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Odlična ideja
za družinski
izlet

Poštnina plačana pri pošti
9101 Murska Sobota

Doživite Blejsko 		
zimsko pravljico
z vlakom
Obiščite čarobni Bled v družbi vaših najdražjih...
Dragi starši in otroci,
Bled je v zimskem času posebej očarljiv. V praznično obarvanem vzdušju oživijo pravljični
liki, ki pričarajo prelepe praznične trenutke. Pravljični junaki vas bodo pospremili že na
praznično okrašenem vlaku na poti iz Nove Gorice. Muca Copatarica in pomočnik škrat bosta
otroke s pravljico in igricami pospremila do Bleda. Vse sobote in nedelje v decembru, od 3.
do 18. decembra, bo prazničen vlak še posebej ugoden za družine (50 % popust za starše in
brezplačno za otroke do 12. leta). Na Bledu se lahko sprehodite ob jezeru do centra (3 km) in
ob tem nahranite labode ali popeljete s turističnim vlakcem (3 EUR/odrasli, otroci do 12. leta v
spremstvu staršev brezplačno).

Vaša družinska dogodivščina pa se v centru Bleda šele začenja.
Za lažjo odločitev smo vam pripravili izbor najzanimivejših aktivnosti. Ker je prazničen
čas še posebej čaroben za vaše najmlajše, so te za vse otroke do 12. leta brezplačne (ob
predložitvi kupona, ki ga dobite na vlaku od muce Copatarice)*.
- Obiščite praznično božično vasico na Jezerski promenadi in Božičkov poštni urad, kjer lahko
otroci oddajo svoje pismo Božičku. Praznične trenutke vam pričarajo dobre vile in škratje.
- Na Blejskem drsališču z razgledom na terasi Kavarne Park vabimo otroke na drsanje. Starši pa ob
pogledu na otroško veselje brezskrbno posedite ob kavi in slavni originalni blejski kremni rezini.
- Lahko se odpravite na ogled Blejskega gradu in uživate v čudovitem 			
razgledu.
- Na ogled je razstava Salvadorja Dalija - pod Casinojem Bled.
- Za vodne užitke obiščite bazene Wellnessa Živa v hotelu Golf.
www.sava-hotels-resorts.com/o-sava-hotelih-bled

Obljubljamo vam dan nepozabne družinske zabave na Bledu!

*(velja za otroke, v spremstvu odrasle osebe in le na dan prihoda na Bled s povratno železniško vozovnico)

Darilc
e za
otroke vse

Popeljite se z vlakom in osvojite
nagrado za vso družino.

S spodnjim podpisom se strinjam s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre (na
vpogled v Kavarni Park pri izposoji drsalk). S spodnjim podpisom tudi izrecno
soglašam, da družba Sava Turizem d.d.,
Dunajska 152, 1000 Ljubljana, moje zbrane

1. nagrada: v
 ikend paket v družinski glamping hišici v 		
Campingu Bled (2 x nočitev za družino)
2. nagrada: masaža z alpskimi zelišči v Wellnesu Živa
3. nagrada: kremne rezine za vso družino (4 kos)

podatke uporablja za namene neposre-

Kupon za nagradno igro vrzite v označeno skrinjico na Blejskem drsališču z razgledom (pri izposoji drsalk) v Kavarni Park ali pošljite po pošti na naslov: Sava Hoteli
Bled, Cankarjeva 6, 4260, Bled.

Podpis:

Ime:

Priimek:

dnega trženja do mojega preklica v skladu
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Nagradna igra traja do 18.12.2016.

Datum:
Žrebanje bo potekalo 22.12.2016. Nagrajence bomo v roku 5 delovnih dni o nagra-

E-mail:

dah obvestili po pošti oz. e-pošti.

3. december ob 13.10: Muzejski vlak NG-Bled
V družbi z muco Copatarico, pomočnikom škratom in Božičkom.

Ura povratka z rednim vlakom
je po lastnem izboru. Ob
vračanju iz Bleda na vlaku ni
animacijskega programa.
Odhodi z Bleda do 10.12.:
17:08 Bled Jezero
19:20 Bled Jezero
Odhodi z Bleda od 11.12.:
17:06 Bled Jezero
19:34 Bled Jezero

Odhodi vlaka v smeri Nova Gorica - Bled

4., 10. december

Vozni red vlaka
Nova Gorica – Bled
11:16
11:19
11:32
11:36
11:41
11:48
11:57
12:03
12:17
12:27
12:34
12:44
12:49
12:58
13:03

Nova Gorica
Solkan
Plave
Anhovo
Kanal
Avče
Most na Soči
Podmelec
Grahovo
Hudajužna
Podbrdo
Bohinjska Bistrica
Nomenj
Bohinjska Bela
Bled Jezero

11., 17. in 18. december

V družbi z muco Copatarico in pomočnikom škratom.

Vozni red vlaka
Nova Gorica – Bled
11:20
11:23
11:35
11:39
11:43
11:50
11:59
12:05
12:18
12:27
12:36
12:45
12:50
13:00
13:06

Nova Gorica
Solkan
Plave
Anhovo
Kanal
Avče
Most na Soči
Podmelec
Grahovo
Hudajužna
Podbrdo
Bohinjska Bistrica
Nomenj
Bohinjska Bela
Bled Jezero

Z železniške postaje Bled Jezero do
središča Bleda se lahko pripeljete s
turističnim cestnim vlakcem (3 € /
odrasla oseba v eno smer).
V primeru slabega vremena
organiziran prevoz s kombijem.
Lahko se sprehodite ob jezeru (3
km v vsako smer).
Cena vozovnice za muzejski vlak in
povratek z rednim vlakom:
otroci do 12 let: 4 €, odrasli: 8 €
S pravljičnim vlakom potujete 50 %
ceneje. Primer cene povratne
vozovnice NG - Bled s popustom:
6,59 €

BREZPLAČNA

Natančen vozni red vlaka preverite na spletni strani www.slo-zeleznice.si.

vožnja za otroke do 12. leta.

Priporočamo nakup vozovnice vsaj 1 dan prej. Število mest je omejeno.
Plačljiv t: 1999 e: potnik.info@slo-zeleznice.si

