Obišči Centre za obiskovalce Pot miru
Kobarid ♦ Sabotin – Park miru ♦
Pomnik miru Cerje

Muzej na prostem 1. svetovne vojne

Park miru Cerje

Sabotin – Park miru

Pomnik miru in skrivnosti
kraških jam

Na Sabotinu nam lahko skoraj vsak kamen pove avstro-ogrsko
in italijansko zgodbo o utrjevanju bojnih položajev. Danes je tu

Voden ogled Parka miru Cerje povezuje ostaline 1. svetovne

urejen Park miru, v času prve svetovne vojne pa je bil iz vseh strani

vojne, Pomnik miru, jamo Pečinka in Boroevićev prestol v bogato

prevrtan in prepreden z rovi, jarki in kavernami. Zaradi strateške

zgodovinsko pripoved. S 25 metrov visokega pomnika na robu

lege nad reko Sočo je bil najprej pomembno avstro-ogrsko

kraške planote se odpirajo dih jemajoči razgledi do morja in Alp.

mostišče na desnem bregu, v šesti soški bitki avgusta 1916 pa ga

Doživetje vključuje napitek dobrodošlice, ogled filma o

je skupaj z Gorico/Gorizia zavzela italijanska vojska. Nagrada za

1. svetovni vojni, interaktivno razstavo Soška fronta, mojstrovino

vzpon je razgled, ki seže od Svete Gore, Vipavske doline in Brd,

R. Španzla Ples življenja in smrti, reprodukcijo Pridige o grehu

Krasa in Furlanske nižine do Julijskih Alp. V prostorih nekdanje
Center za obiskovalce Pot miru
Gregorčičeva ulica 8
SI–5222 Kobarid

a +386 (0)5 38 90 167

iz Brižinskih spomenikov, nebo s konstelacijo zvezd ob

obmejne stražnice na Sabotinu je urejen inovativen multimedijski

+386 (0)31 586 296

poletnem in zimskem solsticiju v poklon osamosvojitvi in Dnevu

center za obiskovalce, ki z muzejem, info točko ter številnimi

b info@thewalkofpeace.com

ostalinami predstavlja pomembno postojanko na Poti miru od Alp

c www.thewalkofpeace.com

do Jadrana. V bližnji okrepčevalnici pa se lahko podkrepite z joto

državnosti ter umetniške razstave velikih slovenskih ustvarjalcev.
Okrepčevalnica Cerje vabi z okusi domačih dobrot, slastnimi
hamburgerji in pečenimi rebrci, tu se pije kava z najlepšim

in drugimi dobrotami.

razgledom.

c www.potmiru.si
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Sabotin

Ob sobotah, nedeljah in praznikih ob 10.00, 12.00, 14.00 in 16.00.

V juliju in avgustu vsako soboto ob 10.00. Obvezna predhodna

Cena: 5 €/osebo. Trajanje vodenega ogleda: 1,5 ure.

prijava do četrtka do 17.00. Cena: 15 €/osebo. Trajanje vodenega

Zborno mesto: Center za obiskovalce Sabotin. Informacije:

ogleda: 2,5 ure. Zborno mesto: pred Pomnikom miru Cerje.

bogdan.potokar@siol.net, a +386 40 253 234

Cerje

Informacije: info@mirenkras.si, a +386 31 310 800

Zgodba o vojni in miru
v objemu narave

Pridružite se nam na vodenih izletih
po Poti miru! Skupaj bomo odkrivali
skrivnosti zgodovine 1. svetovne
vojne in lepote narave med Alpami
in Jadranom.
Vsi vodeni izleti so s predhodno
rezervacijo mogoči tudi izven teh
terminov.

Muzej na prostem 1. svetovne vojne

Muzej na prostem 1. svetovne vojne

Vojaška ozkotirna železnica

Ravelnik – v zavetju gora

Kolovrat – razgled nad fronto

Feldban

Na manjši vzpetini blizu Bovca, obdani z mogočnimi gorami,

Greben Kolovrata se pne nad dolino Soče in ponuja izjemne

Zgodba o feldbanu sega v čas 1. svetovne vojne. Avgusta 1916 je

kjer se je med soško fronto prva avstro-ogrska obrambna črta

poglede na smaragdno reko, Julijske Alpe, Benečijo, Furlansko

italijanska vojska potisnila avstro-ogrsko vojsko na levi breg Soče

pod Rombonom upirala italijanskim napadom, se bomo po

nižino in Jadransko morje. Danes tu lahko uživamo v miru

in s tem prekinila njeno oskrbovanje po bohinjski železniški

urejeni krožni poti muzeja na prostem podali na odkrivanje

neokrnjene narave, med prvo svetovno vojno pa je bil Kolovrat

progi. Preostale proge niso omogočale zadostne oskrbe bojišč,

številnih ostalin in dediščine izpred več kot stotih let. Pristni prikaz

priča uničevalne soške fronte. Na muzeju na prostem bomo

zato so pospešili gradnjo novih odsekov ozkotirnih železnic –

ohranjenih mitraljeških gnezd, kavern, bunkerjev, barak

raziskovali nekdanjo italijansko obrambno črto s še danes

feldbanov. Bojišče so povezali z železniško postajo južne železnice

in jarkov …, ki se danes prepletajo z bujno naravo, nas bo potegnil

ohranjenimi poveljniškimi mesti, strelskimi položaji, mrežo

v Logatcu. Od tu je feldban po cesti potekal do Godoviča in nato

v neposreden stik s spominom, ki ga v sebi nosi ta pokrajina.

jarkov in kavern ter znamenitim polžastim stopniščem v eni

proti Črnemu Vrhu in Lokvam, en krak pa se je odcepil proti Idriji.

izmed njih. Ta nekdaj ključna črta ločevanja je danes izraz

Na vodenem pohodu boste spoznali najzanimivejši odsek trase

združevalne moči spomina, saj se bomo med odkrivanjem

feldbana od Godoviča proti Idriji, kjer so v soteski Strug še danes

zgodovine sprehodili po današnjem ozemlju slovenske in

vidni predor, nasipi, podporni zidovi, useki, ostanki mostovža, ki

italijanske države.

je prečil strmo sotesko in izravnava, kjer se je feldban obrnil nazaj
proti Idriji.

Ravelnik

V juliju in avgustu vsako sredo ob 10.00. Obvezna predhodna

V juliju in avgustu vsak petek ob 9.30. Obvezna predhodna

V juliju, avgustu in septembru vsako soboto ob 10.00. Obvezna

prijava do torka do 20.00 na +386 (0)31 586 296 ali

prijava do četrtka do 20.00 na +386 (0)31 586 296 ali info@

predhodna prijava do četrtka do 12.00 na +386 5 37 43 916 ali

info@thewalkofpeace.com Cena: 17,00 €/osebo. Trajanje

thewalkofpeace.com Cena: 17,00 €/osebo. Trajanje vodenega

na tic@visit-idrija.si. Cena: 15 €/osebo (doplačilo 3 €/osebo za

vodenega ogleda: 60–90 min. Zborno mesto: 46.341117,

ogleda: 1,5 ure. Zborno mesto: parkirišče pri informacijski točki

malico). Trajanje vodenega ogleda: 4 ure. Zborno mesto: parkirišče

13.570446

Kolovrat

na Kolovratu.

Feldban

pri nogometnem igrišču v Idriji

