
 
 

 

 
 
  
 

 

 

 

Znamenitosti 
 

Ambient hotel je eleganten 3* hotel v Domžalah s 70 sobami v zelenem in mirnem predmestju 

slovenske prestolnice. Hotel se nahaja na idealni lokaciji v bližini Ljubljane in ljubljanske obvoznice, 

ki zagotavlja hitro povezavo do centra mesta, letališča Jožeta Pučnika ter drugih turističnih 

destinacij in znamenitosti v Sloveniji (Bled 52 km, Postojna 70 km, Kamnik - Velika Planina 12 km, 

Ljubljana 13km). 

  

Ambient hotel je odlična lokacija za poslovneže, turistične skupine ter tudi individualne goste, ki si 

želijo iz centralno ležeče strateške točke raziskati celotno deželo ali celo širšo regijo (slovenska 

obala s Portorožem 130km, Trst 100km, Benetke 250km, hrvaška Istra 130km, Julijske Alpe 100km). 

 

Bled 

Bled z okolico in naravnimi lepotami je eno najlepših alpskih letovišč ter tudi eden izmed najbolj 

obiskanih krajev v Sloveniji. Poleti se obiskovalci lahko osvežijo v jezeru oziroma se s 

tradicionalno pletno zapeljejo do otoka na sredini jezera. Pozimi pa se obiskovalci radi odpravijo 

na Blejski grad, od koder imamo res lep razgled na zasneženo pokrajino. Ne pozabite se tudi 

posladkati s tradicionalno Blejsko kremšnito. 

Oddaljenost od hotela: 52 km  

 

Postojnska jama 

Izjemna turistična znamenitost v svetovnem merilu, ki se nahaja v postojnski občini je Postojnska 

jama - podzemni raj med kapniki. S svojimi 24 km rovov, galerij in veličastnih dvoran sodi med 

najbolj raznolike jamske sisteme na svetu. Ob obisku se boste lahko prepričali tudi o obstoju 

zmajevega mladiča – človeške ribice. Ena od posebnosti jame je tudi, da je to edina jama na svetu 

z dvotirno železnico.  

Oddaljenost od hotela: 70 km  

 

Bohinj in Bohinjsko jezero 

Bohinj je popoln kraj za dnevni izlet, saj ponuja veliko možnosti za raziskovanje in sproščanje v 

naravi. Lahko si ogledate Slap Savica, v bližini pa sta tudi dve priljubljeni zimski destinaciji 

Pokljuka in smučišče Vogel.  

Bohinjsko jezero je za ljubitelje vodnih aktivnosti primerno v vseh letnih časih. V toplejših mesecih 

lahko v njem plavate, se vozite s čolnom, srfom, kajakom ali kanujem, lovite ribe in se potapljate. 

Privoščite si lahko čudovito panoramsko vožnjo s turistično ladjo ali pa samo sproščujoč sprehod 

ob njegovi obali. 

Oddaljenost od hotela: 87 km 

 



 
 

 

 
 
  
 

 

 

 

Ljubljana 

Ljubljano številni popotniki opisujejo kot skriti biser Evrope. Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 

2016, je mesto z zeleno dušo in trajnostno vizijo razvoja. Ponaša se z odlično ohranjenimi 

zelenimi površinami in naravo celo v samem središču mesta. Ponuja tudi vrsto doživetij, kakršna 

bi si težko predstavljali kje drugje.Podobo mesta ob reki s slikovitimi mostovi in tržnico je 

zasnoval sloviti arhitekt Jože Plečnik. Ljudje si tu še vzamejo čas za posedanje v kavarnah na 

prostem. Slikovito prizorišče za vaša doživetja zaokrožajo starodavni grad, ki kraljuje na griču nad 

Ljubljano, zmaji, ki so njen simbol, ter številne romantične zgodbe. 

Oddaljenost od hotela: 13 km 

 

Kamniška Bistrica - Velika Planina 

Velika planina je visokogorska planota v predgorju Kamniško-Savinjskih Alp, kjer je najbolje 

ohranjeno pastirsko naselje v Evropi. Najbolj običajen in tudi najhitrejši je dostop z žičnico nihalko 

iz Kamniške Bistrice, kjer je tudi urejeno parkirišče. Ko prispemo na vrh, se lahko z dvosedežnico 

pripeljemo do Gradišča, od koder nas le malo naprej čaka čudovit razgled na pastirsko naselje, na 

nasprotni strani pa na visoke vrhove (Grintovec, Skuta, Brana, Ojstrica, Planjava, Lučka Baba, 

Kamniško sedlo). 

Oddaljenost od hotela: 24 km 

 

Lipica 

Čar posestva Kobilarne Lipica ni le v tem, kar vidimo, temveč v zgodbah, ki jih je tod napisala 

preteklost. Šele ko stopamo po poteh zgodovine, lahko zares začutimo veličino tukajšnje 

konjeniške tradicije.  Lipica je najstarejša evropska kobilarna, ki kontinuirano vzreja eno 

najstarejših kulturnih pasem konj. Kot taka nosi izjemen pomen kulturno zgodovinske in naravne 

dediščine, tako za slovensko, kot širše evropsko okolje. 

Oddaljenost od hotela: 100 km 

 

Slovenska obala 

Slovenska obala z bujnim zimzelenim rastlinjem vabi v aktivno dopustovanje z veliko izbiro 

počitniških nastanitev. Stopite na živahno promenado v Portotožu ter se z nasmehom na obrazu 

podajte v odkrivanje raznolikih obrazov kulinarike in zabave simpatičnega obmorskega letovišča. 

S svojo bogato hotelsko ponudbo, sproščujočimi aktivnostmi in wellness storitvami z lokalnim 

pridihom je Portorož osvojil že številna srca. V Piranu spijte kavo na Tartinijevemu trgu in se 

sprehodite čez ozke in skrivnostne ulice tega obmorskega mesteca. 

Oddaljenost od hotela: 130 km 



 
 

 

 
 
  
 

 

 

 

Kranjska Gora 

Kranjska Gora je vse leto privlačno gorsko turistično športno središče. Pozimi tu tekmujejo alpski 

smučarji, v bližnji Planici postavljajo rekorde najboljši skakalci. Kolesarje čaka najvišji slovenski 

cestni prelaz, pohodnike mnoge naravne znamenitosti kot sta Jezero Jasna in Slap Peričnik 

Oddaljenost od hotela: 83 km 

 

Dunaj 

Dunaj je je glavno mesto Avstrije in obenem tudi glavno mesto ene od devetih avstrijskih zveznih 

dežel. Mesto leži na obeh bregovih reke Donave, približno 40 km od meje s Slovaško ter vsega 50 

km od slovaške prestolnice Bratislave. Sploh v adventnem času je mesto res čarobno, saj se 

različni adventni sejmi po celem mestu, človeku res vtisnejo v spomin. 

Oddaljenost od hotela: 370 km 

 

Graz 

Štajersko glavno mesto Graz, katerega začetki segajo vse do rimskih časov, se razprostira na 

obeh straneh reke Mure. Zgodovinske zgradbe in kreativna kulturna scena zaznamujejo podobo 

evropske kulturne prestolnice 2003. V osrčju mesta kraljuje z gozdom poraščen Grajski 

hrib/Schlossberg, na katerega se je mogoče povzpeti. Od nekdanje utrdbe na platoju se je do 

danes v celoti ohranil samo urni stolp, ki velja za stari simbol mesta. 

Oddaljenost od hotela: 180 km 

 

Benetke 

Benetke so glavno mesto italijanske dežele Benečije. Svetovno znano obmorsko mesto kanalov in 

mostov se razteza prek številnih majhnih otokov v močvirni morski plitvini (laguni) na zahodni 

obali severnega dela Jadranskega morja. Benetke so mesto, kjer ozke uličice in kanali potekajo 

mimo razkošnih palač in veličastnih cerkva, barvitih četrtnih tržnic in mirnih kanalov, ki se skozi 

stoletja niso spremenili. Le malo je mest, ki obiskovalcu ponujajo tako spoštljiv niz ogleda vrednih 

znamenitosti. 

Oddaljenost od hotela: 250 km 

 

Trst 

V Trst danes ne hodimo več množično po nakupih, kot smo to počeli v nekdanji Jugoslaviji, 

nakupovalni tokovi so se večinoma preselili v njegova predmestja. Še dobro, ker zdaj v ospredje 

zasluženo prihajajo njegovi drugi atributi. Tja zdaj raje zavijemo na kavo ali kosilo, na glavnem 

trgu je mogoče uživati v enem izmed najlepših razgledov na morje. 

Oddaljenost od hotela: 115 km 



 
 

 

 
 
  
 

 

 

 

Verona 

Verona je glavna turistična destinacija v S Italiji. Zaradi svoje umetniške in kulturne dediščine, 

opernih predstav  v rimske amfiteatru, ter izpovedi ljubezni pred slavno Julijino hišo in balkonom 

privablja ljudi iz vsega sveta. Mesto, ki vsako leto privablja turiste iz celega sveta je tudi zelo 

priljubljena destinacija zaljubljencev. 

Oddaljenost od hotela: 350 km 

 

Budimpešta 

Budimpešta je glavno mesto Madžarske ter šesto mesto po velikosti v Evropski Uniji. Očarala vas 

bo z veličastnimi kraljevskimi in cesarskimi zgradbami, saj velja za arhitekturni biser Srednje 

Evrope. Ob bogati zgodovini vam Budimpešta ponuja več kot 220 muzejev in galerij. Ob odlični 

hrani in vinu ter glasbi v čardi boste v Budimpešti težko ostali ravnodušni. 

Oddaljenost od hotela: 450 km 

 

Zagreb 

Hrvaška prestolnica je mlada in razigrana po duhu, kljub skoraj tisočletni zgodovini svojega 

Starega gradu. Mesto živi v ritmu uspešnih podjetij, sprošča pa se ob sončnem zahodu. Kljub 

temu da živijo v resnično sodobnem mestu, vas bodo Zagrebčani pričakali s tradicionalno 

hrvaško gostoljubnostjo. Zagreb ima tudi enega najlepših in najbolj priljubljenih adventnih 

sejmov v Evropi. 

Oddaljenost od hotela: 150 km 

 

Rovinj 

Rovinj se nahaja na zahodni obali Istre, največjega hrvaškega polotoka. Lokalni prebivalci so 

ponosni na bogate naravne in kulturne znamenitosti, kot so staro mestno jedro, razkošen 

parkovni gozd Punta Corrente Zlatni rt, zaščitene otoke in del ob obali. Rovinj se je v zadnjih letih 

razvil v popularno turistično destinacijo, kamor se obiskovalci radi vračajo. 

Oddaljenost od hotela: 200 km 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
  
 

 

 

Pula 

Pulj, pristanišče in največje mesto istrskega polotoka, leži na zahodni obali južne Istre, le 12 km 

od Vodnjana in 9 km od Fažane. Urbanistični videz današnjega mesta se ne razlikuje dosti od 

tistega v davni rimski zgodovini, saj Puljčani negujejo svojo kulturno dediščino in tradicijo. 

Staromestno jedro s slavno Areno je samo po sebi spomenik, ki odraža naselbinsko krožno 

shemo, po kateri so Rimljani gradili ulice v obliki pajkove mreže. Pri sprehodu po teh čarobnih 

ulicah odkrijte zgodovinski duh časa in sami oblikujte svojo istrsko zgodbo. Če torej želite vikend 

zase in oddih v najboljših wellness centrih ali pa nore počitnice na plaži v veseli družbi, je Pulj 

prava izbira 

Oddaljenost od hotela: 220 km 

 

Opatija 

Opatija, ki jo pogosto imenujejo kar jadranska Nica, je mesto, kjer se je dobesedno rodil hrvaški 

turizem. Opatija vas bo očarala predvsem s čudovito urejenimi parki, wellness centri za oddih in 

sprostitev ter neskončno ustrežljivim osebjem, ki nas bo razvajalo s številnimi gurmanskimi 

specialitetami in prvovrstnimi vini. Vsekakor zelo priporočamo, da pokusite »Opatijsko kamelijo«. 

To je zdrava torta, saj ne vsebuje moke, sladkorja in prav tako ni mastna. 

Oddaljenost od hotela: 125 km 

 

 


