
SMUČARSKI CENTER CERKNO PRIPRAVLJEN NA SMUČARSKO SEZONO 2014/2015 

 

Smučarski center Cerkno, najboljše smučišče zadnjih let v Sloveniji z veseljem pričakuje prihajajočo 

smučarsko sezono. Po precej klavrni zimi 2013/2014, so pričakovanja in želje tokrat še ambicioznejše. 

Na točki, kjer se konča Gorenjska in začne Primorska, leži Smučarski center Cerkno, ki velja za najsodobnejše 

smučišče v Sloveniji! Pohvali se lahko z najhitrejšimi in za uporabnike najprijaznejšimi smučarskimi napravami. 

Proge so primerne za smučarje vseh starosti in znanj, v sklopu smučišča se nahajajo tudi urejen snežni park in 

tekaške proge. 

Posebna pozornost je namenjena najmlajšim smučarjem, na smučišču je namreč kar nekaj lokacij, kjer se lahko 

zabavajo in preživljajo urice na snegu. 

Na vrhu smučišča se nahaja nova samopostrežna restavracija z razgledno teraso, ki v prijetnem alpskem slogu 

svojim gostom ponuja raznovrstne jedi, vse s poudarkom na lokalnih sestavinah. 

Zakaj Smučarski center Cerkno? 

Verjetno se sprašujete zakaj bi šli smučati  na Smučarski center Cerkno, ko pa so večja tuja smučišča blizu. 

Ko se odločamo za smučanje je prvi dejavnik, ki odloča kam se bomo odpeljali ta, da ponudba smučišča ustreza 

našim potrebam. Smučarski center Cerkno je bil  s strani obiskovalcev kar  trikrat zapored izbran za Naj smučišče 

Slovenije med velikimi centri, nosi pa tudi naziv Družini prijazno smučišče. 

Najcenejše vozovnice v predprodaji do 20.11.2014 

V NAJugodnejši predprodaji smučarskih vozovnic za NAJboljše smučišč v Sloveniji, si lahko do 20.11.2014 

zagotovite smučarsko vozovnico že za 19,57€ na dan. Tako je smuka na odlično urejenih progah še 

dostopnejša. Več informacij na: http://www.ski-cerkno.com/predprodaja  

Nova cestna povezava za hiter skok na smuči 

Povodenj leta 2007 je popolnoma uničila cestno povezavo Škofja Loka – Železniki – SC Cerkno. V letošnjem letu je 

omenjena cestna povezava znova odprta in obiskovalcem smučišča je tako na voljo popolnoma prenovljen cestni 

odsek poti, ki pomeni najkrajšo povezavo osrednje Slovenije s smučiščem. S koriščenjem te cestne povezave, ste iz 

Ljubljane na Smučarskem centru Cerkno, lahko že v 50. minutah. 

Pripravljeni na smučarsko sezono 2014/2015 

Nad preteklo smučarsko sezono smo se pritoževali vsi, tako smučarji kot upravljavci smučišč. Mi smo se 

kljub slabemu vremenskemu stanju trudili, da bi željnim smučarskih užitkov ponudili čim več. 

Letos pa bo dogajanje na Smučarskem centru Cerkno še bogatejše. Poskrbeli bomo, da bo vsakdo našel 

nekaj zase, tako najmlajši kot malo starejši. Izpostavimo lahko NAJ zabavo na NAJ smučišču, ki bo 

15.3.2015, zaključila serijo odličnih dogodkov na našem Smučišču. 

Dodatne informacije na: 

Matjaž Kosmač 

05 37 43 421, matjaz.kosmac@hotel-cerkno.si 
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