Turizem v Radovljici
Kje iskati začetke turizma na našem koncu? Prve oblike turizma so zagotovo v
romanjih. Skozi Radovljico je vodila že v 14. stoletju romarska pot, ki se je začela na
Trsatu (pri Reki, Hrvaška), končala pa na sv. Višarjih. Na tej poti je bila ena izmed
romarskih postaj tudi cerkev sv. Petra z relikvijo čudodelne krvi (in v bližini cerkev na
blejskem otoku).
Romarji so se na dolgih potem morali tudi ustavljati in okrepčati v lokalnih gostilnah.
Znano je, da so v srednjem veku v župniščih odpirali vinotoče …
Podobno velja tudi za obrtnike, ki so od nekdaj potovali po svetu in prodajali svoje
izdelke. Potem so tu še popotniki in seveda v našem alpskem svetu (malce pred
letom 1900) planinci.

Podobica »Trsatske Matere božje«
Vir: philadria in DAR

Še pred ustanovitvijo »turističnih društev« so vlogo turističnih promotorjev opravljale
planinske podružnice Slovenskega planinskega društva. Vodnikova koča je bila
zgrajena leta 1895. Železnica je verjetno botrovala odprtju hotela Bastl v Radovljici
ok. 1870 …
Tako, da je veliko map na naši spletni strani povezanih s turizmom: prve kočije,
zgodovina gostiln, železnica, cestne povezave, letalski promet … Ne nazadnje tudi
pošta (razglednice, telegraf, telefon …), šport (gledalci na športnih prireditvah) in še
kaj bi se našlo.

Prvi (turistični plakat) z motivom Radovljice, 1895
Vir: Plakat Zgornje Kranjske železnice (slikar V. Benesch)

Pred 1900: Ni zapisov o tem, s kakšnimi nameni so ljudje obiskovali Radovljico sredi
19. stoletja, a prenočiti je bilo v mestu mogoče. Prenočišča so imeli v Restavraciji
Hudovernik, v hotelu Bastl in pri zasebnikih.
Vir: 110 let Turističnega društva Radovljica

Gostilne v 19. stoletju - prvi zametki organiziranega turizma
Vir: Preris FK (avtor Jure Sinobad)
Razlog za obiskovanje Radovljice je bil in je še v prvi vrsti ugodna klima. V tem času
je bila Radovljica edino mesto na Zg. Gorenjski, kar nam potrjuje tudi mnenje v
časopisu za oficirje Avstro-Ogrske (izdano 1912), ki navaja, da je Radovljica najbolj
zdravo mesto na tem delu Avstro-Ogrske.
Vir: Družabno življenje v Radovljici v obdobju med obema vojnama (avtorica
Alenka Klemenc)
Poleg zdrave klime so bili pogoji za turizem tudi bližina Bleda, takrat že znanega
turističnega kraja in po letu še bližina Brezij (po letu 1900 romarski turizem), manj
bližina Bohinja (planinski turizem) in Krope. Radovljica je bila tako stičišče več
turistično bolj poznanih krajev.
Znamenitosti in ponudba Radovljice so bile: ogled srednjeveškega mesta, sotočje
reke Save, pogled na Triglav (z vrtov Klinarjeve, Avguštinove in Kunstljeve gostilne),
sprehodi v lepo okolico, prej omenjena zdrava klima (zaradi te klime je bila nekaj
časa v načrtih v Radovljici celo bolnica).
Če pogledamo družabno življenje v Radovljici v tem času, potem moramo najprej
opozoriti, da je l. 1835 Radovljico prizadel velik požar v katerem je pogorelo 95 hiš
(48 v mestu in 47 v Predtrgu). Poleg te nesreče, pa je vse do leta 1848 vladal strogi
Metternichov absolutizem, od leta 1849 pa kasneje še Bachov absolutizem.
Gostilna Lectar (od 1822), Restavracija Klinar (od 1828) ob mestnem vodnjaku in
Mulejeva gostilna in predvsem kavarna Prešeren (obe pred 1850) so bili v tem času
vodilo družabnega življenja v Radovljici. V Kavarni Prešeren je bila v letu 1848 celo
ustanovljena prva čitalnica v mestu.

Zagotovo je največ k zanimanju za Radovljico pripomogla železnica. Skozi Radovljico
je »šla« že leta 1870, a mesto je v tem pogledu zaživelo šele leta 1884, ko je dobila
tudi svoje železniško postajališče.
ŽP Lesce pa je bila povod tudi za prvi avtobus v naših krajih. V resnici je šlo za
Ažmanov omnibus (kočija, ki je imela vozni red), ki je povezoval ŽP v Lescah in
Bohinjsko jezero.

Vozni red Ažmanovega omnibusa
Vir: Gorenjec 1902

Primerjava z Bledom.
Danes si komaj predstavljamo, da je bil Bled še sredi 19. stoletja povsem navadna in
malo znana kmečka vas, dokler se ni v kraj nekega dne pripeljal Švicar Arnold Rikli.
Leta 1822 so topliške vrelce prekrili z leseno lopo. Ker niso bili posebej topli, imeli so
23 stopinj Celzija, so na Bled prihajali obiskovalci, ki jim ni bilo mar za zdravilne
vrelce, ampak so občudovali idilično lepoto kraja. A navala turistov še ni bilo. Potem
je na prizorišče stopil mladi Arnold Rikli …
Vir: Nedeljske novice Plus (27. januar 2013).
☼☼☼☼

Društvo za olepšavo mesta Radovljica, 1896-1907
Društvo za olepšavo mesta Radovljica, 1896: 1. julija 1896 je bil za mesto velik
dogodek, ko so ustanovili »Društvo za olepšavo mesta Radovljica« z namenov »v
prid domačemu prebivalstvu in v povzdigo dohajanja tujcev pospeševati prijazni
značaj mesta radovljiškega in bližnje okolice«.
Vir: 110 let Turističnega društva Radovljica
Olepševalno društvo se baje zopet oživi v Radovljici, kar z veseljem pozdravljamo.
Že se je letos oglasilo precej tujcev letoviščarjev k nam in upamo, da se število še
pomnoži, če jim bomo nudili udobnosti, katere se zahtevajo od letovišča.
Gorenjec, 10. 06. 1905

Gorenjec, 18. 08. 1906
Predsednik društva za olepšavo mesta Radovljica je bil trgovec Oto Homan. Skupaj z
bratom Friderikom sta založila prve radovljiške razglednice. Med založniki sta bila
tudi fotograf Alojz Vengar in trgovec Leopold Fürsager, nekaj prvih razglednic pa je
ozajlšal Franc Rojec.
Prvo pismo s slikovnim motivom Radovljice je zelo zanimivo, saj je delo treh ljudi.
Fotografiji je naredil Alojz Vengar, retuširal in dorisal cvetlične motive je Franc Rojec,
pismo pa je založil Leopold Fürsager. Prvo razglednico (po vedenju DAR) pa je
založil Alojz Vengar.
Svoje sta prispevala tudi Slovensko pevsko in bralno društvo »Triglav« v Radovljici in
malce kasneje (1909) tudi Radovljiška podružnica društva sv. Metoda in Cirila, tako
da so Radovljičani v tem obdobju (1896-1907) dobili veliko čudovitih razglednic.
Zanimivo pa je, da so razglednico znotraj Društva za olepšavo mesta Radovljica
izdajali vsak zase. Tako ne poznamo nobene razglednice, ki bi jo izdalo to društvo.

Razglednica – glava pisma, nat. 1896
Vir: DAR

Radovljica z gradiščem, od. 1896
Vir: Kopirnica Sodja (foto in založil Alojz Vengar)

Radovljica iz Predtrga, od. 1900
Vir: DAR (zal. Slov. pevsko in bralno društvo »Triglav« v Radovljici)

Pred letom 1896 je nekaj fotografij Radovljice naredil fotograf Alojz Vengar. Alojz
Vengar je bil član Vurnikove delavnice, še zelo mladega pa so ga poslali v Novo
Gorico k mojstru fotografije Jerkiču, da se je izučil fotografske obrti.
Še enkrat moramo omeniti Franca Rojca. Čeprav je bila fotografija okrog leta 1900
zelo moderna, se je Rojec odločil, da bo sam narisal svoje razglednice. V DAR se
zahvaljujemo g. Gregorju Koblerju (zbiralcu Rojčevih razglednic iz Ljubljane), ki nam
je poslal skenograme njegovih razglednic – hkrati pa nas je podučil, da so to v bistvu
prve slovenske litografije (O Francu Rojcu pišemo v posebni mapi.)

Društvo za privabitev tujcev, 1907-1914
Društvo za povzdigo prometa s tujci se snuje za občine Radovljico, Lesce in
Begunje.
Vir: Gorenjec, 11. 5. 1907

Predsednik društva za privabitev tujcev (1907-14) – Leopold Fürsager
Vir: 110 let Planinskega društva Radovljica

Naslovnica turističnega prospekta, 1907
Vir: 110 let Turističnega društva Radovljica

Naslovnica »Illustrierte – Reise und Bäder Zeitung«
Vir: DAR

Oglas radovljiških nočitvenih kapacitet, 1908
Vir: Das Alpenland Krain Österreich (dLib - NUK)
Hoteli in prenočišča v Radovljici - 1912:
Avguštin H. Ivan, 3.
Bastel, Janc Florijan, 4.
Dernič Matevž, 2.
Dolžan Fran, 4.
Homann Oton, 4.
Kleindienst Ivan, 3.
Klinar, Hudovernik Vinko, 4.
Kosmač Anton, 3.
Kunstelj Rudolf, 2.
Praprotnik Anton, 3.
Zalar Mihael, 8.
1. Splošna naslovna knjiga za Kranjsko 1912 (založila Mulley - Kamenšek,
Ljubljana).

Tujsko prometno društvo v Radovljici, 1914-1941
Okrajni glavar Anton Mencinger. Novoimenovani vladni komisar mestne občine,
vlad. svet. Anton Mencinger je sin slovenskega pisatelja dr. Mencingerja. Po
končanih juridičnih študijah se je posvetil politično upravni službi ter je najpreje
služboval kot konceptni uradnik pri nekdanji deželni vladi v Ljubljani, pozneje je vodil
kot okrajni glavar več let glavarstvo v Litiji, a po prevratu nekaj let okrajno glavarstvo
v Radovljici, kjer je skušal dvigniti ta okraj v gospodarskem, kulturnem in zlasti
tujskoprometnem oziru. Iz Radovljice je bil g. Mencinger pozvan v Ljubljano v
velikemu županstvu.
Vir: Slovenski narod, 08. 10. 1926

Hotel Grajski dvor. Leta 1936 je Mestna hranilnica zgradila hotel Grajski dvor, za
katerega je načrte zasnoval Ivan Vurnik, in v hotelu je svoje prostore dobilo Tujsko
prometno društvo. Izšle so prve informacije v treh jezikih, društvo je priredilo elitni
ples, na kopališču so se vrstila plavalna in skakalna tekmovanja, v mestu pa
gledališke predstave (bila sta dva odra), koncerti, telovadne prireditve. Vse je bilo
dobro obiskano in turizem je cvetel. Če se je gostom zahotelo na izlet v bližnjo ali
daljno okolico, so imeli na voljo izvoščke, dva fijakerja in celo taksi.
Leta 1939 je število nočitev naraslo na 21.615. Naslednje leto se je številka
razpolovila in v viharju druge svetovne vojne je turizem popolnoma zamrl.
Vir: 110 let Turističnega društva Radovljica

Gradnja hotela Grajski dvor, 1932-33
Vir: arhiv družine Sartori-Čebulj
Op.: Fotografija prikazuje gradnjo stavbe, ki najprej ni bila namenjena hotelu.
O tem več v mapi »Gradnja v Radovljici in Lescah 1918-1945«

Naslovnica turističnega prospekta, 1934
Vir: knjiga Ivan Vurnik

Vir: Slovenčev koledar, 1941

Turistično društvo Radovljica, od 1946
V mrzlični povojni obnovi je postalo društvo spet dejavno in pod imenom Turistično
društva Radovljica nepretrgoma deluje od leta 1946.
Začetek povojnega obdobja v novi Jugoslaviji je bil težak. Sobe so oddajali le redki
posamezniki, težave so bile s prehrano in leta 1948 je društvo prosilo za pomoč
domačo občino. Leta 1951 se je začelo postopno obnavljati kopališče, društvo je s
pomočjo tedanjega Okrajnega ljudskega odbora postavilo precejšnje število klopic ob
sprehajališčih in v parku, nekaj kažipotov in reliefno tablo. Priletele so prve lastovke
tujih gostov. Predvojni sloves turistične Radovljice je še odmeval.
Vir: 110 let Turističnega društva Radovljica

Ponovno odprta kavarna »Grajski dvor«. Po dolgih letih so v Radovljici spet odprli
kavarno »Grajski dvor«, ki je krasno preurejena. V kratkem se bodo gosti lahko
zatekali tudi v moderno restavracijo.
Vir: Glas Gorenjske, 7. 3. 1953
Radovljica je pripravljena na turistično sezono. Radovljica se s svojo starodavno
graščino z visokim stolpom v gotskem slogu, s čudovito okolico in tihimi dolinicami
uvršča med najlepša naselja v Sloveniji. V kolikor že sama narava ni obdarovala ta
lepi okoliš, so to storili ljudje s smotrno ureditvijo mesta in okolice.
Pred tedni je bilo prebeljeno poslopje Okrajnega sodišča, v kratkem pa bo ometano
in pobeljeno tudi poslopje osnovne šole in urejen okoliš Mestnega doma in Mestnega
kina, ki je obdan s cvetjem. Prijetna je tudi Prešernova cesta z zelenicami in gredami.
Prav lepa je tudi kopališka cesta.
V Predtrgu so si vojaki lepo uredili svojo postojanko, naredili so dohode, balinišče in
igrišče za odbojko. Tudi TD »Partizan« si je v okviru možnosti uredilo svoje
telovadišče in igrišče. OLO pa je asfaltiral cestno križišče in cesto proti Lescam. Tudi
okoliš Grajskega dvora, Osnovne šole in Kajuhove ulice nudi prav prijeten pogled.
Radovljici so v ponos tudi nekatere lepo urejene trgovine in gostinski obrati. Če ne bo
vreme nagajalo, bo imela Radovljica letos ugodno turistično sezono.
Vir: Glas Gorenjske, 12. 6. 1954

Naslovnica turističnega prospekta, 1955
Vir: DAR (Turistično društvo Radovljica)

Pomembna pridobitev za turizem v Radovljici. Radovljica je te dni pridobila novih
22 ležišč v najmodernejšem gostinskem podjetju mesta – v »Grajskem dvoru«.
Že dolgo časa je pomanjkanje ležišč za goste – turiste, ki so prihajali v Radovljico,
pomenilo resno oviro za nadaljnji razvoj turizma tega idiličnega kraja na Gorenjskem.
V »Grajskem dvoru« je imel namreč svoje poslovne prostore Projektivni biro
Radovljica. Pred kratkim pa se je le-ta preselil v nove dodeljene mu prostore oziroma
v kavarno »Triglav«, ki je tako prenehala s poslovanjem.
Vprašanje je, ali je ta rešitev turistične in gostinske problematike umestna ali ne
pomeni le prehod »z dežja pod kap«. Še taki argumenti, da je bila restavracija
»Triglav« skoraj vedno pasivna, ne morejo izpodbiti dejstva, da ne smemo
zmanjševati število gostinskih obratov. Saj vendar težimo za čim večjim številom lepo
in sodobno urejenih gostišč, še prav posebno v turističnih središčih.
Toda kljub vsem tem pomislekom ne gre nikakor podcenjevati dejstva, da ima
Radovljica, oziroma »Grajski dvor« sedaj v svoji stavbi skupno 45 ležišč. Če bi uspeli
preseliti še ostale stranke iz drugega nadstropja hotela, pa bi podjetje pridobilo še
nadaljnjih 45 ležišč. S tako zmogljivostjo pa bi šele kazalo ustanoviti tudi ustrezno
restavracijo oziroma kuhinjo, ker bi se le-to šele tedaj izplačalo. Prav tako pa šele s
tolikim številom razpoložljivih ležišč lahko »Grajski dvor« računa na večje število
gostov tako domačih in seveda tudi inozemskih. To je tem bolj pomembno zato, ker
se današnji turizem vse bolj izpreminja, oziroma razvija v prehodni, potovalni turizem.
V neposredni zvezi z vzbujanjem interesa turistov za Radovljico in njeno okolico pa
so nedvomno prometne zveze. Ne moremo namreč računati z večjim številom stalnih
gostov, če ne bode le-ti imeli možnosti, kar najhitreje in večkrat na dan obiskati Bled
in druge okoliške kraje. Zato je potrebna tudi ustrezna avtobusna zveza.
Le z ureditvijo vseh teh problemov pa bo šele možno sklepati pomembnejše pogoje z
inozemskimi gosti, pa tudi domačim turistom bo omogočen udobnejši počitek in
razvedrilo v Radovljici.
Vir: Glas Gorenjske, 11. 6. 1955
Ležišča v Radovljici, 1955.
Hotel Grajski dvor: 45 postelj, tekoča voda, vrt, kavarna, godba in ples.
Počitniški dom »Slavko Šlander«: 50 postelj, 5 ležišč
Domače gostilne: Kunstelj, Lectar in Avguštin.
Večje število privatnih sob (števila ne omenja) pod nadzorom TD Radovljica.
Vir: Prospekt »Radovljica, Gorenjska, Slovenija« (izdalo in založilo TD
Radovljica, 1955)
Več razvedrila. Ko so govorili o turizmu, je bilo poudarjeno, da donaša ta panoga
vedno večji delež v gospodarstvu občine. Skupno število nočnin se je lani že
povečalo na 70.000. Cenijo, da je znašal iztržek kakih 40 milijonov dinarjev.
Za nadaljnji napredek turizma pa je nujno poskrbeti za večjo udobnost gostov,
posebno pa še za njihovo razvedrilo. V ta namen bodo še letos marsikaj izboljšali.
Hkrati bodo vlagali večja sredstva tudi v obnovo in ureditve turističnih krajev. Nujno
potrebno je temeljito preurediti kopališče v Radovljici, za kar bo potrebno kakih 30 do
35 milijonov dinarjev. Eno velikih del je tudi ureditev športnega centra na Taležu,
kamor nameravajo zgraditi žičnico. Prav tako nameravajo dokončno urediti
smučarsko kočo v Dragi pri Begunjah ter druge turistične objekte.
Na tej seji so precej razpravljali tudi o okrajnem perspektivnem družbenem planu. / K.
M.
Vir: Glas Gorenjske, 20. 6. 1958

Turistično društvo v Radovljici prireja avtobusne izlete. Turistično društvo v
Radovljici je v preteklem mesecu priredilo 15 avtobusnih izletov po raznih krajih
Gorenjske. Teh izletov se je udeležilo več kot 350 domačih in tujih gostov, ki letujejo
v Radovljici. Največ izletov je bilo v Kropo, Begunje, Drago in Vintgar, preteklo
nedeljo pa so priredili tudi avtubusni izlet na Ljubelj.
Glas Gorenjske, 11. 8. 1958
Talež in kopališče / Dva glavna cilja radovljiškega turističnega društva. V
Radovljici je lepo pozimi in poleti. Tako pravijo domačini in tudi na raznih sejah
turističnega društva trdijo to.
V letošnjem, in če ne bodo uspeli, še v naslednjem letu imajo v glavnem dva osnovna
cilja, ki naj bi pospešila tako letni kot tudi zimski turizem. Za letni turizem hočejo
predvsem obnoviti kopališče, ki je staro že 25 let in ne ustreza potrebam.
V razgovorih o zimskem turizmu pa se njihovi pogledi upirajo navzgor, na Jelovico,
na Talež. O ugodnih terenih za smučanje na Taležu je znano vsem okoličanom.
Primanjkuje pa do tja prometnih zvez. Odkar je narejena cesta do bližine Taleža, so
se upi še povečali. Razgovori tečejo o žičnici, ki bi iz radovljiške strani vodila do
Taleža. Zdaj povezujejo te načrte še z Bledom. Predvidevajo, da bi tudi iz Bleda
žičnica peljala na Talež. Tako bi Bled z bližnjo okolico dobil lep pristop do ugodnih
smučišč z lepim razgledom na Triglavsko pogorje. Na Taležu je navadno sneg za
smučanje do aprila meseca.
Prav tako se je lani pokazalo, da je za razvoj turizma v Radovljici nujno potrebna
avtobusna postaja in tudi bencinska črpalka. Avtobusno postajo bi že morali graditi.
Kje je vzrok, da tega niso storili? / K. M.
Vir: Glas Gorenjske, 12. 1. 1959
Delo Turističnega društva Radovljica / 17 odstotkov več nočitev. Pred nedavnim
je bil v Radovljici občni zbor Turističnega društva. Tu so največ govorili o uspehu
turistične sezone lani. Tako so zabeležili 17 odstotkov več nočitev kot v letu 1959. V
Radovljici je bilo skozi vso sezono nad 45.000 gostov iz vseh krajev Jugoslavije in
tudi inozemcev. Da so to številko lahko dosegli, gre predvsem na račun velikega
števila zasebnih sob, ki so jih dali domačini na razpolago. Turistično društvo je
razpolagalo kar s 450 ležišči. Domačini so vse sobe oddajali preko turističnega
društva, ki zato vsako leto v sezoni organizira v Grajskem dvoru tudi turistično
pisarno, ki je odprta ves dan. Tu namestijo 4 stalne uslužbence in 4 kurirje.
Od kje so imeli v Radovljici lani največ gostov? Nedvomno jih je bilo največ iz
Vojvodine, in sicer iz Novega sada in okolice, potem iz Beograda, Subotice, pa tudi iz
Dalmacije.
Kar zadeva zabavno življenje, je bilo za goste tudi lani vse preskrbljeno. Ob lepem
vremenu je turistično društvo organiziralo skoraj vsak teden izlet z avtobusom v
bližnje kraje, kot na primer v Begunje, Kropo, Bled itd. Razen tega je bil trikrat na
teden tudi ples v restavraciji »Triglav« v Radovljici.
Vse delo lani bo turističnim delavcem služilo kot izkušnja za priprave na letošnjo
turistično sezono. Poskrbeli bodo, da se bo število postelj v Radovljici še povečalo,
tako da jih bodo imeli skupaj z gostinskimi obrati nekaj nad 600.
Prav tako bodo poskrbeli tudi za še boljšo zabavo gostov, ki bodo prebili svoj letni
oddih v Radovljici. Zato so že v dogovoru s Turističnim društvom na Bledu, da bodo

razne umetniške skupine, ki sodelujejo pri programu na Bledu, v prostih dneh prišle
tudi v Radovljico.
Razen tega imajo Radovljičani letos namen sodelovati tudi pri izgradnji miniaturne
Jugoslavije, ki bo ob cesti I. reda, ob leškem letališču. O tem je razpravljal tudi Svet
za blagovni promet in turizem in v zvezi s tem že sprejel ustrezne sklepe, da bi z
gradnjo brž začeli.
Miniaturna Jugoslavija pri Radovljici bi bila tudi vzgojnega pomena. Precej je šolskih
otrok, ki obiščejo Bled in ostale kraje Gorenjske. Nazaj grede pa bi se vse te skupine
ustavile tudi ob miniaturni Jugoslavijo. V ilustracijo naj navedemo samo, da je muzej
NOB v Begunjah obiskalo lani nad 45.000 ljudi. / M. Ž.
Vir: Glas, 25. 2. 1961

V krajih z močneje razvitim turizmom so si turistična društva uredila svoje sprejemne
pisarne, v katerih dajejo turistom potrebna pojasnila in posredujejo zasebne turistične
sobe. Na sliki: turistični biro TD Radovljica v hotelu Grajski dvor.
Glas, 15. 7. 1963

Naslovnici dveh turistični prospektov, 1963 in 1967
Vir: DAR (Turistično društvo Radovljica)
Turistični barometer Radovljice. Po podatkih turističnega društva Radovljica je bil
letošnji julij glede prenočitve gostov nekaj slabši kot lani. Povprečno so zabeležili 620
prenočitev na dan (vključno s hotelom Grad Podvin, kjer je bilo na dan do 60
penzionskih gostov). V hotelu Grajski dvor v Radovljici so imeli vsak dan okrog 130
gostov, v hotelu Alpe Adria 60, v gostilni Kunstelj 15 in v kampu pri kopališču okrog
160. V zasebnih turističnih sobah v Radovljici je bilo okrog 200 gostov, predvsem iz
sosednjih republik.
Ob koncu meseca in v začetku avgusta je bilo živahno tudi na radovljiškem
kopališču. Največ kopalcev (odkar obstaja kopališče) je bilo prejšnjo nedeljo (4.
avgusta), ko so prodali 1300 vstopnic. / JR
Vir: Glas, 13. 8. 1974
Priprave na turistično sezono v Radovljici. Na turističnem društvu v Radovljici se
že pripravljajo na letošnjo turistično sezono. Poleg Bleda in Bohinja namreč tudi
Radovljica s svojo slikovito lego, prijetno domačnostjo in bogatimi kulturnimi in
zgodovinskimi posebnostmi starega mestnega jedra sodi med turistične kraje, ki
dopolnjujejo turizem v občini in na Gorenjskem.
Radovljico najraje obiščejo gostje iz Srbije, Vojvodine in Hrvatske. Lani so na primer
zabeležili pre 50 odstotkov vseh gostov samo iz Srbije. Sicer pa so na turističnem
društvu registrirali prek 66.700 prenočitev. Domači gostje najreje prebivajo v
zasebnih turističnih sobah. Te pa je v Radovljici le 127 in imajo le nekaj nad 200
postelj. V upravnem odboru turističnega društva že nekaj časa ugotavljajo, da je
zasebnih turističnih sob premalo. Zavzemajo se, da bi se število le-teh povečalo.

Letos bodo na tem področju napravili korak naprej, saj se bo štrevilo sob povečalo za
10 do 15 odstotkov.
Pričakujejo tudi, da bo letošnja turistična sezona v Radovljici boljša od lanske. K
temu je precej pripomogla tudi propagandna dejavnost društva, ki je izdalo 10.000
izvodov novega prospekta in cenika v treh tujih jezikih in 10.800 izvodov načrta
mesta z opisom zanimivosti in drugih pomembnejših podatkov. Na turističnem
društvu tudi pravijo, da bi svojo dejavnost lahko še bolj razvili, če ne bi imeli finančnih
težav in če ne bi imeli premajhnih oziroma neustreznih prostorov. Zdaj namreč
društvo posluje v majhnem lokalu v občinski stavbi. Prav zato si želijo, da bi v
prihodnje s pomočjo krajevne skupnosti in občine dobili ustreznejše prostore. / JR
Vir: Glas, 29. 5. 1974
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Viri:
110 let Turističnega društva Radovljica / 1896-2006 (uredila: Alenka Bole
Vrabec, Izdalo: Turistično društvo Radovljica, 2006)
Stara Radovljica (urednica: Nadja Jere)
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