VODENJE NA LADJICI
Plovba z ladjico po reki nudi z vodne
gladine čisto nov pogled na Ljubljano!
Občudujete lahko slikovita nabrežja, na katera so nanizane
barvite hiše ob reki, čudovite mostove, ki so znani po vsem
svetu in okolico v vsakdanjem živahnem urbanem vrvežu.
Spoznali boste skrivnostno Ljubljanico, reko sedmih imen, ki
je v mestu ujeta v korito in je z bregov nedostopna. Njena
zgodba iz preteklosti se prepleta s sedanjostjo in nudi
vsakemu, ki se preda njenemu toku, veliko odkritij in zgodb.
Ljubljanica je že od davne naselitve prvih prebivalcev na to
območje imela pomembno gospodarsko in versko vlogo.
Rečne značilnosti in njeno vodno zaledje so vplivali na
razvoj mesta, prav tako pa tudi na njeno ime.
Številni mostovi v mestnem jedru združujejo bregove reke v
povezano območje. Plečnikova vodna pot poteka pod tremi
mostovi in mimo tržnice, tako boste lahko Plečnikove
arhitekturne bisere (Čevljarski most, Tromostovje, Vodna
zapornica) občudovali z vodne perspektive.
Plovba vas bo zanesla do Špice, kjer se na eni strani
Ljubljanica z Grubarjevim prekopom ovije okoli grajskega
griča, z drugim delom pa tok vodi v Krajinski park
Ljubljansko barje. Mestno pokrajino tu zamenja pogled na
zelene rečne bregove, kjer domujejo številne ptice in rečni
živali.

Na doživetje Ljubljanice vas popeljejo uradni turistični vodniki.
Cena vodenega programa na ladjici na podlagi povpraševanja.

PEŠ PO ZGODOVINSKI
LJUBLJANI
Ljubljana nudi obiskovalcem številne
zanimivosti in bogato zgodovino
Skozi Ljubljano se vije reka Ljubljanica, ki je krojila usodo
mesta že v davnini. Danes je Ljubljana moderno mesto,
politično, administrativno in gospodarsko središče Slovenije.
Leži na križišču pomembnih poti, ki se zvezdasto raztezajo v
pet smeri.
V evropskem merilu majhno glavno mesto pa ima vse, kar
imajo in potrebujejo veliki. To in še mnogo več: antično
zgodovino Rimljanov vidno skozi antične ostaline (del
obzidja, vodnjak, dele zgradb, nagrobne spomenike in
sarkofage), kip meščana Emonca s stebra zre v parku
Zvezda. Bogato baročno mestno jedro z Mestno hišo in s
številnimi baročnimi cerkvami (stolnica Sv. Nikolaja,
Frančiškanska, Nunska cerkev, cerkev Sv. Jakoba,
Trnovska cerkev).
Poseben pečat pa je mestu pustil slovenski arhitekt in
urbanist Jože Plečnik. Zato našemu glavnemu mestu
pravimo tudi Plečnikova Ljubljana, saj je poleg vodne osi s
Čevljarskim mostom, Tromostovjem in vodnimi Zapornicami
zasnoval tudi objekte tržnice, ki objemajo reko Ljubljanico
vse do secesijskega Zmajskega mosta.
Uredil je tudi dve kopenski poti. Ena poteka od Mestne hiše
mimo Robbovega vodnjaka, Prešernovega trga in naprej po
nekdanji promenadi do konca parka Tivoli. Drugo kopensko
pot pa je uredil od svoje hiše v Trnovem, mimo Križank, po
Vegovi ulici, imenovani tudi kulturna avenija, vse do
Kongresnega trga. Znamenita je njegova zgradba Narodne
in univerzitetne knjižnice (NUK). Njegova dediščina je na
seznamu za vpis v svetovno kulturno dediščino UNESCO.
Na grajskem griču pa na mesto zre srednjeveški grad z
razglednim stolpom, v zadnjih letih z vzpenjačo najbolj
obiskana točka v Ljubljani.

Peš po Ljubljani vas popeljejo uradni turistični vodniki.
Cena vodenega programa na podlagi povpraševanja.

VODENJE NA AVTOBUSU
Obisk in ogled Ljubljane lahko udobno
začnete ali zaključite s sedeža avtobusa
Brez napora in neodvisno od vremena boste dobro slišali
glas vodnice, ki bo vaš pogled po zvočniku usmerjala na
zanimivosti Ljubljane, mimo katerih se bo peljal avtobus.
Vožnja in vrstni red ogleda se bo skozi mesto odvijala glede
na gostoto prometa, ki bo odvisna od ure in dneva ogleda.
V ožjem centru boste uzrli zgradbe temeljev demokracije in
upravljanja države: Vladno palačo, kjer je sedež predsednika
republike in urad predsednika vlade, Stavbo Državnega
zbora z vhodnim portalom, obdanim s številnimi kipi kiparja
Karla Putriha in Zdenka Kalina, Sodno palačo, ki jo v povesti
o Hlapcu Jerneju omenja tudi Ivan Cankar.
Pogled se vam bo odprl na večje število trgov iz različnih
zgodovinskih obdobij. Na novejšem Trgu republike stoji
veličasten spomenik revolucije, kipi nekaterih zgodovinskih
oseb so umeščeni na ploščadi pred Cankarjevim domom in v
parkovnem delu ploščadi. Pomembne kulturne ustanove,
spomeniki in številne cerkve stojijo na več lokacijah. Na naši
poti bodo vidni tudi kamniti ostanki starodavne Emone,
rimske naselbine, ki je bila na tem ozemlju pred več kot
2000 leti.
Če se boste odločili za ogled mesta izven centra, se boste
zapeljali mimo nakupovalnega centra BTC in športnega
centra Stožice z moderno kupolo na večnamenski športni
dvorani in z največjim in najmodernejšim stadionom pri nas.
Nedaleč stran se nahaja osrednje ljubljansko pokopališče
Žale. Tu boste lahko za kratek čas zapustili avtobus in si
ogledali Vrt vseh svetih, eno najboljših del arhitekta Jožeta
Plečnika.

Na doživetje Ljubljane na avtobusu vas popeljejo uradni turistični vodniki.
Cena vodenega programa na podlagi povpraševanja.

