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Bled, a vár és a sziget
A Bledi-tó Szlovénia legismertebb kirándulóhelye, a Júliai-Alpok ékszerdoboza, az országba
kirándulók kötelezõ zarándokhelye. A hegyekkel és zöldellõ erdõkkel körülölelt tó fölött, egy 130
méter magas sziklaszirten álló várkastély és a tavacska közepén fekvõ, karcsú templomtoronnyal
ékesített sziget látványa mágnesként vonzza a látogatókat. A várba elsõsorban a parádés kilátás
miatt éri felmenni, a zarándokhelyként is ismert szigeten álló templomba pedig már maga az utazás a
helyi pletnával, lapos bárkával is élmény, ráadásul, ha háromszor megkongatjuk a harangot, tejesül
egy kívánságunk.A Bledi-tó (Blejsko jezero)
A jégkorszakot követõ olvadás során alakult ki a tó a Bohinji-gleccser visszahúzódása során, a kivájt
medencében gigászi szikla állt, melybõl a mai sziget keletkezett. A helyenként 30 méteres mélységet is elérõ,
kristálytiszta vizû tó több mint 2 km hosszan fekszik a Júliai-Alpok elõterében. Vize nyáron meglepõen
kellemes, köszönhetõ a tó keleti szélén feltörõ vízalatti termálforrásoknak is. A tó két stranddal is rendelkezik,
melegebb idõben vize akár 25 fokra is felmelegszik, mi még szeptemberben is jót fürödtünk benne.
Közvetlenül a vár alatt van a Grajska Pla¾a nevû fizetõs, jól felszerelt strand (nem olcsó). A tó nyugati
szélén, a kempingnél pedig egy gyönyörû, pázsitos szabadstrandot találunk.
A termálforrások vizét a település néhány szállodája hasznosítja. A tavat kényelmesen körül tudjuk sétálni,
a teljes körút 6 km hosszú, az útvonal néhány helyen a vízre épült palló járdán vezet. A sziklán álló
várkastély, a sziget, a hegyek, a távolban a Karavankák sokszor havas láncának látványa maradandó
élményt ígér. Az üdülõhely ismertségét egy svájci orvosnak, Dr. Arnold Rikli-nek köszönheti, aki maga is itt
gyógyulgatott, és 1885-tõl kezdve betegeinek orvosság gyanánt írta fel a környék jó levegõjét, a tóparti
napsütést, a gyógyító termálvizeket. A Monarchia korában népszerû üdülõhellyé fejlõdött Bled 1908-ban a
bécsi világkiállításon turisztikai aranyérmet is kapott. Az elsõ világháború után a jugoszláv királyok, míg a
második után Tito kedvenc kirándulóhelyének számított. Rezidenciájuk a déli parton álló jelenlegi Villa Bled
hotel épülete volt, melyet még ma is Tito villának hívnak.A bledi várkastély (Blejski grad)
A tó északkeleti partján, egy 130 méter magas, függõleges sziklaszirten álló vár története több mint ezer évre
nyúlik vissza. A vár építésének kezdete a múlt homályába vész, ami biztos, hogy a már álló erõdítményt
1004-ben II. Henrik német császár a dél-tiroli brixeni püspökségnek adományozta, amely a következõ
nyolc évszázadban kontrollálta a környéket. Egyedüli, megmaradt emléke ennek a kornak a román kori,
kerek, tó felõli bástya, a várkastély többi része az 1510-es parasztfelkelés alatt semmisült meg. A vár nagy
része a késõbbi, fõleg a barokk kor újraépítésének eredménye.
A várhoz gyalog legegyszerûbben a város felõl, a neogótikus Szent Márton-templom elõl induló lépcsõs
szerpentinúton juthatunk fel, de természetesen autóval is felhajthatunk a vár elõtti fizetõs parkolóba.
Elsõsorban a parádés kilátás miatt éri meg a viszonylag borsos belépõt kifizetni. A falakról mesés panoráma
tárul fel az egész tóra, a közepén csücsülõ szigetre, a környezõ hegyekre, a fürdõhelyre. A felsõ várudvarból
nyílik a XVI. századból származó várkápolna épülete, benne II. Henriket és feleségét ábrázoló barokk
freskókkal. A kápolna melletti múzeumszárnyban fõként régészeti leletekbõl álló kiállítást láthatunk. A tó felé
nyitott várudvaron, az étterem látványos teraszán kínálnak szlovén specialitásokat. A kerek toronyban
ideiglenes képzõmûvészeti tárlatokat rendeznek, felsõ szintjén pedig interaktív vizuális információs pontot
alakítottak ki.Gyakorlati tudnivalók
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