LJUBLJANA SPROŠČA IN
NAVDIHUJE
Prepoznavna ljubka veduta uvršča Ljubljano med najlepša mesta v Evropi. Slikovitost
arhitekture dopolnjujejo številne zelene površine in reka Ljubljanica, z različnimi lokali s
pestro gostinsko ponudbo. Mestno središče poživljajo tudi različne prireditve skozi celo
leto.
Čeprav je Ljubljana sodobna prestolnica s hitrim tempom življenja in staro dušo, deluje
sproščujoče, navdihujoče in mladostno. Zahvaljujoč svoji pestri ponudbi in živahnemu
dogajanju je destinacija za vse dni v letu. V Ljubljani se bodo odlično počutili tako
nepoboljšljivi romantiki kot strastni ljubitelji kulture in umetnosti, neumorni iskalci
kulinaričnih posebnosti, vneti navdušenci za šport in rekreacijo ter zagnani pustolovci.

OGLEJTE SI
• Ljubljanski grad • Tromostovje • Plečnikovo tržnico
• Zmajski most • Narodno in univerzitetno knjižnico • Muzejsko četrt
• Miklošičevo ulico • park Tivoli • Fužinski Grad • Ljubljansko barje

DOŽIVITE

• Raziščite najstarejše arheološke ostanke preteklosti v mestu, zapuščino rimske
Emone.
• Obiščite zmaje na Zmajskem mostu in naredite z njimi selfie.
• Presupajte reko Ljubljanico.
• Zapeljite se z okolju prijaznim vlakcem Urbanom.
• Ohladite se v senci rastlin enega izmed najstarejših botaničnih vrtov v Evropi.
• Udeležite se delavnic v živalskem vrtu.
• Zabavajte se v zaporih – iz katerih so nastali lokali na Metelkovi.
• Udeležite se Ljubljanskega maratona.
• Privoščite si porcijo žabjih krakov in kozarec butičnega piva.
•
•
•
•
•
•
•

POČUTITE SE KOT LOKALCI

Izposodite si kolo iz sistema Bicikelj in raziščite različne predele Ljubljane.
Sprostite se na sprehodu po parku Tivoli in s hojo na hriba Rožnik in Šmarna gora.
Kupite lokalne pridelke ali si privoščite prigrizek na Plečnikovi tržnici.
Pojdite na kavo v katerega od številnih lokalov na nabrežju Ljubljanice.
Oglejte si športno ali kulturno prireditev.
Obiščite BTC Pametno mesto.
V Ljubljano se vrnite decembra. Toplo oblečeni si oglejte sprevod dedka Mraza in s
kozarcem kuhanega vina ali medice prisluhnite koncertu na prostem.

LEGENDA O NASTANKU
LJUBLJANE
Po legendi velja za ustanovitelja Ljubljane grški mitološki junak Jazon, ki je kralju Ajetu
ukradel zlato runo, nato pa na begu s tovariši argonavti na ladji Argo priplul s Črnega
morja, po Donavi in Savi, vse do izvira Ljubljanice. Tam so argonavti razstavili ladjo, jo
prenesli do Jadranskega morja, jo spet sestavili in se vrnili v Grčijo. Še preden je Jazon
z argonavti priveslal do izvira Ljubljanice, so našli veliko jezero in ob njem barje. Tam je
Jazon naletel na strašno pošast, se z njo boril in jo ubil. Ta pošast je bil ljubljanski zmaj,
ki danes domuje na vrhu grajskega stolpa v ljubljanskem mestnem grbu in tudi na
Zmajskem mostu.

ZELENO MESTO
KULTURE IN KULINARIKE
Ljubljana je prijetno in živahno mesto, poznano predvsem po bogati kulturno-umetniški
ponudbi, pestrih kulinaričnih posebnostih in prizadevanjih za trajnosti razvoj, kar se
odraža v številnih zelenih površinah in dobrih pogojih za bivanje. Ljubljana si je s tem
prislužila neformalni naziv mesta po meri človeka in formalnega Zelena prestolnica
Evrope 2016. V letu 2018 so pri Evropski komisiji Ljubljano razglasili za najboljšo na
področju trajnostnega razvoja, v letu 2019 pa na področju digitalizacije.

LJUBLJANA ARHITEKTA
JOŽETA PLEČNIKA
Dela izjemnega arhitekta Jožeta Plečnika si lahko ogledamo na vsakem koraku.
Z drznimi, urbanističnimi posegi in izjemnimi arhitekturnimi storitvami je spremenil
mesto v celostno umetnino. To se odraža predvsem v mestnem jedru, kjer občudovanje
vzbujajo Tromostovje, glavna tržnica, Narodna in univerzitetna knjižnica, posebno
pozornost pa si zaslužijo še druge izjemne Plečnikove mojstrovine, kot so poslovilni
kompleks pokopališča Žale, cerkev sv. Frančiška Asiškega ali pa cerkev sv. Mihaela na
Barju.

V LJUBLJANI SE VSAK DAN
DOGAJA

Kultura, umetnost, tradicija, kulinarika in šport so glavne teme več kot 14.000 dogodkov,
ki jih mesto gosti vsako leto; od tega jih je najmanj 1.000 na prostem. Vse se začne in
konča s prazničnim sejmom in spremljajočimi dogodki, s katerimi Ljubljančani zaključijo
staro in vstopijo v novo leto, prek celega leta pa se zvrsti vrsta festivalov. Med najbolj
priljubljenimi so: Ljubljana Festival, Jazz festival, Junij v Ljubljani, Poletje v stari Ljubljani,
festival uličnega gledališča Ana Desetnica, Grafični bienale, ki je eden izmed najstarejših
bienalov te vrste na svetu, in filmski festival Liffe. Pestro ponudbo festivalov med letom
dopolnjujejo Cankarjev dom, najpomembnejši slovenski kulturno-kongresni center,
operno-baletna hiša in številna gledališča.

SPOZNAJTE OKOLIŠKE KRAJE
OBISK MUZEJEV IN GALERIJ
Ljubljanski muzeji hranijo najpomembnejše dokaze človeške ustvarjalnosti in
tehnološkega napredka. Ne izpustite ogleda najstarejšega glasbila na svetu,
60.000 let stare neandertalčeve piščali v Narodnem muzeju in najstarejšega,
5.200 let starega lesenega kolesa z osjo v Mestnem muzeju. V Narodni galeriji
najbolj očara bogata zbirka slovenskih impresionistov, v Moderni pa najvidnejši
avtorji 20. stoletja. Med raziskovanjem bogate zgodovine in likovne zapuščine
obiščite tudi muzejski kompleks na Metelkovi ulici.

V LJUBLJANI KUHAJO SAME
DOBROTE
Ljubljano odlikuje bogata kulinarična ponudba. Poiščite restavracije in gostilne z
znakom Okusi Ljubljane in odkrijte pestrost jedi, ki krojijo okus Ljubljančanov in
njihovih gostov že dolga stoletja. Jedi dopolnjuje dober izbor slovenskih vin in
butičnih piv.
Posebnost ljubljanske kulinarične scene je glavna tržnica, ki poleg ponudbe lokalnih
pridelkov pritegne zaradi Odprte kuhne, priljubljenega dogodka, ki se ga vsak
petek od pomladi do jeseni udeležujejo raziskovalci okusov. Na njej se predstavljajo
različni ponudniki iz Ljubljane in okolice.

OGLEDI MESTA
Za individualne goste so organizirani redni ogledi mesta, na katerih spoznate
različne znamenitosti; od ogleda starega mestnega jedra, ki vključuje tudi obisk
Ljubljanskega gradu, prek voženj z ladjico po reki Ljubljanici, od tu je pogled na
mesto popolnoma drugačen, kolesarskih ogledov, kulinaričnih ogledov, vinskih,
pivovskih do Brko ture, na kateri vam znani Arhitekt, Pisatelj in Slikar razkrijejo
posebnosti Ljubljane. Več info na: www.visitljubljana.com.
Skupine in tudi posamezniki lahko naročijo oglede z licenciranimi mestnimi vodniki
na guidedtours@visitljubljana.si.

Edinstvena geografska lega omogoča, da imajo vsi, tako prebivalci Ljubljane
kot njeni obiskovalci, svet na dlani: prehod v druge kraje in dežele je hiter in
slikovit. Ljubljana je odlično izhodišče za nova in drugačna doživetja.
OKUSITE GRAJSKO ŽIVLJENJE
Pridite na čaj z grofom Blagajem v Polhograjsko graščino, grad Bogenšperk,
enega izmed najlepših slovenskih gradov, pa si oglejte z baronico Ano
Maksimilio Valvasor.
NADIHAJTE SE NARAVE
Krajinski park Ljubljansko barje je barvita ravnica travnikov in njiv, na katerih
stojijo nizki hribi s cerkvicami. Idilična pokrajina na robu Ljubljane je primerna
za kolesarjenje in sprehajanje, nad njo so navdušeni tudi opazovalci ptic in
drugih živali.
NAJBOLJ OBISKAN BOTANIČNI PARK V
SLOVENIJI
Ljubitelji živalskega in rastlinskega sveta boste uživali v barvitosti Arboretuma
Volčji Potok.
POLETNI PARK KRVAVEC
Omogoča različne dejavnosti, kot so spusti z gorskimi go-karti, skiroji in kolesi,
po dejavnostih pa se podajte na pravljično-doživljajsko pot pastirskih škratov,
ki bo razburkala vašo domišljijo.
PRIDRUŽITE SE PASTIRJEM
Povzpnite se na Veliko planino in spoznajte tradicionalno kulturo pastirjev.
Oglejte si njihove domačije in poskusite njihovo malico – žgance s kislim
mlekom.

ŽIVA. ŽIVAHNA.

LJUBLJANA

OKOLJU PRIJAZEN PREVOZ

RAZIŠČITE JO
S TURISTIČNO KARTICO
URBANA

LEGENDA

Znamenitosti
Muzeji in galerije
WC
Pitniki
Postajališča ladjic
7 Vlakec Urban – začetna točka
Porabljen čas hoje od Tromostovja

ODKRIJTE
LJUBLJA NO

• OBISK 20+ ZNAMENITOSTI
• OBISK LJUBLJANSKEGA GRADU

ZNAMENITOSTI
1 Ljubljanski grad

• VODEN OGLED MESTA*

2 Cerkev Marijinega oznanjenja – Frančiškanska

• VOŽNJA Z LADJICO
• OBISK TERM SNOVIK

visitljubljana.com

TURISTIČNE INFORMACIJE

cerkev

URBAN – ELEKTRIČNI VLAKEC
Na edinstven in okolju prijazen način vas po mestu zapelje električni vlakec, imenovan
Urban. Peljali se boste po privlačni krožni turistični poti, ki povezuje glavne mestne
zanimivosti. Izhodišče: Mestna hiša / Stritarjeva ulica
BICIKELJ
Sistem izposoje koles Bicike(LJ) vključuje več kot 60 samodejnih postaj za izposojo koles na
širšem območju središča Ljubljane. Kolesa so primerna predvsem za krajše vožnje, saj je prva
ura izposoje brezplačna.
Tedenska ali letna uporaba sistema je mogoča s prijavo prek spletne strani sistema Bicike(LJ).
Za letno uporabo potrebujete tudi kartico Urbana.
www.bicikelj.si.
LJUBLJANSKO KOLO
Ljubljansko kolo je projekt zavoda Turizem Ljubljana, v okviru katerega si v Slovenskem
turističnem informacijskem centru, od aprila do konca oktobra, lahko kolo izposodite za dve
uri ali več.

TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER
LJUBLJANA – TIC
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, (01) 306 12 15, tic@visitljubljana.si
Odprto: • 1. junij–30. september: vsak dan od 8.00 do 21.00
• 1. oktober–31. maj: vsak dan od 8.00 do 19.00

5 Mestna hiša
6 Tržnica
7 Stolnica sv. Nikolaja
8 Zmajski most
9 Mesarski most
10 Kongresni trg
11 Čevljarski most
12 Nebotičnik
13 Križanke
14 Uršulinska cerkev
15 Šentjakobska cerkev
16 Trg republike
17 Parlament
18 Miklošičeva cesta (stavbe iz obdobja secesije)
19 Arheološki parki - rimska Emona
20 Narodna in univerzitetna knjižnica
21 Univerza
22 Slovenska filharmonija
23 Cankarjev dom – kulturni in kongresni center
MUZEJI IN GALERIJE
1 Mestni muzej Ljubljana

SLOVENSKI TURISTIČNI INFORMACIJSKI
CENTER – STIC
Krekov trg 10, (01) 306 45 75, stic@visitljubljana.si
Odprto: • 1. junij–30. september: vsak dan od 8.00 do 21.00
• 1. oktober–31. maj: vsak dan od 8.00 do 19.00, sobote, nedelje, prazniki
od 9.00 do 17.00

Izdal: Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana,
tel. (01)306 45 83, info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
Fotografije: B. Pogačnik, A. Tarfila, D. Wedam, NeaCulpa, M. Kastelic, A. Frelih, K. Kodba, M. Kambič,
M. Kostanjšek, J. Gantar, A. Pogačar, D. Kordič, Priprava: Studio DTS, Tisk: Eurograf, december 2019

3 Tromostovje
4 Prešernov trg

2 Mestna galerija Ljubljana
3 Galerija Jakopič
4 Mednarodni grafični likovni center
5 Plečnikova hiša
6 Narodni muzej in Prirodoslovni muzej Slovenije
7 Narodna galerija

LJUBLJANSKI KAVALIR
Pot po mestnem jedru si lahko skrajšate s Kavalirjem, malim električnim vozilom, ki vozi
brezplačno po površinah za pešce. V poletnem času vozijo tri vozila, v zimskem času pa vozita
dva zaprta Kavalirja. Urnik voženj: vsak dan od 6.00 do 22.00. T: 031 666 331 ali 031 666 332.

8 Moderna galerija
9 Muzej novejše zgodovine Slovenije
10 Muzej za arhitekturo in oblikovanje
11 Slovenski etnografski muzej
12 Narodni muzej Slovenije – Metelkova
13 Muzej sodobne umetnosti – Metelkova

visitljubljana.com

