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7. Toeristische Info - Bled & Omgeving 

1. Bled & Meer van Bled 

 
 

 

Bled is een stad in Slovenië met ruim 11.000 

inwoners, gelegen in het noord-westen van 

Slovenië in de streek Gorenjska, tussen de 

Karawanken en de Julische Alpen. 

Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten. 

Vooral het Meer van Bled trekt vele bezoekers. 

 

Bled is vanuit Oostenrijk per auto bereikbaar via 

de Karawankentunnel richting Jesenice. 
 

 

 
 

Bezienswaardig in het centrum van Bled  zijn de 

wandelpromenade en het park. Winkelen kan 

men in het amfitheaterachtige Triglav 

winkelcentrum uit 1995. Bled heeft een casino. 

Verder is er de Sint Martinuskerken en het 

genoemde kasteel van Bled met een museum. 
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Het meer van Bled (Sloveens : Blejsko Jezero) ligt vlakbij de stad Bled.  

Het meer is 2120 meter lang en 1380 meter breed en heeft een maximale diepte van 30 meter. In het 

meer ligt een eilandje met de Maria Hemelvaartskerk uit de 9de eeuw met fresco's en een gouden 

altaar.  

Het meer, ontstaan uit de Bohinj Gletsjer, is 2120 meter lang en bijna 1400 meter breed. In de zomer 

haalt het water een temperatuur van 25 graden en in de winter is het meer vaak geschikt om op te 

schaatsen. Zo kun je in de winter over het ijs naar het eiland met het kasteel toe. Vanaf de zijkant van 

het meer heeft u een prachtig uitzicht op het eiland en de Julische Alpen.  

 

 
 

Bezienswaardigheid is de Kerk op het eiland in het meer van Bled, één van de top 10 

bezienswaardigheden van Slovenië.  
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Het eiland kan men bereiken met een speciaal bootje genaamd de Pletna. Een Pletna is een soort van 

gondel met een dakje, en is 7 meter lang en 2 meter breed. Dit bootje wordt aangedreven door een 

roeier met twee riemen. Iets dat alleen nog bekend is in Bled. Vroeger vervoerden de Pletna’s 

pelgrims naar het kerkje op het eilandje in het meer. Tegenwoordig voornamelijk toeristen. 
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2. Triglav National Park  
 

Bled ligt nabij het Triglav Nationaal Park. Dit nationale park omvat vele kloven met snelstromende 

rivieren 

.   

 
 

 

 

Het park in het noord-westelijke grensgebied 

van Slovenië in de Julische Alpen. Het is 

vernoemd naar de berg Triglav, gelegen in 

nagenoeg het midden van het park. 

Dit nationale park omvat vele kloven met 

snelstromende rivieren. 

Aan de randen van het park ligt het meer van 

Bohinj en het meer van Bled.  

Het park heeft een oppervlakte van 838 km2, of 

ruim 4% van het oppervlak van Slovenië. 
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3. Vintgarkloof 
 

Enkele kms ten noorden van Bled (5 km vanaf het hotel) is er de indrukwekkende Vintgarkloof (bij 

Gorje). De rivier Radovna stroomt er tussen twee verticale rotsheuvels Hom en Bort en heeft er een 

kloof uitgesleten van circa 2 km lang. 

Je kunt hier 1,6 kilometer wandelen langs een wild kolkende rivier. De kloof heeft mooie wanden 

maar de rivier met zijn heldere water en prachtige stroomversnellingen is de echte attractie. Het pad 

is gemakkelijk gemaakt door plankieren aan te leggen. De wandeling eindigt bij de prachtige 16 meter 

hoge waterval Sum.  

 

 
 

 

Voor de terugweg is het een leuke optie om aan het eind van de kloof de rivier over te steken bij de 

waterval en langs een zeer rustig pad naar het dorp Vintgar te lopen. Het is een wandeling van een 

paar kilometer waarop je waarschijnlijk geen toerist zult tegenkomen. Eenmaal buiten de kloof gaat 

het bos vrij snel over in een weidelandschap met boerderijen. Vintgar is een afgelegen boerendorp 

maar heeft wel een treinstation. Hier kun je met de trein naar Bled Jezero. Zoek wel van te voren de 

treintijden want er gaan maar enkele treinen per dag. Bled Jezero ligt aan de campingkant van het 

meer Bled. Aan deze kant bevinden zich ook de badstrandjes en roeibootjes naar het eiland in het 

meer. Naar het dorp Bled kun je twee kilometer langs het meer lopen.  
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4. Ljubljana 
 

Ljubljana ligt op zowat 60 km van het meer van Bled. De hoofdstad van Slovenië telt ruim 200.000 

inwoners. Doorheen de stad stroomt de Ljubljanica waar je in de avond romantische wandelingen 

kan maken. De meeste bezienswaardigheden liggen langs de oevers van deze rivier. Het hoogtepunt 

is natuurlijk het kasteel, maar ook een wandeling in de smalle steegjes van de charmante Oude Stad, 

over de mooie bruggen en tussen de kastanjebomen van het Tivoli park loont de moeite. 

 

 
 

Kasteel van Ljubljana :  

Staat als een kroon op de heuvel die oprijst uit het hart van de stad. 

Al drie millennia getuigt deze strategische plek van constante 

menselijke aanwezigheid. Oorspronkelijk stond hier een Romeins 

fort, daarna een middeleeuwse burcht. Rond het kasteel 

ontwikkelde zich vervolgens een dorp met het kasteel als 

administratief centrum. Binnenin het kasteel is er de kapel van St. 

George, waar enkele unieke fresco's de muren sieren.  

 

Tot 1814 diende het kasteel als gevangenis en verkeerde het in 

slechte staat. Nadat de laatste inwoners het gebouw in 1963 

verlaten hadden, werd het gerestaureerd. De kasteeltoren uit 1848 

werd gerenoveerd en verhoogd en dient nu als uitkijktoren. 

 

 

Preserenplein  

Het driehoekige Preserenplein en de Drievoudige 

Brug vormen het middelpunt van de stad. 

Het plein verbindt, via de zogenoemde “Drie 

Bruggen”, het nieuwe stadsgedeelte aan de ene 

kant van de rivier met de oude stadskern aan de 

andere kant en combineert oud met nieuw. Het 

plein werd genoemd naar de dichter France 

Prešeren, wiens monument je op het plein kunt 

bewonderen. De prachtige roze Franciscaner kerk 

uit 1660 is het oudste gebouw. 
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De Sint Nikolaaskathedraal  

De Sint Nikolaaskathedraal ligt tussen de Drie 

Bruggen & de Drakenbrug.  

De huidige barokstructuur van de kerk dateert uit 

1701. De grote koepel kwam er pas later in de 

18e eeuw. De binnenkant van de kerk is 

indrukwekkend versierd met fresco's van 

Quaglio en Langus en bevat ook een prachtig 

altaar van Francesco Robba naast een mooie 

orgel 

 
 

 

De Drakenbrug  

Is één van de meest herkenbare bruggen in 

Slovenië. De brug ligt in de oude binnenstad van 

Ljubljana. Het werd in 1901 gebouwd en 

symboliseerd de stad. Het symbool zijn vier 

draken die een brug bewaken. Volgens de 

legende is de stad namelijk gesticht door een 

Griekse prins Jason. In het moeras rond 

Ljubljana zou Jason een gevaarlijk draak hebben 

gedood 

 
 

De Markt  

De kleurrijke markt van Ljubljana is elke dag, behalve op zondag, geopend. De markt vindt plaats in 

en rond twee open lofts langs het Pogarjev- en Vodnikovplein met een bloemenmarkt tussen beide 

in. Je vindt er vrijwel alles: brood, melkproducten, vis, gedroogd fruit, vlees, kazen, honing... Het is 

een echte toeristische trekpleister. Gedroogde paddenstoelen en kruiden kosten er aanzienlijk minder 

dan in andere landen. 

 

De Oude Stad 

De barokke Oude Stad ligt op de rechteroever van de Ljubljanicarivier, in de schaduw van de 

kasteelheuvel. Dit is het enige deel van het centrale stadsgedeelte dat de verwoestende aardbeving 

van 1895 overleefde. Hier vind je ook de meeste bars en cafés, galeries en boetieks. De hoogtepunten 

op het Mestniplein zijn het stadhuis of Rotov¸ (dateert uit de 15e eeuw en werd in 1718 herbouwd 

door Gregor Ma?ek) met een mooi Gotisch binnenplein; en de Robba Fontein (1751), die de drie 

rivieren van Carniola (Ljubljanica, Sava and Krka) uitbeeldt. 

 

Ljubljana Airport 

Gelegen op zowat 25 km van het centrum van Ljubljana, en 35 km van het meer van Bled. 
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5. Meer van Bohinj 
 

27 km ten zuidwesten van Bled in het Triglav 

National Park, 520 meter boven zeeniveau. 

Het meer is met circa 3,18 km² het grootste meer 

van Slovenië. Het is circa 4,5 km lang en 1 km 

breed. Het meer is gemiddeld 30 meter diep en 

het diepste punt ligt op 45 meter onder het 

wateroppervlak.  

Het meer wordt omgeven door hoge bergwanden 

en ligt in een omgeving waarvan wordt gezegd 

dat een mooi wandelgebied is. De belangrijkste 

plaats aan het meer is het aan de oostelijke oever 

gelegen Ribčev Laz.  

 

 

 

6. Predjana burcht 
 

Gelegen nabij Postojna, 105 km ten zuiden van 

Bled. Gebouwd in de rotsen. Deze 

bezienswaardigheid van Slovenië is prachtig om 

te zien vanaf een afstand maar ook vanuit het 

burcht kun je genieten van een prachtig uitzicht. 

De Predjama burcht is namelijk gelegen in een 

123 meter hoge rotswand. In de burcht krijg je 

een goed gevoel van hoe mensen in Slovenie 

vroeger leefden. 

 
 

 

7. Rivier de Soca 
 

De rivier stroomt door noord Italië en west 

Slovenië (op 50 km ten westen van Bled). 

De rivier heeft een prachtige heldere kleur en 

heeft een aardige stroming. Dit maakt het leuk om 

in deze rivier te gaan raften of kanoën. 

Tijdens het kajakken kan je genieten van de 

prachtige natuur en de aparte kleur van het water. 
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8. Krizna grotten 

 
96 km ten zuiden van Bled, in de omgeving van 

Postojna. 

Het leuke aan de Krizna grot in Slovenie is dat je 

hier per boot op ontdekkingstocht uit kunt gaan. 

Je ziet dan echt de mooiste plekjes in de grotten! 

Zeker één van de bezienswaardigheden in 

Slovenië die de moeite waard is. 

 

 
 

 

9. Postojna grotten 
 

De Postojna grotten vormen een netwerk van 20 

km van wandelpaden onder de grond. De Classic 

Kart is de meest bezochte grot van Europa. Dit is 

dankzij de enorme grootte en goede staat van de 

grotten en de stalagmieten. Trek wel wat lekker 

warms aan, want het wordt slechts 8 tot 10 graden 

in de grotten. 

Op 102 km ten zuiden van Bled.  
 

 
 

 

10.  Tolmin kloof 
 

75 km ten zuidwesten van Bled. 

Dit prachtige stukje natuur is geboetseerd door de 

natuur zelf en is de belangrijkste 

bezienswaardigheid van het Triglav National 

Park. De rots in het midden wordt ook wel het 

berenhoofdgenoemd, omdat hij bedekt is met 

mos. 

 

 
 


