PRIDI na BLED …

P

ri izbiri študija je zelo pomemben kraj šole, saj boš v njem preživel
večino svojega časa. Študirati turizem, gostinstvo ali velnes na
Bledu, slovenskem turističnem biseru, je odlična izbira. V dveh
desetletjih je Bled postal pomembno središče turističnega izobraževanja v
Sloveniji.

Višja strokovna šola za
gostinstvo, VELNES in turizem
Bled

Nepozabna študijska leta v œudovitem
kraju ★ Kakovostno izobraževanje s
poudarkom na praktiœnem usposabljanju
★ Dobre zaposlitvene možnosti

Prešernova 32 | 4260 Bled
T: 04 575 34 10 | F: 04 574 21 30
www.vgs-bled.si
fb/vss.bled

Šolski hotel Astoria
Prešernova 44 | 4260 Bled
T: 04 579 44 00
E: marketing.astoria.si@vgs-bled.si
www.hotelastoria-bled.com

Študiraj gostinstvo in turizem
ali velnes v enem najlepših
krajev na svetu.

Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled
je članica AEHT (Evropsko združenje hotelirskih in turističnih
šol), EUHOFA (Mednarodno združenje hotelirskih šol) in
EURHODIP (Združenje vodilnih hotelirskih šol v Evropi) in
aktivna udeleženka v programu Erasmus +.
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled
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Z Bleda.
Med zvezde.
Študijska programa:

Gostinstvo in turizem
Velnes

odprti
v svet

ŠTUDENTom
prijazna šola

praktično
usposabljanje
Gregor Potočnik
- zmagovalec razpisa “Z Jezerški v Slovensko hišo 2018”, OI Pjongčang;
- medalja na 30. tekmovanju AEHT v Oostendu (Belgija), 2017;
- udeleženec tekmovanja Oliver Roellinger

spodbujamo
ustvarjalnost

N

a VSŠ Bled te čakajo odlični študijski pogoji.
Študiral(a) boš v odlično opremljeni zgradbi v
središču Bleda, praktično znanje pa pridobival(a) v
sodobnem šolskem hotelu Astoria, kjer so na voljo šolska
predavalnica, učilnica strežbe ter šolska kuhinja.
Do širokega in uporabnega znanja ti bo s svojimi
neprecenljivimi izkušnjami pomagalo več kot 50 izkušenih
in priznanih učiteljev, inštruktorjev in mentorjev.

★
Predavanja, vaje, seminarske
naloge, izpiti, ekskurzije
– in veliko prostora za
ustvarjalnost. Pozdravljamo
sveže ideje in jih uresniœujemo
s številnimi inovativnimi
projekti.

v koraku s časom
in trendi

konkurenčno
znanje
V šolskem hotelu Astoria

Dokaz: nagrade
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Sodobni študijski programi sledijo
trendom v družbi. Velneška dejavnost
je v razmahu.

Šolski hotel Astoria – priložnost
za izkustveno uœenje in praktiœno
usposabljanje.

Premagati konkurenco:
na tekmovanjih in pozneje v
poklicnem življenju.

L

eta 2011 je VSŠ Bled med prvimi uvedla študijski
program velnes, za katerega študentom ponuja odlične
pogoje.

otel Astoria je edini šolski hotel v Sloveniji. Eno je
namreč teorija v učilnici, drugo pa praksa v resničnem
življenju. Pri študiju na VSŠ Bled je ravno zaradi šolskega
hotela Astoria oboje tesno povezano. Tam opraviš najmanj 80
ur obvezne prakse in sodeluješ na najrazličnejših dogodkih.

tudenti VSŠ Bled radi sodelujejo na domačih in
tujih tekmovanjih z različnih področij. Pogosto se
domov vrnejo s pokali, medaljami in nagradami. Boš med
ovenčanimi s slavo s tekmovanj tudi ti?

dobre zaposlitvene
možnosti

D

elo na področju gostinstva, turizma in velnesa je
dinamično, aktivno in ustvarjalno delo z ljudmi.
Kakovostno, študentom prijazno izobraževanje s poudarkom
na praktičnem usposabljanju zagotavlja dobre zaposlitvene
možnosti in odlične karierne obete.

★
Dobri študentje pogosto najdejo
zaposlitev že med študijem.

