Gorenjska prestolnica se kiti z enim od najlepših panoramskih posnetkov, ki v ozadju zaobjamejo vso lepoto Kamniško-Savinjskih Alp.
Mesto Kranj je močno mesto, tako s svojo strateško lego kot gospodarskim vplivom. Staro mestno jedro je v svoji arhitekturni enkratnosti
kulturni in zgodovinski spomenik, vreden ogleda.
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Piše: Maša Strušnik

PZA tik pred kranjskimi mestnimi vrati.

a avtodomarje je zgodovinskega pomena tudi junijska
otvoritev novega parkirišča
in obenem začasnega postajališča za avtodome. Z
novimi koordinatami na zemljevidu ne
tuji ne domači turisti ne bodo leteli po
avtocesti mimo Kranja, samo pet minut
namreč loči popotnika, da postane tako
rekoč pred mestnimi vrati. Staro cesto
pa tudi vsi še dobro poznamo iz časov,
ko smo redno potovali skozi Kranj v
Avstrijo.

Z

MESTO CILJA NA NOVE
TURISTIČNE SKUPINE

Avtodomar je dober turist, vedno v bližini postajališča kaj poje in popije, nakupi manjkajoča živila, če pa mu mesto
in okolica ponujata tudi turistične vsebine, ki ga zadržijo na lokaciji dan ali
celo dva, potem je Kranj zadel terno.
Na parkirišču je šest prostorov namenjenih avtodomom, elektrika in voda
sta pri roki, tudi straniščno kaseto lahko spraznite, a ne se ustaviti samo zaradi tega. Sicer lahko plačujete postanek
na uro, a zakaj ne bi za osem evrov
dnevne pristojbine parkirali avtodom v
središču mesta in užili njegovo bogato
ponudbo? Ob parkirišču je informacijska tabla, da ne boste kaj zgrešili. Minuto hoda in tako rekoč že prestopite
srednjeveško mestno obzidje, imitacija
tega je vdelana v tlak Maistrovega trga,
ki vas s svojimi kavarnami in restavracijami sprejme prvi. Najprej se podprite, je naprej v mestu veliko za videti in
obhoditi.

kranjsko dežnikarstvo. Do tu kupljenega dežnika ima človek
odnos in ga celo prinese nazaj popravit. Tako rekoč »vizavi«
je zadnja leta živel in kot pravnik deloval France Prešeren.
Čeprav mislite, da o njem že vse veste, vas bo zanimiva stalna
razstava v Prešernovi hiši popeljala skozi njegovo življenje
od rojstva v Vrbi, šolanja na Dunaju, življenja v Ljubljani in
zaključene poti v Kranju. Prešeren je v tej hiši bival od jeseni
leta 1846 pa vse do nesrečnega 8. februarja 1849. Z avtentičnim pohištvom sta opremljeni dve sobi: pesnikova spalnica
in odvetniška pisarna. Posebej je v hiši in na ulici prešerno na
kulturni dan, ko se v mestu s številnimi kulturnimi prireditvami in gledališko imitiranim sprehodom samega Prešerna
obuja spomin na pesnikovo veličino. Dobrih sto metrov od
parkirišča za avtodome lahko v Prešernovem gaju obiščete
njegov grob. A kultura je živa, zato je prav, da vas Prešeren,
pa čeprav v obliki kipa, povabi kdaj na kakšno predstavo
Prešernovega gledališča v centru mesta. Tako bomo najbolj
slavili njegovo ime. Nasproti Prešernove muzejske hiše stoji
restavracija Sonet. Korak smo po ulici usmerili do prostorov
Zavoda za turizem in kulturo Kranj, v Prešernovi hiši so nam
še pred ogledom ponudili možnost, da na informacijskem
centru kupimo vstopnice za Muzejsko pot: Prešernovo hišo,
Galerijo Prešernovih nagrajencev, Mestno hišo in razstavo
Prelepa Gorenjska v Gradu Khislstein ter ogled Kostnice.

OD TRGA PREKO TRGA DO TRGA

Na Zavodu za turizem in kulturo Kranj so nam napolnili
roke s precejšnjo količino promocijskega materiala, glavo pa
s še več informacijami iz prve roke, kaj naj gremo v Kranju
še ogledat. Klopce ob vodnjaku na Glavnem trgu so bile pravšnje za pregled nabranega. Maski na vodnjaku z iztočnim
curkom vode ponazarjata reki Savo in Kokro, na sotočju
katerih leži mesto. Poleti se na Glavnem trgu vsako drugo
soboto predstavlja »Kranska kuhna«, vabilo brbončicam za

naslednjo poletno sezono. Na trgu nas je v čudoviti renesančni Pavšlarjevi hiši na ogled pritegnila Galerija Prešernovih
nagrajencev, ki letos praznuje 20. obletnico delovanja. V galeriji so razstavljena dela najboljših slovenskih likovnih umetnikov, ki so za svoj ustvarjalni opus prejeli najvišji državni
priznanji - Prešernovo nagrado oziroma nagrado Prešernovega sklada.
Po izjemnem likovnem desertu smo šli mimo pošte na most
občudovat živo sliko - 30 metrov globoki kanjon reke Kokre.
Po stopnicah ob mostu lahko dostopite do dva kilometra dolge učne krožne poti, ki vas iz centra mesta popelje po kanjonu, kjer se ob prastarih sedimentih predate miru in biotski
raznolikosti. Po stranski ulici smo jo ubrali mimo Mitnice,
najstarejše kranjske hiše (danes v njej lahko spijete kavo) do
župnijske cerkve sv. Kancijana in tovarišev. Žlahtna gotska
cerkev je vseskozi odprta za ogled. Trg za cerkvijo veličastno
zaseda kip dr. Franceta Prešerna, delo kiparjev Smerduja in
Lobode, fasada gledališča pa je delo arhitekta Jožeta Plečnika.
Ta je izdelal tudi načrte za arkade in vodnjak ob Rožnovenski
cerkvi, ki stoji ob poti proti Pungertu. Tu stoji edini v celoti
ohranjeni srednjeveški obrambni stolp iz 16. stoletja, kot se je
ohranil po poznejših prezidavah, ko je služil za mestno ječo
(1832) in pozneje celo za stanovanja. Ječo tu je izkusil tudi
znani kranjski slikar Leopold Layer, avtor znamenite podobe
brezjanske Marije z Jezusom. Layer se je v ječi zaobljubil, da
bo, če bo kdaj izpuščen, poslikal kapelico Matere Božje na
Brezjah. Ko je leta 1814 prišel na prostost, je obljubo izpolnil
in poleg ureditve kapelice naslikal še oljnato podobo Marije
Pomagaj. V neposredni bližini stolpa so med kugo v 15. stoletju zgradili gotsko rebrasto obokano podružnično cerkev,
posvečeno zaščitnikom pred smrtonosno boleznijo, sv. Fabijanu, sv. Sebastjanu in sv. Roku. V stolpu danes potekajo
predvsem delavnice in prireditve za otroke, tu je zanje pravi

PREŠERNO PREŠERNOVO
MESTO
Veličasten kip pesnika pred Prešernovim gledališčem.

Prešernova ulica je najbolj »prešerna« na kulturni praznik.
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Z Maistrovega trga vas v mestno jedro
potegne glavna mestna avenija, Prešernova ulica, od nekdaj prešerna in
kulturna ulica, ki ji slovesa nista mogli
vzeti niti stranski ulici, Tavčarjeva, »ta
poscana gasa«, in Tomšičeva, »ta posrana, konjska gasa«, kot jima pravijo
v žargonu starejši Kranjčani. Imenitni
naziv je prva dobila, ker so v preteklosti
na ulico zlivali vsebino nočne posode
in po njej gnali prašiče. Drugo ulico so
zaznamovali konji, ki so z Mohorjevega
klanca v mesto tovorili blago. Prešernova ulica je ohranila mestni renome in
danes vse bolj oživlja meščansko tradicijo z butičnimi trgovinicami, ki se vrstijo vse do Pungerta na koncu mesta.
Trgovinice stavijo na domačo in ekološko pridelavo ter ponujajo rokodelske delavnice. Ponudba vrača Kranju
nekdanji sijaj, izgubljen z »obrobnimi«
trgovskimi centri. Nekatere trgovske
družine se ne dajo, na primer znano
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Kje, kam, kako … vam na TIC-u povedo.

Plečnikove mojstrovine.
AVTO-DOM
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Glavni trg z vodnjakom, mestno hišo in cerkvijo.

Pogled na kanjon reke Kokre.

Pungert na koncu mesta – priljubljeno zbirališče Kranjčanov.
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raj, saj so zraven stolpa številna lesena
igrala. Posebej zanimiva pa je nad reko
Kokro v breg vpeta razgledna ploščad,
ki kanjon Kokre ob njenem izlivu v reko
Savo približa že kar malo adrenalinsko.
Z nakupom vstopnice za tri muzejske
razstave smo pridobili brezplačno kavo
v Kavarni Khislstein 12.56. Ime kavarne
izvira iz letnice 1256, ko je Kranj dobil
mestne pravice. Sedanja podoba gradu
se je izoblikovala od 15. do 19. stoletja. Sredi 16. stoletja ga je kupil baron
Janž Khisl in mu zapustil ime. Grajsko
dvorišče in Vovkov vrt pred gradom
sta prizorišče številnih prireditev, letno
gledališče Khislstein je avditorij namenjen koncertni in gledališki dejavnosti.
Nahaja se v objemu srednjeveškega
obzidja in prostorov Gorenjskega muzeja, skupaj s Kavarno Khislstein 12.56,
ki skrbi za ugodje obiskovalcev muzeja
in prireditev. Avditorij v obliki amfiteatra je pokrit s pomično platneno streho,
kar omogoča dogodke tudi ob slabšem
vremenu. Sprejme 476 obiskovalcev na
sediščih in približno 800 obiskovalcev
na stojiščih. Kvaliteten kulturni utrip
dajejo Kranju tudi dogodki in razstave
v Layerjevi hiši v Tomšičevi ulici. Do
konca septembra si tu lahko ogledate
razstavo Banksy, dela svetovno znanega in daleč najuspešnejšega gverilskega
grafitarja znanega pod imenom Banksy
ter označenega za »Kralja urbane umetnosti«, »Sodobnega Picassa«.

DOMAČI LOGI
Dvorec Brdo – skladno z zgodovinskim tokom
vedno gosti trenutne elite.

Na Račjem otoku lahko dahnete »da«.

Grad Khislstein.
Za vstop v rove je potrebno kupiti vstopnico na Zavodu za
turizem in kulturo Kranj na Glavnem trgu. Do konca letošnjega septembra pa ob petkih in sobotah ob 17. uri ogled rovov
lahko združite z ogledom mesta in razstave Banksy v Layerjevi hiši v paketu vodenega ogleda, imenovanem Pocestnica.

Layerjeva hiša, kjer se kulturne vsebine združijo z dobro kavo.

Ob povratku na Tomšičevo ulico nas je ta pripeljala na izhodiščni Maistrov trg. Pot do avtodomarskega postajališča nas
je vodila mimo znamenite stavbe Globus, kjer deluje najmodernejše opremljena mestna knjižnica, vse do Slovenskega
trga z Dolinarjevimi »osvoboditvenimi« kipi in aristokratskim pročeljem Gimnazije Kranj. Nadaljnja smer – posestvo
Brdo.

Dvorec je danes v lasti države in v upravljanju državnih protokolarnih služb ter za javnost zaprt. Smo pa toliko bolj uživali v dolgem sprehodu po urejenih poteh skoraj 70 hektarov
velikega parka, piknik odeja in košara dobrot nam je pričarala čudovit konec dneva. V parku je kar 11 ribnikov, od katerih
ima vsak svoje značilnosti; trije so namenjeni športnemu ribolovu. Največji ribnik na Brdu se ponaša s slikovitim Račjim
otokom, na katerem se nahajata lesen paviljon in brunarica s
pokrito teraso.

Dejansko ne vemo, koliko se posestvo lahko omenja kot Titovo Brdo, zgodovinsko dejstvo seveda je, da je imel vodja
nekdanje skupne države tu rezidenco. Tudi princ Aleksandar
Karadjordjević, sin kneza Pavla Karadjordjevića, ni dobil lastninske pravice do približno polovice posestva. Knez Pavle
Karadjordjević je posamezne parcele posestva kupil med letoma 1935 in 1939. Posestvo je bilo po drugi svetovni vojni
Karadjordjevićem odvzeto in nacionalizirano, po 87. členu
zakona o denacionalizaciji pa je bila kraljeva družina izvzeta

Na otok nas je vodil romantični leseni most. Na Brdu lahko
uživate tudi ljubitelji konj in jahalnega športa. Tu domuje ducat lipicancev. Lahko se dogovorite za jahanje v maneži ali na
terenu. Park Brdo in lovišče lahko prekrižarite s kočijo, pozimi celo s sanmi. Hipodrom gosti kasaške prireditve, na njem
in ob njem pa se ljubiteljem golfa ponuja vadišče. Zelo popularni sta tudi pešpot (dve uri) ali tekaška oziroma kolesarska
destinacija okrog Brda. Avtodom lahko pustite na parkirišču
pred hotelom Kokra.

POSESTVO BRDO

ROVI POD STARIM KRANJEM

Po stopnicah mestnega obzidja smo se
z ulice spustili do podzemnih rovov,
ki so med drugo svetovno vojno služili
kot mestno zaklonišče. V 1300 metrov
dolgih rovih je pravo malo kraško podzemlje s kapniki in tudi kakšno jamsko
živaljo. Ogledali smo si razstavo mineralov in fosilov ter ob simulaciji letalskega napada celo sedeli nekaj časa v
zaklonišču.

iz kroga denacionalizacijskih upravičencev. Na posestvu je
več objektov: hotel, nov kongresni center, tiskovno središče,
konjeniški center, čebelnjak, koče v gozdu, kozolci na travnikih in krona vsega – renesančni dvorec iz začetka 16. stoletja.

Trbojsko jezero.

Vibracijski in zvočni efekti so precej realistični, upajmo, da ne bo šlo še kdaj
zares. Rove so namreč pričeli graditi tik
pred drugo svetovno vojno, vendar jih
zaradi pomanjkanja materiala in časa
niso uspeli zgraditi do konca vojne. V
zadnjih mesecih vojne so meščani zaradi preletov in nevarnosti zavezniškega
bombardiranje rove zasilno uporabljali.
Danes je v rovih pestro zlasti jeseni, vse
do novoletnih praznikov. Novembra bo
vrata odprla vinska pot, poskušali boste
lahko najboljša vina slovenskih vinarjev. Rovi so tudi dom škrata Krančka, ki
pazi na kapnike in prijateljuje z jamskimi živalmi. Kranček se otrokom le redko pokaže, vendar jim vedno kakšno
zagode, ko pridejo k njemu na obisk.
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Kranjsko podzemlje je prepredeno z rovi - kot v ZF filmu.
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kolesarske poti

OKOLIŠKE ZANIMIVOSTI

S kolesom jo nadalje lahko uberete proti
Predosljam čez vas Suha, preko polj in
kolovozov ob reki Kokri čez Hotemaže vse do Preddvora in jezera Črnava,
kjer se poleti lahko prijetno ohladite.
To lokacijo smo prihranili za naslednji
obisk, mladina je namreč zasledila, da
se da blizu Kranja, če se vračate proti
ljubljanskemu koncu ob levem bregu
Save, SUPati na Trbojskem jezeru. Od
Brda smo se skozi Predoslje (postanek
v Gostilni Krištof, okusno!) zapeljali po
obvozni cesti proti Kranju, mimo nakupovalnih središč, kjer smo se na križišču
pred Delavskim mostom usmerili proti
Trbojam. Trbojsko jezero je nastalo med
Kranjem in Mavčičami kot posledica zajezitve reke Save, ko so leta 1986
zgradili HE Mavčiče. Na tem območju
je zabeleženo najnižje rastišče planike
v Sloveniji. Pri Čolnarni je bilo za avtodom dovolj prostora, idilična lokacija je
bila pravšnja za super SUParski zaključek kranjskega potepanja. Za vse aktivne je v okolici Kranja precej možnosti za
rekreacijo. Kolesarji se lahko podate v
smeri obeh rek, po Savi navzdol pridete
do Trbojskega jezera ob obeh bregovih,
poti se združijo na Zbiljah, vmes se lahko v ribiški brunarici ustavite na čudovito spečenih postrveh. Dobro postrv
vam spečejo tudi v Kampu Dragočajna,
urejenost kampa in sožitje z naravo vas
lahko tu zadržijo še kak dan.
Avtodomarsko postajališče je urejeno
tudi pri Hotelu kanu, malce naprej proti Zbiljam.
Severno od Kranja ob Savi navzgor lahko s kolesom prisopihate do Zgornje
Besnice in Nove vasi, kjer sestopite in si
greste ogledat slap Šum (15 min.). Pohodniki pa do slapu Šum lahko pridete
po učni poti, ki vodi prek hriba Rovnik
nad Zgornjo Besnico. Zaradi številnih
kraških pojavov ga nekateri imenujejo
tudi Besniški kras, najbolj znani jami
sta Bidovčeva luknja in Podskokarjeva
jama. V smeri Storžiča vas pričakuje že
omenjeno posestvo Brdo, na poti proti Preddvoru so zanimiva tudi jezerca
v Bobovku (naselje Kokrica), zaščiten
ornitološki raj, kjer se poleti lahko okopate. Glinokopna jezerca v Bobovku so
zavarovana kot naravni rezervat. Tu so
ob kopanju gline našli fosilne ribe in
mamutove ostanke iz časa ledene dobe
ter žarno grobišče iz rimske dobe. Na
bolj gozdno kolesarjenje ali pa peš se
lahko podate skozi krajinski park Udin
boršt, ki za mnoge Kranjčane predstavlja umik v neokrnjeno naravo po delovnem dnevu. Tu se teče, kolesari, na
asfaltiranem delu rola, sprehaja pse,
nabira gobe, …
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KULINARIKA

Tradicionalne jedi v Kranju in okolici so bile kot povsod po Gorenjskem
povezane s kravjim mlekom in siri, zaradi bližnjih planšarij pa tudi z
ovčjerejo. Če zavijete v kranjske gostilnice, kmečke turizme ali v druge gostoljubne kuhinje, se boste lahko prepričali, da ima hrana pristen
okus. Najbolj prepoznavna sta kranjska klobasa in gorenjska danka –
želodec s kašo.

Kolesarske povezave pod Storžičem so namenjene rekreacijskemu kolesarjenju. Vzemite si
čas za ogled krajev, travnikov in polj severno
od Kranja. Poti so razgibane, speljane po manj
prometnih cestah, skozi naselja, kjer lahko
uživate v kulinaričnih dobrotah gorenjskega
podeželja.

Kranjska klobasa pa ni poimenovana po Kranju, ampak po nekdanji deželi Kranjski. Klobasa, ki je zaščitena v Sloveniji in tudi v Evropski uniji. Danes jo po enotnem receptu in tehnologiji izdeluje 11 certificiranih
proizvajalcev. Ni pa samo meso tisto, ki zaznamuje gorenjski krožnik.
Tu so še ajdova kaša z gobami, sladki ali slani štruklji ter potice za sladkosnede.

Pot 10 in krajša različica 10A vodita iz Kranja prek Kokrice, Tenetiš, Gorič do Trstenika.
Krajša pot (21,2 km) vas nazaj do Kranja popelje skozi Čadovlje, Hraše pri Preddvoru, Bobovek, Ilovko in Rupo. Če izberete daljšo pot
(28,7 km), boste pedale vrteli pod Storžičem
mimo Bašlja in Mač do Preddvora. Od tod se
ob reki Kokri zapeljete mimo Brega ob Kokri,
Predoselj in Britofa do Kranja.
Pot 11 je dolga 31,1 km. Vodi vas okrog krajinskega parka Udin boršt, po krajši različici
(11A, 26,5 km) pa ga prečkate. Čeprav je Udin
boršt preluknjan s številnimi vrtačami, kraškimi jamami in vodnimi izviri, bodite brez skrbi.
Pot je dobro označena in vodi po gozdni cesti.

pohodne poti

Večkratna zmagovalka je Arvajeva.

Mestna hiša v Kranju je eden
najpomembnejših arhitekturnih
spomenikov na Slovenskem. Renesančna dvorana v prvem nadstropju je danes poročna dvorana.
Krasijo jo vrata z letnico 1638 in
lesen kasetiran strop v renesančnem slogu. V vhodni veži so leta
1965 odkrili staroslovanske grobove in ognjišče iz 9. in 10. stoletja.
V Mestni hiši so na ogled tri stalne razstave:zbirka kiparja Lojzeta
Dolinarja (1893 – 1970), arheološka
Železna nit in etnološka Ljudska
umetnost na Gorenjskem. V pritličju je tudi galerija, ki je namenjena
občasnim muzejskim in likovnim
razstavam.

Razstava Prelepa Gorenjska v
prenovljenem gradu Khislstein je
zasnovana kot sprehod skozi čas v
dvanajstih epizodah v prvem nadstropju in na podstrehi. Razstavne
zgodbe o Gorenjski in ljudeh pripoveduje več kot 1300 muzealij,
vsebino posameznih sob povzemajo izbrani verzi iz Prešernovih
poezij in ljudske pesmi. Muzejsko
pripoved o Prelepi Gorenjski oživljajo zvočni prostori, številne fotografije in številni dokumentarni
in igrani filmi. Razstava Prelepa
Gorenjska vodi obiskovalca skozi
ducat sob in je pravi poklon deželi
in ljudem. Je pa tudi klic k srčnosti,
da skrbno ohranjamo, kar smo prejeli od prednikov.

september 2016

AVTO-DOM

Najbolj priljubljen hribček Kranjčanov je Jošt (847 m), kamor vodi veliko poti:
Sodarjeva, gobarska, borovničeva in še katera. Do Jošta lahko pridete tudi z
avtodomom, saj asfaltna cesta vodi skozi Stražišče pri Kranju do samega vrha.
Tudi če pustite avtodom nekje ob cesti v vasi Javornik, se ne boste pretirano
spotili - do vrha je namreč le kakšnih deset minut hoje, vendar tu parkiranja ne
priporočamo. Če pa se vendarle želite pri vzponu vsaj malce utruditi, se boste
verjetno odločili za pot, ki si jo za vzpon izbere večina pohodnikov. Ta vodi na
Jošt iz vasi Pševo, torej od vznožja. Prostora za avtodom je povsem na začetku
poti, takoj za naseljem Stražišče, dovolj. Pot do vrha vam bo tako vzela približno uro. Jošt je tudi priljubljena kolesarska točka, le v kolena malo grizete, a ni
sile. V Smučarskem domu se lahko odžejate in okrepčate. Na praznik dela, 1.
maj, vsako leto ob cerkvi priredijo kresovanje. Z vrha Jošta po gozdni poti vsako leto poteka tudi dirka v spustu z gorskimi kolesi, ki se je udeležujejo nekateri
najboljši gorski kolesarji.
Šmarjetna gora (646 m) se dviga nad Kranjem na desnem bregu Save. Zanimivo je, da je bil vrh Šmarjetne gore včasih visok 654 m. Pri gradnji hotela so
namreč vrh odrezali za devet metrov, da so naredili prostorno teraso. Druga
zanimivost je ta, da ima Šmarjetna gora dva vrhova, višjega in nižjega. Nižji vrh
je iz turških časov obdržal ime Grmada (592 m). Drugo ime za nižji vrh je Gradišče, kar priča o zanimivih arheoloških ostankih, ki kulturo gradišča uvrščajo
v 8. stoletje pred našim štetjem. Na južnih pobočjih so v strmini ohranjene ozke
terase, na katerih so »prazgodovinski ljudje« gojili vinsko trto. Vinska trta je na
Šmarjetni gori prisotna tudi danes, a ne dolgo časa. Omenjena trta je cep najstarejše trte v Slovenije, znane mariborske Stare trte. Pot začnete v Stražišču pri
Kranju in se po uri do uri in pol hoje po travnatem in gozdnatem terenu vzpnete mimo kapele sv. Marjete do razgledne terase hotela Bellevue, kjer lahko ob
jasnem vremenu vidite najmanj petino Slovenije. S številnimi igrali na hotelski
terasi je lepo poskrbljeno tudi za otroke.
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DOMAČI LOGI
INFO
Zavod za turizem in kulturo
Kranj
Glavni trg 2, 4000 Kranj
Tel.: 04 238 04 50
E: tic@visitkranj.si
www.visitkranj.com

PZA
PZA Kranj
8 EUR / 24 ur
Voda in elektrika plačljiva.
Koordinate GPS:
N 46.242723° / E 14.356833°

v Rovih pod starim Kranjem

21. - 23. in 28. - 30. oktober
VINSKAPOT_amerikanka.pdf 1 24. 08. 2016 23:02:17
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11., 12. in 18., 19.
novembra

Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo
več kot 30 degustacijskih točk
petek, 11.11., od 16. do 19. ure,
sobota, 12.11., od 14. do 19. ure,
petek, 18.11., od 16. do 19. ure,
sobota, 19.11., od 14. do 19. ure,

Vstopnice so že na voljo na vseh
Eventimovih prodajnih mestih.
www.visitkranj.si

