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Hotel Bellevue 

 

Najlepši razgled na mesto! 
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HOTEL BELLEVUE 

 
Hotel Bellevue ni svojega imena dobil kar tako. O tem se lahko prepričate na naši 

razgledni terasi, kjer se vam veličastno odpira pogled na 20% Slovenije in s tem 

opravičuje tako ime hotela, kot tudi svoj vzdevek – Gorenjska razgledna točka. 

 

Videti je mogoče vse od znamenitega Blejskega gradu, Karavank, Kamniško-

savinjskih Alp do Šmarne gore ter Škofjeloškega hribovja. Izvrsten je predvsem 

pogled na samo mesto Kranj s svojo okolico. 

 

 
 

V hotelu vam je na voljo 15 dvoposteljnih sob, 2 sobi z zakonskim vodnim ležiščem in 3 

enoposteljne sobe. Sobe vsebujejo balkon / teraso, mini bar, kopalnica s tušem, kabelska 

TV, internet dostop, telefon, itd. Obdajala vas bo neokrnjena narava in prijetna 

domačnost. V hotelski restavraciji pa vas bomo razvajali z okusno hrano ter za prijetno 

vzdušje poskrbeli s številnimi prireditvami, ki jih izvajamo preko celega leta. 
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VINOGRAD 

 
Na Šmarjetni gori že več let uspeva tudi vinska trta Malce neobičajno za gorenjsko, pa 

vendarle. Idejo za to smo dobili iz več razlogov; 

 

- Na južnih pobočjih Šmarjetne gore najdemo v strmini ozke terase, ki pričajo, 

da so pradavnimi tu gojili vinsko trto,  

- posreden dokaz za to je tudi ledinsko ime tega predela hribčka – TORKLA, ki v 

starem jeziku pomeni preša.  

- dodaten zgodovinski dokaz o gojenju trte na tem območju je tudi ime ulice v 

Stražišču, ob vznožju Šmarjetne gore, ki se imenuje Cesta na vinograde.  

 

Novejša odkritja pa pričajo celo o tem, da 

so zadnji tu gojili trto Freisinški škofje 

pred cca. 400 leti. 

 

Ko je l. 2000 je Mestna občina Kranj dobila 

od Mestne občine Maribor v dar potomko 

znamenite mariborske trte, se  je župan 

Mohor Bogataj odločil, da jo posadi na 

Šmarjetno goro. Ob tej priložnosti smo uredili 

tudi hotelski vinograd.  

 

Poleg mariborske Modre kavčine oz. žametne črnine, ki je kraljica v vinogradu, so v 

vinogradu tudi predstavniki primorske in dolenjske vinorodne regije in tako  

 

združujemo tri slovenske vinorodne pokrajine – Štajersko, Primorsko in Dolenjsko. 

Vina vinogradnikov, ki so v našem vinogradu posadili svoje trte, gostje lahko poskusijo 

tudi v hotelski restavraciji. 

  

 

 

Poslanstvo našega vinograda je široko saj 

poleg tega, da promovira najstarejšo trto 

na svetu, hkrati tudi našim gostom, ki 

prihajajo iz celega sveta, predstavlja 

Slovenijo kot deželo vinske trte in okusne 

domače kapljice.  
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CERKVICA SVETE MARJETE 

 
Šmarjetna gora je bila zaradi svoje lege in razgleda od nekdaj privlačna točka za 

vse, ki so želeli bdeti nad dogajanjem v 

dolini. Tako so bili po njej posejani gradovi, 

obrambni jarki, zatočišča in prav na vrhu 

še danes stoji cerkvica svete Marjete, ki 

je bila nekdaj cilj mnogih romarjev. 

 

V današnji časih cerkvica zaživi ob vseh 

večjih krščanskih praznikih, v njej pa se 

odvije tudi nemalo poročnih in krstnih 

obredov. 

 

Po ljudskem izročilu se širi glas predvsem o živi skali, ki jo vidimo v južnem delu 

cerkvice. Ta naj bi imela zdravilno moč in širila okrog sebe močan naboj pozitivne 

energije… 

 

Kdaj natanko je bila postavljena cerkvica Svete Marjete na Šmarjetni gori ni 

natančno znano, predvideva pa se, da izhaja iz obdobja med 9. in 10. stoletjem. 

Šmarjetna je bila prvič omenjena v listinah leta 1274 (M. Kos: »cum monte sancte 

Margarete«). Naslednji vir iz leta 1342 pa že navaja, da so cerkvico obnovili.  

 

V cerkvi so bili trije oltarji. Glavni je bil posvečen sveti Marjeti, zavetnici pred točo 

in nevihto, stranski je bil oltar svete Elizabete, zaveznice pred boleznijo ter drug 

stranski oltar, posvečen sveti Katarini, zaveznici bistrega uma in pameti. 

 

V času avstrijskega cesarja Jožefa II. je bila na spisku nepotrebnih božjih ustanov. 

Leta 1785 je bila cerkev dokončno opuščena in dvesto let prepuščena propadanju. 

Leta 1989 je bila na pobudo župnika Cirila Brgleza iz fare Kranj – Šmartin obnovljena. 

 

 

Zdaj cerkvica ima starinski izgled. 

Zunanji videz je danes romanski, čeprav so 

izkopanine pokazale mešanico 

romanskega in gotskega stila.  

Najbolj dragocen je gotski kip sedeče 

Marije iz 1. polovice 16. stoletja, ki stoji 

nad živo skalo na južni strani cerkvice. 
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GOSTINSKA PONUDBA 

 
Da je obisk pri nas resnično nekaj 

posebnega, poskrbimo lahko že z 

aperitivom, ki vam ga na željo 

postrežemo tudi na razgledni terasi 

hotela. Od tod lahko opazujete dobrih 

20% slovenskega ozemlja.  

 V prihajajočem poletnem času vam bomo 

postregli na hotelskem vrtu. Da boste lahko 

s poslovnimi partnerji kramljali v miru, vam 

bomo po naročilu pripravili pogrinjke tudi pod 

prijetnimi, tipičnimi gorenjskimi kozolci.  

 

 

Iz naše KNJIGE DOBROT si boste lahko 

izbrali pestre jedi posebnih okusov, ki vas 

bodo popolnoma očarale. Ko pa boste 

želeli narediti vtis na vaše poslovne 

partnerje, se bomo še posebej potrudili in 

vam pripravili posebne menije glede na 

vaše želje.   

 

 

 

 

Polnjen paradižnik z liptover sirom, zelenjavna juha z 

parmezanovim ponvičnikom, jurčki z jajci, pregrešni 

beefsteak, obloženi goveji ramsteak, testenine z jurčki, 

hišna rižota, divjačinski golaž, babična postrv, solata 

marjeta, Marjetin vrh,… 
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Osrednja prireditvena hotelska 

restavracija sprejme do 110 gostov 

naenkrat.  

V njej organiziramo različna poslovna 

srečanja, seminarje, banketne 

postrežbe, zaključene prireditve, 

koncerte, plesne večere z živo glasbo 

ter tradicionalne hotelske prireditve, 

kot so: Martinovanje, Silvestrovanje, 

Valentinov ples, Pustovanje in druge.  

 

Skupaj s panoramsko restavracijo se kapaciteta restavracije, ko je prehod med njima 

odprt, dvigne do 250 oseb. 

 

 

Poleg osrednje prireditvene hotelske restavracije 

in panoramske restavracije vam lahko ponudimo 

tudi manjšo – mala panoramska restavracija. 

Primerna je za zaključene družbe do 40 oseb, ali 

pa za kosilo oz. večerjo v paru ali v družbi. 
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SEMINARSKI CENTER 

 
V hotelu Bellevue vam je na voljo tudi sodoben seminarski center s tremi dvoranami, ki 

sprejmejo do 150 oseb. Za potrebe po večji kapaciteti pa je na voljo prireditvena 

restavracijska dvorana. 

 

Dvorane so svetle, a ne bleščeče, klimatizirane in 

prav vse se ponašajo s čudovitim razgledom 

na mesto Kranj. 

 

Za organizatorje so na voljo tudi vsi tehnološki 

pripomočki in internetni dostop za dobro izvedbo 

seminarjev. 

 

Za vse udeležence je pred hotelom na voljo velik 

brezplačen parkirni prostor. 

 

    

 

 

 

Hotel Bellevue ima izvrstno lokacijo za izvedbo 

seminarjev, saj je oddaljen od vsakdanjega 

mestnega vrveža ,v zavetju narave a hkrati je od 

centra mesta Kranj  oddaljen le  4km, Letališča 

Jožeta Pučnika 13km, Ljubljane 25km, Bled 

26km,… 
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Poslovna srečanja, Slovesna kosila, Banketi, Seminarji, 

Delavnice, Sestanki… 

 

Koncerti, Prireditve, Plesni večeri, Vrtne zabave… 

 

Obletnice, Poročna in druga osebna slavja, Srečanja prijateljev, 

Družinska kosila, Romantične večerje… 
 

 

 

 

 

Hotel in restavracija Bellevue*** 

Šmarjetna gora 6, 

4000 Kranj 

Tel.: 04 270 00 00, e-mail: bellevue@bellevue.si, 

splet: www.bellevue.si 

 
 

 


