

Urnik Ogled je na voljo po naročilu.  
Urnik se določi po dogovoru.

Izhodišče Turistični informacijski center (TIC). 

Najboljši čas Od začetka adventnega časa do  
1. januarja.

Velikost 
skupine

Najmanj 1 oseba, optimalno 30 oseb, 
največ 50 oseb.

Za koga je 
program

Za tiste, ki želijo doživeti čarobno 
praznično Ljubljano.

Jeziki Na voljo v 18 jezikih. 

Opombe Mogoča kombinacija z ladjico mimo 
praznično osvetljenih nabrežij 
Ljubljanice s kuhanim vinom ali drugo 
toplo pijačo na krovu (doplačilo, 
trajanje 1 ura).

* Urnik prazničnega dogajanja in 
prireditev na prostem preverite ob 
rezervaciji.

Ogled praznične Ljubljane

Polno doživetje praznično  
okrašene Ljubljane in  
prazničnega dogajanja.

Rezervacija

Praznični sejem Praznična LjubljanaStritarjeva ulica

mailto:alenka.stular%40visitljubljana.si?subject=
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22 Kulinarično doživetje Glavna doživetja in znamenitosti:
•  okušanje raznolikih jedi iz nabora Okusi Ljubljane 

in Okusi Osrednje Slovenije ter spoznavanje 
kulinaričnega izročila, 

• staro mestno jedro Ljubljane in srednjeveško 
alpsko mestece Kamnik,

• dediščina slamnikarstva v muzeju v Domžalah. 

Program vključuje:
• celodnevno strokovno vodenje,
• voden ogled Ljubljane s poudarkom na kulinariki 

(2 uri),
• vstopnina v Slamnikarski muzej Domžale,
• voden ogled Kamnika z lokalnim vodnikom  

(1,5 ure),
• 6 x pokušina lokalnih jedi in pijač.

Na dinamičnem celodnevnem 
kulinaričnem izletu spoznate paleto 
okusov, ki jih ponuja regija Osrednja 
Slovenija, vse od Ljubljane pa do 
vznožja Kamniško-Savinjskih Alp. 
Kulinarični izlet se začenja v Ljubljani, ki je s svojo 
središčno lego od nekdaj na prepihu raznolikih kultur 
in s tem tudi kulinaričnih izročil. Vodnik vas najprej 
popelje po ulicah stare Ljubljane do glavne ljubljanske 
tržnice, ki je srce starega mesta. S pečatom Plečnikove 
arhitekture ni zgolj prostor za nakupe, temveč je 
tudi tradicionalno kraj, kjer se Ljubljančani srečujejo 
in družijo. Po malici vas pot vodi proti Kamniško-
Savinjskim Alpam in zgodovinskemu Kamniku, kjer se 
sprehodite po tem prijetnem srednjeveškem mestu in 
okusite nekaj tipičnih jedi – ob tem spoznate osrednjo 
kamniško kulinarično zgodbo, to je trdi sir trnič, za 
dobro dlan velik hlebček trdega sira v obliki ženske 
dojke. Nekoč so bili ti siri namenjeni za prehrano, imeli 
pa so predvsem simbolično vrednost – na poti s planine 
so jih pastirji prinesli v dar svojim izvoljenkam. 

Na poti nazaj proti Ljubljani se ustavite v Domžalah 
in se v Slamnikarskem muzeju seznanite z izredno 
slamnikarsko dediščino tega kraja. Nekdaj so slamniki 
od tu potovali po evropskih dvorih in se predstavljali na 
pariških modnih brveh.

Kulinarični izlet predstavlja prav posebno doživetje 
regije, kjer vsako jed dopolnjuje tudi privlačno okolje 
starodavnih mest in narave, na poti pa na različnih 
lokacijah poskusite šest lokalnih specialitet (od potice 
in kranjske klobase do trniča in Lenčkove rezine). V 
dnevu, polnem okusnih kulinaričnih doživetij, boste 
spoznali Ljubljano in zanimive kraje v njeni okolici in 
se prijetno družili.

Trajanje Celodnevni izlet (10 ur)

Cena Od 31 € na osebo.

Urnik Ogled je na voljo po naročilu.  
Urnik se določi po dogovoru.

Izhodišče Po dogovoru.

Najboljši čas Na voljo vse leto.

Velikost 
skupine

Najmanj 30 oseb, največ 50 oseb.

Za koga je 
program

Organizirane skupine z lastnim 
prevozom, gurmani, upokojenci, 
podjetja.

Jeziki Slovenski, angleški, nemški, italijanski. 

Opombe Mogoča rezervacija izleta skupaj s 
prevozom (doplačilo).

regije Osrednja Slovenija

Iz Ljubljane se odpravite na 
kulinarično odkrivanje regije in  

njenih tipičnih jedi.

Rezervacija

Voden ogled Kamnika Pokušina pivaSir trnič

mailto:spela.paternoster%40visitljubljana.si%20?subject=
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Program Trajanje Cena do 5 
oseb

Cena do 10 
oseb

Cena do 30 
oseb

Cena do 50 
oseb

Cena na skupino/ 
 na osebo

Sprehod po stari Ljubljani

2 uri 50 60 80 110 Na skupino

Sprehod po mestu in z vzpenjačo na Ljubljanski grad

2 uri Do 80 Do 120 Do 260 Do 410 Na skupino

Vožnja s turistično ladjico

1 ura  185 185 185 225 Na skupino

Sprehod po mestu in vožnja z ladjico po Ljubljanici

2 uri 140 150 170 230 Na skupino

Ljubljana od gladine reke Ljubljanice do zvezd nad gradom

3 ure * * 12,90 12,90 Na osebo

Kulinarični ogled Okusi Ljubljane

3 ure * 30 30 / Na osebo 

Pivsko doživetje v Ljubljani

3 ure * * 35 / Na osebo

S kolesom na odkrivanje Ljubljane

2 uri * Do 3 osebe na 
povpraševanje

20 / / Na osebo

Ogled Ljubljane s segwayi

2 uri 1 oseba 95 EUR,  
2 osebi 66 EUR

3-10 oseb 55 EUR / / Na osebo

Ljubljana, zeleno mesto

3 ure * 25 EUR (z vlakcem) 
35 EUR (z ladjico)

20 EUR (z vlakcem) 
25 EUR (z ladjico)

15 EUR (z vlakcem) 
20 EUR (z ladjico)

Na osebo

Tivoli in Rožnik- zelena pljuča Ljubljane

3 ure * 30 20 16 Na osebo

Doživetje rimske Emone

2 uri * * 9,90 9,90 Na osebo

Sprehod po Plečnikovi Ljubljani 

2 uri 50 60 80 110 Na skupino

Sprehod po baročni Ljubljani

2 uri Do 60 Do 80 Do 140 Do 210 Na skupino

Sprehod po secesijski Ljubljani 

2 uri 50 60 80 110 Na skupino

Po Prešernovih stopinjah

2 uri 50 60 80 110 Na skupino

Ogled ljubljanskih cerkva

2 uri 50 60 80 110 Na skupino

Literarne poti Ljubljane 

2 uri 50 60 80 110 Na skupino

Program Trajanje Cena do 5 
oseb

Cena do 10 
oseb

Cena do 30 
oseb

Cena do 50 
oseb

Cena na skupino/ 
 na osebo

Spoznavanje kulturne dediščine pokopališča Žale

2 uri 50 60 80 110 Na skupino

Ogled Mestne hiše

2 uri  50 60 80 110 Na skupino

Ogled praznične Ljubljane

2 uri Do 65 Do 90 Do 170 Do 260 Na skupino

Kulinarično doživetje regije Osrednja Slovenija

Ves dan * * * 31 Na osebo

* Cena na povpraševanje. 
Vse cene so v evrih in vsebujejo 22-odstotni DDV. 

Cenik

Značilnosti programov 
 Kultura in zgodovina. 

 Arhitektura in umetnost. 

 Kulinarika. 

 Zeleno, aktivno in zdravo. 

 Doživetja. 

Vodstva* lahko naročite v 18 jezikih: slovenski, 
angleški, nemški, italijanski, španski, francoski, hrvaški, 
srbski, ruski, japonski, kitajski, portugalski, madžarski, 
švedski, češki, poljski, romunski, ukrajinski. 

* Odvisno od vodstva.

Doplačila:
• Vsaka nadaljnja ura vodenja na ogledih, ki potekajo peš, 

27,00 €.
• Čakalna ura 16,00 €.
• Slušalke 1,50 € na osebo. Ob izposoji slušalk vodja 

skupine v pisarni TIC ali STIC položi varščino v višini 
200 EUR na skupino. Varščina se v celoti povrne ob 
vračilu vseh naprav.

Splošni pogoji
• Turizem Ljubljana si pridržuje pravico do prilagoditve 

poteka programa.
• Turizem Ljubljana si pridržuje pravico do sprememb 

cen, ki so objavljene v tem katalogu. 
• Vsi vodniki Turizma Ljubljana so strokovno usposobljeni 

in imajo veljavno licenco za turistično vodenje po 
Ljubljani.

• Potrditev ure in vodenja v želenem jeziku je odvisna od 
razpoložljivosti vodnikov.

• Vodstvo, naročeno na dan vodenja, se zaračuna 25 % več.

• Odpovedni pogoji:
• Odpoved vodstva več kot 24 ur pred začetkom je 

brezplačna.
• Odpoved vodstva manj kot 24 ur pred začetkom se 

zaračuna 50 %.
• Odpoved vodstva manj kot 1 uro pred začetkom in 

no-show se zaračuna 100 %.

Dodatne informacije in naročilo vodenih 
ogledov
Alenka Štular, +386 (1) 306 12 30, 

alenka.stular@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com

Priprava posebnih programov za skupine 
Pripravo programov enodnevnih ali večdnevnih izletov 
lahko v celoti zaupate nam: 
• ogled Ljubljane,
• nočitve, 
• obroki, 
• doživetja, 
• izlete po regiji Osrednja Slovenija,
• morda pa tudi obisk katerega od biserov turistične 

ponudbe Slovenije. 

Dodatne informacije in naročilo:
Špela Paternoster, +386 (0)1 306 45 57,  
spela.paternoster@visitljubljana.si 
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Informacije in prodaja: Turistični informacijski centri. 

Podarite ljubljanski spominek!

TIC - Turistični informacijski center Ljubljana
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 306 12 15
tic@visitljubljana.si
1. oktober do 31. maj: vsak dan 8.00–19.00.
1. junij do 30. september: vsak dan 8.00–21.00

STIC - Slovenski turistični informacijski center
Krekov trg 10, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 306 45 75, 306 45 76
stic@visitljubljana.si
1. oktober do 31. maj: od ponedeljka do petka 
8.00–19.00, sobote, nedelje in prazniki 9.00–17.00 
1. junij do 30. september: vsak dan 8.00–21.00.

www.visitljubljana.com

  Ekipa Turističnega informacijskega centra (TIC)   
  Vam z veseljem pomaga doživeti Ljubljano.  



 


