
Prestolnica
slovenskih Alp



Mesto Kranj je že od svojih začetkov strateško dobro postavljeno. Kot prestolnica Gorenjske 
predstavlja, predvsem za vse ljubitelje gora in narave, odlično izhodišče za večino slovenskega 
alpskega sveta. Čudovita panorama z vencem gora kamniških Alp je mestu v okras, kot krona, 
ki se spreminja z letnimi časi. Prav ta panorama naju je navdušila za gore že v otroških letih 
in naju še danes privlači z nezmanjšano močjo. Mesto je privlačno na pogled od blizu in od 
daleč s številnimi naravnimi in kulturnimi zanimivostmi. Večino svojih predavanj začenjava s 
fotografijo Kranja in s pripombo, da sva doma v najlepšem slovenskem mestu.

Marija in Andrej Štremfelj, domačina in svetovno znana alpinista

Sprehod po ulicah KRANJA – najinega prisrčnega domačega kraja v Sloveniji, nama je obudil 
veliko spominov, pa tudi spoznanje, kako slikovito je to mesto! Potem ko sva prepotovala toliko 
sveta, sva ugotovila, da bi moral biti Kranj z vsemi temi zgodovinsko zanimivimi in barvitimi 
hišami res na seznamu želja vseh, ki potujejo po Sloveniji. Do Ljubljane je le 30 minut vožnje, 
tako da se obvezno ustavite še tukaj!  

Sonja in Jerry, potovalna blogerja (Myhammocktime)

Dobrodošli 
v Kranju 

Kranj z okolico nikoli ne razočara, kvečjemu preseneti. Na okoli 150 km², kjer se urbano 
prepleta z naravo, ponuja skoraj vse, kar si prebivalec ali obiskovalec zaželi. Tu so številne 
priložnosti za preživljanje prostega časa: naj gre za kulturo, šport, turizem, sprostitev v 
naravi, raziskovanje preteklosti, zabavo ali kaj drugega. Zato Kranjčani z veseljem živimo 
tukaj, obiskovalci pa se radi vračajo. Dobrodošli pri nas! 

Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj



Tri kranjske
posebnosti

#1 PRESTOLNICA SLOVENSKIH ALP

Kranj je edino mesto v Sloveniji, iz katerega seže oko na Triglav, Stol ter Grintavec, na 
glavne vršace slovenskih gorovij, ki sestavljajo naše Alpe. Mogočnost in karakter vsakega 
od njih lahko izkusite s pomočjo izkušenih vodnikov ali le občudujete od daleč. Z gorsko 
kuliso treh kraljev med dvatisočaki je Kranj prestolnica slovenskih Alp.

#2 Z ENO NOGO V MESTU, Z DRUGO V NARAVI

Kranj se dviguje nad 30 metrov globokim kanjonom, kar je velika naravna posebnost. 
Most nad reko Kokro povezuje dva svetova - staro mestno jedro in slikovito okolico. 
Domačini popoldneve radi izkoristimo za aktivnosti na prostem. Pridružite se nam na 
pohodniških podvigih! Šmarjetna gora in Sv. Jošt sta idealna za kratko turo, ko si zaželite 
razgleda na gore in kotline. Na turističnih kmetijah na podeželju vas bodo še posebej veseli, 
če boste prišli peš ali s kolesom.

#3 PREŠERNOVO MESTO 

Staro mestno jedro Kranja je med najbolj očarljivimi v Sloveniji. Zanimivo nasprotje so 
visoke modernistične stavbe, za katerimi se skriva mestno središče. Na vsakem koraku se 
čuti naklonjenost do kulture in največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. V bogati 
6000-letni zgodovini so svoj pečat v mestu pustile mnoge zanimive osebnosti. Med zidovi gradu, 
stolpov in starih mestnih hiš se danes odvijajo kulturni dogodki in iskriva umetniška scena.

PSST!  Sledite srcu, ker vas bo 
vedno pripeljalo na pravo mesto 
in med prave ljudi. Z veseljem 
bom vaš vodnik po tej brošuri. 
Se vidimo med listanjem, ko vam 
bom svetoval kaj posebnega.

France iz Kranja

DOBRODOŠLI V KRANJU

NEKAJURNI OBISK

za vse obiskovalce Slovenije na poti 
med Ljubljano in Bledom

ZELENI MESTNI ODDIH

za urbane raziskovalce, ljubitelje zgodovine 
in kulture

za aktivne pare in družine, avanturiste in mlade 

IZHODIŠČE ZA ODKRIVANJE SLOVENIJE



OČARLJIVO MESTNO JEDRO IN PREBIVALCI
Kranj ima eno najbolj očarljivih starih mestnih jeder v Sloveniji. 
Lokalni utrip je najlažje začutiti v mestnih kavarnah in na dogodkih. 
Gostoljubje na podeželju vedno navdaja s toplino in domačnostjo. 
Kranjčani slovimo kot odkriti in neposredni sogovorniki – vedno na 
voljo za klepet.

2
LEŽERNO POHAJKOVANJE IN NAKUPOVANJE
Butične trgovinice ponujajo lokalne izdelke, prodajalci hitro postrežejo 
z anekdoto in zanimivim nasvetom. V pritličjih starih hiš Kranjčani 
ohranjamo rokodelsko dejavnost in izdelujemo raznovrstne uporabne 
in umetniške izdelke.3
KANJON V SREDIŠČU MESTA
Kranjčani živimo v sožitju z naravo in močjo dveh rek. Kanjon reke 
Kokre pod mestom je posebnost v svetovnem merilu. Sprehod ob reki 
obljublja svežino. Stari del mesta z druge strani objema še reka Sava, 
njen revir pa je pravi raj za ribolov in muharjenje.4

MESTNI ODDIH V SRCU NARAVE
Neokrnjena narava okoli Kranja vabi poleti na izlete v hribe in 
gore, pozimi pa na smuko. Razgledi na alpske vrhove dajejo Kranju 
prepoznavno podobo. Šmarjetna gora in Sv. Jošt sta dosegljiva iz 
središča mesta, in sicer kar peš ali z gorskim kolesom.1

UŽITKI OB DOBRI KUHINJI
Kranjske kulinarike ni moč zgrešiti nikjer v Sloveniji. Kdo ne pozna 
slavne kranjske klobase? Ste vedeli, da imamo tudi Kranjsko pivo? 
Skupaj sta idealen kulinarični par. Na pohodniških izletih se je najlepše 
ustaviti na kateri od turističnih kmetij, vabijo tako gostilne s tradicijo 
kot kuhinje s sodobnim pridihom.

5

10 razlogov 
za obisk 
Kranja 



SVEŽA USTVARJALNA ENERGIJA
Mesto Kranj prežema urban umetniški utrip. Odprtja razstav se vrstijo 
ena za drugo. Tu je nova fotografska razstava, tam zidna poslikava, na 
drugo stran vabi razstava lokalnih slikarjev. Večerni program narekujejo 
številni glasbeni in drugi kulturni dogodki na prostem ali v notranjih 
prizoriščih in klubih.

PRESEŽKI ARHITEKTURE IN OBLIKOVANJA
Podobo mesta zaznamujejo zvonik glavne gotske cerkve sv. Kancijana in  
obrambni stolpi mestnega obzidja. Kranj so zaznamovali sloviti arhitekti, 
kot sta Jože Plečnik in njegov učenec Edvard Ravnikar. V Kranju se je 
rodil Davorin Savnik, oblikovalec kultnega telefona “Fittipaldi”, ki ga je 
imelo skoraj vsako slovensko gospodinjstvo in je danes tudi eksponat v 
newyorškem muzeju MoMA.

VELIKI MOŽJE KRANJA
Zgodovino Kranja so zaznamovali mnogi pomembni Slovenci: naš 
največji pesnik France Prešeren, baročni slikar Leopold Layer, izumitelj 
fotografije na steklo Janez Puhar in publicist Janez Bleiweiss. A so tudi k 
današnjemu življenju v mestu prispevali zanimivi Kranjčani:  svetovno 
znan režiser Boštjan Hladnik in Unescov umetnik za mir Marko Pogačnik.

ČAROBNA KULISA ZA DOGODKE
Tradicionalni Prešernov smenj vsako leto 8. februarja staro mesto 
Kranja odene v preobleko 19. stoletja in privabi več kot 20.000 
obiskovalcev. Domačini se najbolj zabavamo na vrhuncu poletja na 
glasbenem festivalu Kranfest, jeseni pa se v gastronomski labirint 
spremenijo Rovi pod starim Kranjem.

POSESTVO BRDO 
Posestvo Brdo je spomenik državnega pomena in pravi turistični 
posladek. Ta biser je od centra Kranja oddaljen le 10 minut vožnje, 
skriva pa Slovenijo v malem, skupaj z belimi lipicanci in poslikanimi 
panjskimi končnicami. Na sproščujočem sprehodu po parku lahko 
spoznate Grad Brdo, nekdanjo grajsko pristavo, staro oranžerijo in s 
slamo krite kozolce toplarje.
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STARO MESTNO JEDRO

Grad Khislstein in mestno obzidje
z obrambnimi stolpi

Gorenjski  muzej
z muzejsko potjo

Meščanske hiše

V
mestu

Staro mestno jedro je zaščiteno kot kulturni spomenik. Vse lahko doživite na 
sprehodu. Je kaj lepšega kot počasno uživanje med galerijami, kavarnami 
in trgovinicami, obenem pa odkrivanje arhitekturne in kulturne dediščine? 
Velikokrat so na glavnih trgih po svetu kipi poglavarjev in vojskovodij, v 
Kranju pa se raje poklonimo poetom. Največji kip Prešerna je med mestnim 

gledališčem in gotsko cerkvijo sv. Kancijana.

Stari del mesta obdaja mestno obzidje, ki je imelo 
nekoč osem stolpov. Danes obiskovalce vabijo trije 
obnovljeni stolpi, ki so imeli nekoč obrambno funkcijo, 
danes pa se tam odvijajo kulturna doživetja. Z obzidja 
se ponuja pogled na čudoviti vrt in letno gledališče 
gradu Khislstein, ki je eno najlepših prizorišč kulturnih 
dogodkov v Sloveniji.

Osrednji regijski muzej navdušuje z odkritji iz časa 
mlajše kamnite dobe naprej. Zanimiva sta poznoantična 
lamelna oklepa, ki sta redki ohranjeni najdbi elite 6. 
stoletja, ko je bil tedanji Kranj največje središče Slovanov 
v Sloveniji. Muzejska pot odkriva mestno zgodovino in 
povezuje pet znamenitih stavb: Prešernov spominski 
muzej, Mestno hišo, Kostnico, Galerijo Prešernovih 
nagrajencev in Grad Khislstein.

Staro mestno jedro bogatijo hiše, ki so živ spomin na 
obdobje zgodnjega meščanstva v Kranju. Oglejte si 
najlepše med njimi: Mitničarsko, Pavšlarjevo in Mestno 
hišo, ki so pomemben del identitete mestnega življenja, 
saj so stoletja združevale poslovno dejavnost v pritličju 
in bivanje v zgornjih nadstropjih. Layerjeva hiša je danes 
pravo kulturno stičišče.



PREŠERNOVO MESTO

Galeri ja Prešernovih nagrajencev
in Prešernovo gledal išče Kranj

Prešernova hiša in Prešernov gaj

Mestna knj ižnica Kranj

PSST!  Sledite srcu →

Raziščite  mestne kotičke,  povezane 
s  Prešernom, skupaj  s  kranjskimi 
turist ičnimi vodniki .  Ti vam iz 
rokava stresejo marsikatero 
zanimivo o Prešernu.

V kranjski preteklosti sta kultura in narodna zavest igrali ključno vlogo. 
V Kranju skoraj ni kotička, ki ne bi obujal spomina na Franceta Prešerna, 
našega največjega pesnika, velikega svetovljana in človekoljuba, ki je 
Slovenijo zaznamoval z vseevropskim duhom obdobja romantike. Kadar ni 

ustvarjal, je Kranjčanom pomagal s pravnimi nasveti.

V Pavšlarjevi hiši gostuje eminentna Galerija Prešernovih 
nagrajencev, ki razstavlja dela prejemnikov najvišjih 
nagrad za likovno umetnost v Sloveniji in ponuja najboljši 
vpogled v sodobno likovno ustvarjalnost. Nedaleč 
je Prešernovo gledališče Kranj, ki slovi po odličnem 
ansamblu in družbeno angažiranih predstavah.

Pesnik je v Kranju živel v sredini 19. stoletja. Najbolje ga 
lahko spoznate v njegovi hiši, ki ima še vedno originalno 
pohištvo. Prešernovo zadnje počivališče je danes 
spominski park. Poleg Prešernovega najdete v gaju tudi 
spomenike drugih znanih Slovencev. Atmosfera je zelo 
pomirjujoča.

Prešernovi verzi so zapisani v značilni pisavi pesnika na 
pročelju Mestne knjižnice, ki je kot dnevna soba Kranja. 
Tu lahko preživite celoten dan. Poleg velikega izbora knjig 
in revij lahko brezplačno brskate po spletu ter obiščete 
filmsko in glasbeno sobo. Privlačna je tudi sodobna 
arhitektura knjižnice v zgradbi Globus, ki jo je zasnoval 
sloviti arhitekt Ravnikar.



R AZIŠČITE MESTO IN UŽIVAJTE

Mestne kavarne

Ekološko ozaveščeno mesto

Mestne galer i je 

Doživite pravo kranjsko atmosfero in začutite mesto. Spoznajte Kranjčane, 
ki obožujemo utrip v mestu in na podeželju. Naj tudi za vaše zadovoljstvo 
poskrbi prava mera dogodivščin v urbanem okolju in v naravi. Pomudite se 
v mestnih kavarnah, poklepetajte s prodajalcem ekološke hrane, poskusite 
slovenske sire in ne zamudite razstave lokalnega umetnika ali koncerta 

alternativne glasbe.

Začnite svoj dan v eni od ličnih kavarn starega mesta. 
Bi kavo ali čaj? Česa si še želite? Lepega razgleda, 
uličnega vrveža, mirnega kotička? Kranjske kavarne so 
za vse okuse. Povprašajte osebje po tedenskem sporedu 
kulturnih dogodkov ter načrtujte vaše dneve in večere.

Kranj se je z vstopom v Zeleno shemo Slovenije zavezal 
k trajnostni naravnanosti. To ni opaziti le v odnosu kako 
ravnamo z odpadki, pitno vodo in mobilnostjo. V zadnjih 
letih beležimo pravi razcvet ekološke ponudbe na mestnih 
tržnicah, domačini pa radi zavijejo v trgovini Krajček in 
Eko škrnicl. Za nakup izdelkov iz vse Slovenije in pravih 
delikates se sprehodite po Prešernovi ulici do Fige.

Stare mestne hiše med svojimi zidovi nudijo zavetje 
sodobnemu umetniškemu izražanju. Tudi mestne 
kavarne, stolpi, skriti vrtovi in ulice se pogosto spremenijo 
v galerijska prizorišča. Na sprehodu skozi staro mestno 
jedro pokukajte v eno izmed mnogih galerij, s pogledom 
ošvrknite ulične razstave – umetnost vam bo, s svojo 
raznolikostjo, zagotovo ogrela srce.



Mestne rokodelske delavnice

Kralj  nudeljcev

Čas za zabavo

PSST!  Sledite srcu →

Odnesi te  s  seboj  košček Kranjskega. 
Izv irne  s lovenske  spominke ter spominke 
z  znači ln imi kranjsk imi mot iv i  najdete  v 
trgovinic i  Kranjske  h iše .

Kranj je bil v preteklosti znano rokodelsko in obrtno 
središče, danes pa lahko opazujete ročne spretnosti 
mojstric pri izdelavi oblačil ali pa spoznate uspešno 
zgodbo socialnega podjetništva v KR Štacunah.

Se še spomnite okusa testenin, ki so jih pripravljale naše 
babice? Hiša domačih testenin je res unikatna družinska 
prodajalna, kjer testenine ročno izdelujejo pred vašimi 
očmi. V ponudbi imajo raznovrstne “nudeljce”, med njimi 
tudi kakavove.

Koncerte je v toplih mesecih najlažje poiskati z našpičenimi 
ušesi. Najlepša prizorišča za koncerte so Letno gledališče 
Khislstein, Layerjeva hiša, Kavka bar Kranj, Pungert, 
Panorama Stara pošta, KluBar, Bazen Kranj, Rock Bar Down 
Town in Trainstation SubArt. Slednje je močno prizorišče 
alternativne kulture in skupnost lokalnih kreativcev s 
središčem ob železniški postaji.



TOP 4  KULINARIČNE IZKUŠNJE

Na Gorenjskem gre ljubezen skozi želodec. Na lesenih naslonjalih 
za stole marsikdaj najdemo tradicionalno izrezljan gorenjski 
srček. Druženja za mizami, ki so obložene z jedmi iz svežih in 
lokalno pridelanih sestavin, so od nekdaj povezovala domačine. 
V Kranju diši izza vsakega vogala − po hrustljavem kruhu, po 

sočni klobasi, po dobri juhi ali sladkih dobrotah.

OKUSI  KR ANJA

Kranjska klobasa, Kranjsko pivo in Kranjski štruklji 
so kulinarični trio, ki je poimenovan po mestu Kranj. 
Kranjski kuharski mojstri ohranjajo tradicijo priprave 
in jo nadgrajujejo s sodobno kreativnostjo. Kranjska 
klobasa je najbolj tipična slovenska narodna jed, ki se 
odlično poda v kombinaciji z lokalnim Kranjskim pivom. 
Sladokuscem nudimo Kranjske štruklje, domačo 
sladico, ki jo kuharski mojstri še danes pripravljajo po 
receptu Magdalene Knafelj Pleiweis iz leta 1868. 

Na preplet slovenske tradicije in svetovnih gastronomskih 
trendov stavijo v gostilni Krištof. Njihove jedi temeljijo 
na sezonskih sestavinah, filozofija priprave hrane pa 
je prijazna do narave. Po divjačinskih jedeh in odlično 
pripravljeni morski hrani slovijo v gostilni Pr’ Matičku. 
Restavracija Sonet v starem mestnem jedru razvaja 
gurmane ob romantični atmosferi, elegantna restavracija 
Brioni za posebne priložnosti pa nudi vsak dan sveže 
pripravljeno hrano.

#1 
KRANJSKI KULINARIČNI TRIO

#2 
GOURMET IZKUŠNJA



PSST! Sledi srcu →

Za romantično malico na mestni klopci 
pojdite v Delikateso figo po dišeče slasten 
sendvič. 

V Kavarni 12.56 v gradu Khislstein se lahko 
spočijete pod mogočno lipo in si privoščite 
osvežilen kozarec metine limonade.

Ob okusni kavici in z najlepšim razgledom 
nad mestom uživajte v Panorami Stara Pošta.

Izjemno domačo sladico, Kranjske štruklje, najboljše 
postreže Gostišče Kot v centru Kranja. Na sladke 
trenutke vabijo kavarne Brioni, Carniola, Cukrarija 
ali Panorama Stara pošta, kjer ponujajo slastne 
in unikatne sladice. Sivkin sladoled si privoščite v 
kavarni Evropa v centru mesta. Ko mesto ogreje 
poletje, se lahko ohladite na kranjski plaži, kjer vas 
čaka kavarna Bazen Kranj.

#3 
SLADKE RAZVADE

#4 
KULINARIČNI DOGODKI

Ob koncih tedna in ob posebnih dogodkih se mestno 
jedro spremeni v Kransko kuhno, kjer kuharski mojstri 
iz kranjskih in okoliških gostiln v živo pripravljajo 
specialitete. Sproščeno vzdušje meščani združijo z 
obiskom tržnice in mestnimi nakupi. Kranska kuhna 
se odvije tudi ob nekaterih tradicionalnih dogodkih v 
Rovih pod starim Kranjem.



DOGODKI

PREŠERNOV SMENJ
Prešernov smenj, ki odene Kranj v podobo iz 19. stoletja, je 
prava paša za oči in pritegne več kot 20.000 obiskovalcev, 
ki uživajo na rokodelskem sejmu, v pokušanju dobrot 
ob ljudskih plesih in ob glasbenem programu. V značilni 
meščanski opravi in pričeski se skupaj z drugimi liki skozi 
mesto sprehaja tudi veliki pesnik France Prešeren.
8. februar  /  različne lokacije mestnega jedra

TEDEN SLOVENSKE DRAME 
Teden slovenske drame v Kranju je že več kot 50 let 
osrednji gledališki festival v Sloveniji, na katerem 
uprizorijo najboljše drame preteklega leta.
Konec marca in začetek aprila / Prešernovo gledališče 
Kranj, stolp Škrlovec

GREGORJEVO 
V Sloveniji imamo še en praznik ljubezni. Na Gregorjevo se 
po starem ljudskem običaju ženijo ptički in s tem naznanjajo 
pomlad. Na predvečer ustvarjajo otroci v Kranjski hiši 
»gregorčke« z lučkami, jih spustijo po reki Kokri in osvetlijo 
celoten kanjon pod mestom. Prelep pogled!
12. marec / kanjon reke Kokre pod centrom mesta

TEDEN MLADIH 
Majski festival mladih vsako leto gosti številne koncerte 
in različne aktivnosti, tako da v Kranju že maja zadiši po 
mladosti in poletju. Razni dogodki napovedujejo dolge 
večere, ulice zaživijo in ljubezen je v zraku!
Sredina maja / različne lokacije mestnega jedra

Kranj je eno najbolj živahnih mest v Sloveniji, saj je v vseh letnih 
časih prizorišče številnih dogodkov. Obiščite katerega od koncertov, 
razstav, kulinaričnih druženj in kulturnih doživetij. V grajskih stolpih 
in starih meščanskih hišah se odvija vznemirljiva umetniška scena. 



JAZZ KAMP
Jazz kamp je razlog, zakaj Kranjčani konec avgusta ne 
odhajamo na počitnice, temveč uživamo ob zvokih 
džezovskih glasbenikov. Scenografija poletja okoli Café 
galerije Pungert na koncu starega dela mesta je preprosto 
idealna. 
Druga polovica avgusta / Pungert in Café galerija Pungert 

VINSKA POT V ROVIH
Gastronomska prireditev, ki je prava atrakcija, se odvija 
na nenavadni lokaciji. V Rovih pod starim Kranjem se 
predstavijo vinarji iz vse Slovenije, pokušanje žlahtne 
kapljice pa popestrijo z lokalnimi mesninami, siri in 
namazi.
Sredina novembra /  Rovi pod starim Kranjem

MEDNARODNI FESTIVAL LIKOVNIH UMETNOSTI
Mednarodni festival likovnih umetnosti, ki se odvija v vseh 
galerijah Kranja, združuje in povezuje več kot 100 likovnih 
umetnikov iz Slovenije, Evrope in drugih kontinentov in je 
obenem največji likovni festival v Sloveniji!
Oktober, november / galerije starega mesta

KONCERTNO POLETJE 
Poleti staro mestno jedro postane velik alpski amfiteater, ulice in dvorišča 
gostijo kulturne, glasbene in zabavne vsebine. Pozanimajte se o koncertih 
v Letnem gledališču Khislstein, pod Grajsko lipo, na Maistrovem trgu, v 
Layerjevi hiši, na Pungertu, v KluBaru, Panorami Stara pošta, na Bazenu 
Kranj in Trainstation SubArtu. Konec julija pa se odvije osrednji gorenjski 
festival kulture, športa in kulinarike, Kranfest. 
Od junija do septembra / različne lokacije mestnega jedra

PREŠERNI DECEMBER
Sejemsko in kulinarično dogajanje Prešernega decembra 
na različnih lokacijah mestnega jedra spremljajo številne 
glasbene poslastice in dogodki za otroke, zato boste zlahka 
vzljubili izbrano okrasitev in osvetlitev mesta!
Od 1. do 31. decembra  / različne lokacije mestnega jedra



Klasičen voden ogled Kranja 
Spoznajte očarljivo mestno jedro skozi pripovedi 
izkušenih vodnikov, ki vas bodo popeljali po mestu, 
kjer sta doma tradicija in kultura. Spoznajte kranjske 
zgodbe na Prešernovi poti, odkrijte meščanske hiše in 
zgodbe prebivalcev, občudujte pročelja meščanskih in 
spomeniško zaščitenih hiš ter spoznajte pomembne 
zgodovinske zanimivosti.

Kabinet Janeza Puharja
Prvi slovenski fotograf, izumitelj fotografije na steklo in 
avtor prvega pravega fotografskega »selfija«, Janez Puhar, 
ima v Kranju svojo spominsko hišo, ki nudi obiskovalcem 
doživetja 19. stoletja. Obiskovalce »Puhar« razveseljuje še z 
dvema doživljajskima igrama: Puharjev skrivni laboratorij 
in Lov za izgubljeno fotografijo.

Kanjon Kokre
Posebnost Kranja je, da se mesto dviguje nad 30 metrov 
globokim kanjonom reke Kokre, kar ga uvršča med najvišje 
mestne kanjone v Evropi. Kanjon je priljubljena točka 
domačinov, v katerem si privoščijo oddih od mestnega vrveža, 
v poletni vročini pa tam poiščejo hladen kotiček. Doživite 
mesto Kranj, kjer ste z eno nogo v mestu in z drugo v naravi.

Rovi  pod star im Kranjem 
Pod starim mestom se skrivajo rovi in mestno zaklonišče, 
zgrajeno med 2. svetovno vojno. Tu lahko vidite naravne 
znamenitosti, od kapnikov do jamskih živali, doživite pa 
lahko tudi simulacijo letalskega napada. Rovi pod starim 
Kranjem so najbolj zanimivi takrat, ko jih naselimo z 
energijo tradicionalnih dogodkov, kot sta Vinska pot ali 
Noč čarovnic.

Spoznavanje mesta z izkušenimi vodniki, polnimi anekdot in mestnih legend 
je lahko zelo zabavno. Poleg mestnega ogleda vam priporočamo nekatere 
specializirane ture in oglede s tematiko kulturne, arhitekturne in naravne 

dediščine ali polpretekle zgodovine.

OGLEDI  MESTA
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Vodenja 
in oglede/produkte 

za skupine lahko 
rezervirate v Turistično 
informacijskem centru 

ali na spletu prek 
www.visitkranj.si.



Doživetja s  konj i
Na Brdu lahko v naravi ali v konjskih hlevih občudujete 12 
plemenitih lipicancev, se preizkusite v jahanju ali pa se z 
elegantno kočijo popeljete po prelepem parku.

Kul inarično razvajanje 
Brdo slovi po svoji kulinarični ponudbi, ki ima korenine v 
tradicionalnih slovenskih jedeh in lokalnih sestavinah. V 
toplejših mesecih pa vas vabimo na piknik. S polno košarico 
dobrot in električnim avtomobilčkom se popeljite na potep po 
prostranem parku in uživate v skrbno pripravljenih specialitetah.

Sprostitev za telo in dušo
Brdo pri Kranju se razprostira na skoraj 500 ha velikem posestvu, 
ki se deli na grajski park z brezhibno urejenimi travnatimi 
površinami in lovišče, ki je naravni rezervat za živali. Ker se Brdo 
pohvali s preko 1.000 različnih rastlinskih vrst in preko 1.500 
živalskih, spada v varovano območje Natura 2000 in je odličen 
kotiček ob mestu za popolno sprostitev v naravi.

Aktiven odklop
Zaigrajte golf v prelepi naravi predalpskega sveta. Golf Brdo je 
naravno igrišče z 9-imi luknjami in je idealno za začetnike, saj 
teren tu ni zahteven. Sposodite si lahko tudi opremo in uživate 
v aktivni igri.

Brdo je zakladnica kranjske aristokracije. Renesančni grad je bil dom 

plemiških družin in predsedniška rezidenca, kjer se danes srečujejo tako 

slovenski kot tudi svetovni voditelji. Okolica, ki je čarobna v vseh letnih 

časih, vabi na oddih, kjer lahko izberete eno od edinstvenih doživetij.

POSESTVO BRDO 



V
naravi

AKTIVNA DOŽIVETJA

Pristna narava, ki vse naokoli obdaja mesto, je ena največjih prednosti življenja v 

Kranju. Doživite zeleno, aktivno in zdravo Slovenijo v Kranju, ki je odlično izhodišče 

za aktivnosti na prostem. Mogočne Alpe so tako rekoč na dosegu koraka, ravno 

tako vrsta pohodniških, sprehajalnih, kolesarskih in tekaških poti.

Pohodništvo in sprehajalne učne poti
Nad Kranjem se dvigujejo zeleni hribi, kot so Sv. Jošt, 
Šmarjetna gora in drugi, ki jih zlahka dosežete peš 
tudi iz centra mesta. Na vrhu ste nagrajeni z lepimi 
razgledi in gastronomskim razvajanjem. V Kranju 
in okolici so označene sprehajalne učne poti, kjer 
spoznavate naravne bisere Kranja. 

Zimski  športi
Zime v gorenjski regiji so bele in vesele, zato je Kranj 
pozimi izhodišče za zimske aktivnosti. Samo nekaj 
kilometrov stran od živahnega mestnega središča 
doživite smuko na priljubljenem smučišču Krvavec, 
nočno smuko na Starem vrhu ali izkoristite bližnje 
vršace za turno smuko. Ljubitelji teka na smučeh lahko 
razgibate noge na urejenih tekaških progah, drsalci pa 
lahko izbirate med drsanjem na prostem v centru mesta 
ali v Ledeni dvorani na Zlatem polju. Kranjski olimpijski 
bazen ponuja vrsto vodnih aktivnosti za vse generacije. 

Alpinizem in gorništvo 
Za zahtevnejše alpske vrhove, kot so dvatisočaki 
Storžič, Kočna in Grintovec, potrebujete več 
kondicije. Osvojite jih lahko z izkušenimi vodniki, kot 
sta Kranjčana Marija in Andrej Štremfelj. Ste vedeli, 
da sta bila prva zakonca, ki sta skupaj stala na strehi 
sveta v Himalaji in se z vzponom na Mont Everest 
zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov. S 40-letnimi 
plezalnimi izkušnjami danes vodita plezalne ture po 
stenah, slapovih in grebenih v slovenskih Alpah.



PSST! Sledite srcu →

Z gorskim kolesom se lahko
povzpnete na Sv. Jošta, kjer vas
čaka dišeča domača kuhinja.

Kolesarjenje
Spoznajte čare podeželja, vaške legende in kulinarične 
dobrote. Mesto obkroža čudovita narava, ki jo je najlažje 
spoznati prav na kolesu, saj vam izleti omogočajo 
pristen stik z okoljem, kjer lahko začutite njegov utrip. 
Rokovnjaške legende, Storžič in njegovo vznožje, 
sproščujoča Tatinčeva pot, krožne poti v sosedne 
občine ali hribe so dogodivščine, ki kar kličejo, da se jim 
prepustite. Za izkušene jedce strmin priporočamo obisk 
Bike parka Krvavec, ki se ponaša z največjo višinsko 
razliko v spustih med bike parki v Sloveniji.

Ribolov
Objem dveh rek in bližina jezer predstavljata pravi raj 
za ribiče. Dovolilnice si lahko priskrbite pri ribiških 
družinah, ki skrbijo za urejena ribolovna območja 
in ohranjanje narave. Reka Kokra v spodnjem 
toku navdušuje ljubitelje muharjenja, reka Sava pa 
omogoča številne možnosti − od lova iz čolna do 
vijačenja in beličarjenja.

Center športnih priprav
Kranj ponuja idealne pogoje za treninge, saj ima izjemno 
športno infrastrukturo in vse, kar potrebujejo ekipe za 
dobre priprave. Tu so trenirali mnogi uspešni športniki, 
med njimi naš večkratni zmagovalec smučarskih 
poletov Peter Prevc. V kranjskem bazenu se je na 
zmago na olimpijskih igrah pripravljala reprezentanca 
vaterpola Srbije. Nacionalni nogometni center Brdo pa 
redno gosti priprave številnih elitnih nogometnih ekip 
in klubov.  



PSST!  Sledite srcu →

Povzpnite  se  na Jamnik .  Mot iv, 
k i  ga ponuja razg led z  Jamnika, 
je  navdih š tev i ln im fotografom in 
s ladkorček družbenih omreži j . 



OKOLI  KR ANJA

Jezersko
Edinstvena lokacija gorske doline, gostoljubje, lokalna 
hrana, kakovost namestitev in osebni odnos gostiteljev 
so glavni motivi letovanja na Jezerskem – prvi in edini 
gorniški vasi v Sloveniji. Doživite Jezersko skozi športe 
kot sta pohodništvo in kolesarjenje. Spoznajte dela na 
kmetiji, družite se z domačini in domačimi živalmi, 
sodelujte pri kmečkih opravilih ali soustvarjajte lokalne 
kulinarične dobrote.

Ljubljana
Prestolnica Slovenije, ki ji pravimo velika sestra 
Kranja, je le 30 minut stran. Skočite na vlak ali 
avtobus in doživite Zeleno prestolnico Evrope 2016. 
Tudi v Ljubljani je veliko vlogo v njeni kulturni 
zgodovini odigral France Prešeren. Arhitekturni 
značaj Ljubljane 20. stoletja je ustvaril Jože Plečnik in 
s tem v marsičem vplival na sodobni življenjski slog 
Ljubljančanov.

Jezeri  Bled in Bohinj
Idilično jezero z edinim slovenskim otokom na Bledu 
in največje slovensko naravno jezero v Bohinju sta 
bisera v osrčju Julijskih Alp. Poleti jezeri vabita, da se 
osvežite v vodi, pozimi pa lahko drsate po zaledenelih 
površinah. Privoščite si postrv po bohinjsko in 
poskusite znamenito blejsko kremno rezino. Lepote 
narave lahko obiščete tudi z avtobusom iz Kranja, ki 
odpelje izpred postaje Globus.

Kjerkoli ste, Kranj je vedno blizu. In tudi obratno – iz srca Gorenjske ste v 
hipu lahko v Ljubljani, v drugih slikovitih srednjeveških mestih, kot so Škofja 
Loka, Radovljica in Kamnik, na plažah blejskega in bohinjskega jezera ali 

na gorsko športnem Jezerskem.



HOTELI

Zahtevnejši gostje se najbolje počutijo v butičnem hotelu Actum v starem 
mestnem jedru Kranja. Največji hotel Creina zadovolji vse okuse, saj je na 
odlični lokaciji na vhodu v staro mesto. Poslovni in prehodni gostje radi 
rezervirajo hotel Azul v bližini avtoceste in letališča. Ljubitelje narave vabi 
Hotel Brdo, ki se nahaja v parku z istim imenom, na Šmarjetni gori pa ima lep 
razgled na gore in mesto Hotel Bellevue.

SOBE IN APARTMAJI 

Sobe in apartmaji so na voljo v samem središču mesta. Layerjeve rezidence imajo 
umetniško vzdušje, v bližini mesta v stari kranjski vili s prelepim vrtom najdete 
apartmaje Boltez, v miru boste spali tudi v apartmajih Dežman, Das ist Walter in 
gostilni Arvaj pri mostu. Na obrobju mesta se pogled na Alpe odpira iz apartmajev 
Cukr, apartmajev pod Storžičem ali prenočišč Valjavec, Sreš, Aleš in Labore. 

TURISTIČNE KMETIJE IN PRENOČITVE ZA MLADE

Družinske sobe in prostrani travniki vabijo na obrobje mesta na turistično 
kmetijo Markun. V vasi Meja najdete gostoljubno domačijo Na Poljani, kjer 
vedno diši po svežem kruhu in kjer goste sprejmejo kot člane svoje družine. 
Mladi obiskovalci mesta uživajo v mestnem hostlu Cukrarna ali v mladinskem 
hostlu Dijaški in študentski dom Kranj.

Več informacij o nastanitvah →  www.visitkranj.si/nastanitve 

Udobna postelja in gostoljubje v kranjskih nastanitvah poskrbita za 
krepčilni spanec, potreben za raziskovanje Prešernovega mesta in 
doživetja v naravi. Izbirate lahko med butičnimi in mestnimi hoteli, 
mladinskimi hostli, turističnimi kmetijami, penzioni, apartmaji in 

zasebnimi sobami. Sladke sanje!

NASTANITVE
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pon - ned
9:00 - 18:00
25.12., in 1.1. 
12:00 – 17:00

KJERKOLI STE, KRANJ
JE VEDNO BLIZU.
Kranj je kot prestolnica slovenskih Alp središče 
zimskih in poletnih aktivnosti v naravi. 
Ljubljani in nacionalnemu letališču najbližje 
večje mesto je zlahka dostopno iz vseh koncev 
Slovenije. Iz vseh smeri lahko udobno prispete 
z avtom ali avtobusnim in železniškim javnim 
prometom. Obenem je Kranj odlično izhodišče 
za raziskovanje lepe Gorenjske.

z avtobusom  www.ap-ljubljana.si
z vlakom  www.slo-zeleznice.si

Galerije in muzeji so odprti vsak 
dan v tednu, razen ob ponedeljkih.
Nekatere galerije, trgovine
in restavracije so zaprte
med prazniki, in sicer:
1. in 2. januar / 27. april 
1. in 2. maj / 25. junij 
15. avgust / 31. oktober 
 1. november / 25. in 26. december 
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SE VIDIMO V TURISTIČNO  
INFORMACIJSKEM CENTRU
V stari meščanski hiši na Glavnem trgu 
z veseljem delimo ideje, kako raziskati 
mesto in okolico, kaj okusiti v Kranju 
ali kateri večerni dogodek obiskati. Pri 
nas si lahko izposodite kolo, rezervirate 
voden ogled mesta, izberete spominke 
ali brskate po spletu.



www.visitkranj.si
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