Kranj, 18.5.2016

ZA PRIJETNO POČUTJE V KRANJU!
ZA VAS smo povezali gostišča, kavarne in lokale. Ponudili vam bodo posebne ugodnosti in njihove najbolj
prepoznavne jedi, pijače in artikle.
ZA TOČNO PONUDBO SLEDITE PLAKATOM NA VSEH LOKALIH!

Od ŽELEZNIŠKE POSTAJE in V MESTU je ponudba kavic in pijač ter nekaterih specialitet sledeča:
TERASA, Mohorjev klanec, kavice in pijače,
CAFE GALERIJA PUNGERT, na Pungertu, proti Glavnemu trgu je
TEATER CAFE, dodatno še toast in ledena kava. Malo naprej je
STARY MAYR s pijačami in tudi kaj za pod zob. Z Glavnega trga desno je
BAR MITNICA, kjer najdete tople sendviče, tortice iz domače pečice, kasneje osvežilne koktajle. Blizu je
KRAJČEK z odličnimi, tudi veganskimi, sendviči, kruhi iz krušne peči, bio izdelki, kasneje boste lahko poskusili, zmleli in
kupili originalno kavo iz Indonezije, Etiopije, Indije, Brazilije in Kolumbije.
INDIJA KOROMANDIJA, prodajalna odličnih indijskih čajev, bo ponudila KORINDI lične steklene kozarce s slamico, v
katerih boste ponujeno kavo lahko popili ali šli po čaj v Tavčarjevo ulico.
PEKARNA UMNIK bo ponudila kruh in pecivo. Na tem trgu je tudi
KAVARNA EVROPA, kjer si s kavico lahko privoščite vse slaščice po 2 €. Po glavni, Prešernovi ulici, je
Dr. FIG z odličnimi kavicami. Še malo naprej na Maistrovem trgu je
KAVKA KAVA BAR, kjer postrežejo tudi naravni ledeni čaj v Korindiju. Nasproti je
MLEČNA RESTAVRACIJA, ki h kavici ponudi rogljiček in še kaj. Proti parkirišču Stara Sava je še
CARNIOLA. Tam se lahko ustavite na kavici, presnih torticah, sladoledu.
Z Glavnega trga pod podhodom pridete do
KAVARNE KHISLSTEIN 12.56 v samem gradu, kjer je tudi Gorenjski muzej, nedaleč še
KAVARNA LAYER, kjer bodo ponudili tudi domači sok.
Z AVTOBUSNE POSTAJE lahko uberete ISTO POT V OBRATNI SMERI.

V GOSTILNAH, RESTAVRACIJAH, s severa proti jugu mestnega jedra, boste dobili:
TOPEL OBROK po 3 € (od 11 ure dalje)
KAVICO po izbiri, 0,1 litra SOKA ali VINA odprtega, po 1 €,
PIVO točeno - 0,5 litra po 2 €
- Ričet z mesom, gostišče KOT, Maistrov trg
- Mega kranjska palačinka, MLEČNA, Maistrov trg
- Ocvrte sardele s krompirjem, DELFIN, Tavčarjeva ulica 1
- Mesne kroglice, pire krompir, SONET, Prešernova ulica
- Zelenjavno-mesna obara, STARI MAYR, Glavni trg
- Pol nagrajene kranjske klobase, krompir, ARVAJ, pred pošto na Poštni ulici
- Špageti z bolonjsko omako, ROMANO, Tavčarjeva ul. 31, na začetku mosta čez Kokro
- Čevapčiči Petka, DAS IST WALTER, Cesta 1. maja 1A, na koncu mosta čez Kokro
Odlično počutje in veliko zabave vam želijo

UGODNOSTI, POSEBNI ARTIKLI:
NA MAISTROVEM TRGU boste našli:
- Odlično knjigo izletov, MLADINSKA KNJIGA
- Uredili boste frfru, dobili barvan pramen las, frizerstvo LEVČEK
- Izdelke iz kozjega mleka in drugo, Mesnica-delikatesa ŠAVS
- Dobili barvan pramen las, uredili vas bodo po vratu, frizerstvo ŽAN LUKA & GAL PATRIK,
- Popravili vam bodo nakit s popustom, zlatarstvo LEVIČNIK
- Očala s popustom, OPTIKA Nevenka Vervega
- Slavnostna oblačila, ŠPICA
- Bombažno spodnje perilo, VENUS
- Medicinske nogavice (sladkorna, krčne žile), COTONE

Na glavni, PREŠERNOVI ULICI, boste poleg običajnih popustov našli
- Odličen sir Grana Padano in fige, pa še kaj odličnega, DELIKATESA FIGA
- Staro trgovino z dežniki, DEŽNIKARSTVO JENKO
- Unikatna trgovina Hiša na koncu tunela, ZAVOD BONVIVAN
- Knjige po 1 €, ANTIKVARIAT
- Pokrivala, ramenske torbice in še kaj, TRGOVINA BRIGADA
- Odlične slovenske olive v slanici iz Izole, domače marmelade, čaji, vina, LUŠTARIJA
- Nakit iz poldragih kamnov, HARMONIJA
- Vozlana čipka, MAČICA

Na GLAVNEM TRGU vas čakajo posebnosti:
- Naglavni bombažni trakovi (tudi oranžni) ter veliko unikatnih izdelkov, LUCCA
- Vse, kar je mogoče obleči, STYLE
- Naprava za sušenje in razkuževanje obutve, masažne rolice, prehranski napitki in dopolnila za športno
aktivne, naravna zaščite pred soncem, LEKARNA PRI KRANJSKEM ORLU
- Metražno blago, CECILIJA
- Obnovljeno staro pohištvo, novi leseni izdelki in mnogo drobnarij, KR' ŠTRCUNA
- Popust na patchwork tečaje in delavnice, umetniški spominki, DESETNICA ETNOGALERIJA

V TAVČARJEVI ULICI boste lahko kupili:
- Ginko čaj za dober spomin, JASMIN
- Dišave iz francoskih esenc, TRGOVINA DIŠAV
- Dan odprtih vrat bo v HOSTLU CUKRARNA

NASPROTI POŠTE, zraven Slaščičarne Evropa vas pričakujejo:
- Čokoladni rezanci in tudi vse ostale testenine, KRALJ NUDELJCEV, ki vam bo ponudil čokoladne rezance s
sladoledom v pokušino.

PRISRČNO VABLJENI!
ŠOLA ZDRAVJA, Skupina Kranj

