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Vintgár szurdok - http://www.bled.si/hu/mit-lehet-tenni/termeszeti-latnivalok/avintgar-szurdok/Inform-ci-k
A szurdok, amelyet a Radovna folyó vájt ki, Gorje közvetlen szomszédságában fekszik,
körülbelül 4 km-re észak-nyugatra Bledtől. 1891-ben fedezte fel Jakob Žumer, Gorje
polgármestere és Benedikt Lergetporer térképész és fotós. Természetes formájában járhatatlan
volt, és mivel Bled turisztikailag folyamatosan fejlődött, a szurdokot hamarosan rendbe
hozták és megnyitották a nyilvánosság számára. Természetes szépségei miatt a Vintgárszurdok Szlovénia fontosabb turista látnivalói közé sorolható. Az 1,6 km hosszú Vintgárszurdok a függőleges sziklafalas Hom és Boršt közé ékelődik be, a szurdokot a Radovna folyó
vízesései, medencéi és zúgói teszik felejthetetlenné. A szurdokon keresztül a folyó felett lévő
fahidakon át, és a sziklák oldalához rögzített fafolyosókon tanösvény vezet, amely a 13 m
magas Šum-vízeséssel fejeződik be.
A Vintgar-szurdokban két, emberi kéz által épített, látványosság található. A bohinji
vasútvonal egyíves kőhídja, amely 1906-ban épült és 33,5 m magasban halad át a szurdokon,
valamint a gát, ahonnan a víz a 'Vintgar pod Šumom' kisebb vízerőműhöz vezet el.
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Városnézés, várlátogatás idegenvezetővel, majd szabad program, önálló nézelődés.
A mai tó helyén egykor tektonikus medence volt, amelyet később a bohinji gleccser formált
át. Ennek során akadályba ütközött - egy hatalmas sziklába, amelyet addig dörzsölt és
csiszolt, ameddig csak az maradt belőle, amit ma szigetnek nevezünk. A jég elolvadt, a
medencét elöntötte a víz és így keletkezett a 2120 m hosszú és 1300 m széles Bledi-tó. A tó
legmélyebb pontja 30,60 m és a fenekére a búvárok is szívesen lemerülnek.
A bledi vár múltja. A vár történelme a távoli 1004-es évbe nyúlik vissza, amikor II. Henrik
német császár, a bledi vagyont Albuin brixeni püspöknek ajándékozta. Abban az időben csak
egy román stílusú torony állt a jelenlegi kastély helyén, melyet falak védtek. Az első vár 1011
körül épült fel, de a brixeni püspökök soha nem éltek benne. Ezért nem találunk benne luxus
szobákat, mert nagyobb hangsúlyt fektettek a védelmi rendszerre.

