Hotel Cerkno

Cerkno - izhodišče najlepših motorističnih poti!
Cerkljanska

Hotel Cerkno

Razgibana pokrajina, edinstvene ceste, svet davnih spominov, čudoviti kraji, raznolika kulinarična ponudba in prijazni ljudje - to je
Cerkljanska. Vabimo vas, da spoznate pestrost pokrajine, ki sta jo
skozi dolga stoletja tako skrivnostno oblikovali narava in pridna človeška roka. Pustite se presenetiti in navdušeni boste nad razgledi,
ki se vam bodo odpirali ob raziskovanju Cerkljanske in preostale
Slovenije.

Hotel Cerkno je eden tistih hotelov, ki s svojim prijetno domačim
vzdušjem spominja na družinski hotel, čeprav lahko sprejme do
180 gostov. Hotel, ki leži v osrčju Cerkljanskega hribovja, vas bo
navdušil z bogato kulinarično ponudbo, s poudarkom na lokalnih
specialitetah, notranjim termalnim bazenom, sobami z vsem potrebnim udobjem, brezplačno Wi-Fi povezavo in garažo, namenjeno vašim motorjem.

Cerkljanska z zanimivimi cestnimi povezavami predstavlja odlično izhodiščno točko za motoristično
raziskovanje zanimivosti Slovenije.
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Informacije in rezervacije:
tel.: +386 5 37 43 400, fax: +386 5 37 43 433
Hotel Cerkno, Sedejev trg 8, 5282 Cerkno - Slovenija
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Ruta: 1a
GLAVNO MESTO IN
RAZGIBANE CESTE

ŽELEZNIKI

Dolžina poti: 126 km
Čas vožnje: 2h 52 min (brez postankov)
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Ruta: 1
GLAVNO MESTO IN
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Dolžina poti: 223 km
Čas vožnje: 4h 32 min (brez postankov)
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Opis poti:
Iz Cerknega zapeljite do Gorenje vasi in nato
do Lučin, po slikoviti stranski poti, kjer vsako
leto prirejajo gorsko hitrostno dirko in kjer običajno ni veliko prometa. Izberite krajšo pot 1a
in zapeljite mimo Horjula direktno do Ljubljane, glavnega mesta Slovenije, ali pa nadaljujte po osnovni ruti 1 in iz Horjula zapeljite do
Vrhnike, Logatca in Planine mimo Cerknice
in Sodražice ter si na poti do glavnega mesta oglejte še »čudežno« Cerkniško jezero,
ki zdaj je, zdaj ga ni. Postanek in sprehod po
starem mestnem jedru Ljubljane ter kosilo
ob reki Ljubljanici ali vožnja do Ljubljanskega gradu, mogočne srednjeveške trdnjave, od
koder se razprostira prečudovit razgled nad celim mestom, bo posebno doživetje. Iz Ljubljane
zapeljite mimo Medvod, kjer je nujen postanek
pri Zbiljskem jezeru. Zbiljsko jezero je priljubljena izletniška točka, kjer najdete izposojevalnico jezerskih čolnov in kanujev ter bar,
kjer se lahko okrepčate ali sončite na katerem
od ležalnikov. Nadaljujte pot do Škofje Loke,
najbolje ohranjenega srednjeveškega mesta
v Sloveniji. Odlična priložnost za še en postanek ter ogled Loškega gradu, ki se ponaša
s sodobno urejenimi muzejskimi zbirkami, do
katerega se lahko pripeljete tudi z motorjem. Iz
Škofje Loke se mimo Železnikov, Davče in
Smučarskega centra Cerkno vrnite v Cerkno,
kjer pot zaključite z okusno večerjo v hotelu in s
sprostitvijo v bazenu ali savni.
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Dolžina poti: 224 km
Čas vožnje: 4 h 12 min (brez postankov)
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Opis poti:
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MOST NA SOČI

Po slikoviti cesti se zapeljite do Idrije, najstarejšega slovenskega rudarskega mesta, ki je s
svojo zapuščino uvrščeno na Unescov seznam.
Posebno doživetje je ogled nekdanjega rudnika živega srebra ali ogled razstave znamenite
idrijske čipke v gradu Gewerkenegg. Nadaljujte pot po stari cesti do Postojne, tako da
na Kalcah zavijete desno. Odlična priložnost za
ogled najbolj znane turistične jame na svetu,
Postojnske jame in Predjamskega gradu.
Nadaljujte mimo Senožeč in Divače do Lipice.
Priporočamo obisk kobilarne, kjer lahko spoznate plemenite Lipicance in si ogledate predstavo klasične šole jahanja. Pot nadaljujte do
Sežane ter zapeljite do Štanjela, enega najbolj
slikovitih in najstarejših srednjeveških naselij
na Krasu, ki ga lahko občudujete kar s ceste.
Nadaljujte do Komna, Kostanjevice na Krasu ter
Opatjega sela do Nove Gorice. Nova Gorica je
idealno mesto za postanek in sprehod po prijaznih mestnih ulicah ali obisk gradu Kromberk. Nadaljujte pot do Mosta na Soči in
uživajte v izjemnem razgledu nad smaragdno
reko Sočo. Pot zaključite v Cerknem z večerjo
in s sprostitvijo v hotelu.
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Opis poti:
Iz Cerknega zapeljete do Mosta na Soči, Tolmina
in Kobarida. Ob smaragdni reki Soči se povzpnite mimo turističnega središča Bovec, ki je znan
po adrenalinskih športih. Na cesti Kobarid-Bovec
lahko občudujete najbolj vodnat slap v Sloveniji,
Slap Boka. S svojimi 106 m je lepo viden kar
s ceste. Nadaljujte pot čez Vršič in si na vrhu
prelaza pri Poštarskem domu oglejte znamenito kamnito podobo Ajdovske deklice, ki so jo
oblikovale odlomljene skale. Nadaljujte do Kranjske Gore, znane po svetovnem pokalu v alpskem
smučanju. V bližini se nahaja Planica, zibelka
smučarskih skokov. Nadaljujete do Jesenic, nato
proti svetovno znanem Bledu, ki ga revija Forbes
uvršča na 5. mesto med najbolj idiličnimi mesti
Evrope. Sredi blejskega jezera je majhen otoček s cerkvico Marijinega vnebovzetja in znamenitim zvonom želja, na katerega lahko pozvonite,
če za uro parkirate svoj jekleni konjiček in se na
otoček popeljete s tradicionalnim čolnom »pletna«. Obljubljamo nepozabno doživetje. Pot nadaljujte preko Radovljice po slikoviti cesti mimo
Krope, Dražgoš in Železnikov do Škofje Loke,
najbolje ohranjenega srednjeveškega mesta v
Sloveniji ter po Poljanski dolini mimo Gorenje
vasi do Cerknega, kjer zaključite pot z večerjo in s
sprostitvijo v hotelu.
Ponujamo tudi krajšo različico rute 3 in sicer
ruto: 3a iz Mosta na Soči se vrnemo do Bače
pri Modreju, kjer v križišču zavijemo levo v Baško
grapo. Pot nas vodi po slikoviti pokrajini mimo
Podbrda do Soriške planine, kjer lahko na 1300
m. n. v. občudujete Triglav, najvišji vrh Slovenije.
Pot nadaljujemo do Bohinjskega jezera, največjega naravnega jezera v Sloveniji, ki se nahaja
v osrčjuTriglavskega narodnega parka. Za
trenutek postanite pri jezeru, se naužijte svežega
zraka in občudujte kristalno čisto vodo. Ugotovili
boste, zakaj ga uvrščamo med glavne naravne
bisere Slovenije. Pot nadaljujte proti Bledu in se
priključite osnovni ruti.
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