
  

 

Dve Gorici,dve državi 
 

   
 
09.00  prihod v KCS Solkan; ˝welcome drink˝  v bližnjem baru , kratka predstavitev programa 
09.30    Soča Fun Park – aktivnosti v pustolovskem parku  
12.00    kosilo  
13:30    s kolesi skozi Solkan (prvič omenjen leta 1001, Solkanski most, Solkanske vile)   
14:00 odhod na grad Kromberk in ogled gradu 
15:00 Nova Gorica (Kostanjevica,Trg Evrope) 
16:15 Goriški grad (Italija) 
17:15 pozdrav in odhod proti domu  
 

CENA:  95,00 €/oseba   
 

 POMEMBNO 
* Končna cena je odvisna od  število uporabnikov 
* Trenutna cena velja za 8 uporabnikov 
* Ure so okvirne zaradi predstavitve  trajanja posameznega dela programa. 
* Cena vključuje vse naštete aktivnosti, izposoja kolesa, vstopnine, vodenje in DDV 
* Pijača pri obrokih se plača posebej. 
 

 

Podrobni program 
 

Zjutraj se zberemo v Solkanu, na dvorišču Kajak centra Solkan, kjer nas pričakajo izkušeni in usposobljeni 
inštruktorji pustolovskega parka. V bližnjem baru  popijemo jutranjo kavico ali sok ter se posladkamo z 
rogljičkom, inštruktorji pa nam ta čas predstavijo program. 
Po dobrodošlici se vkrcamo v raft ter prečkamo smaragdno Sočo. Na desnem bregu reke vstopimo v Soča 
Fun Park in se pod okriljem inštruktorjev preizkusimo v dvourni pustolovščini med drevesnimi krošnjami. 



 
 

ProAktiv Sport d.o.o., Pot na breg 11, 5250 Solkan, ID za DDV: SI96110210, mat.št.: 5601851, kontakt: 040 
377 477, e-pošta: info@socafunpark.si,  TRR: SI56 0510 0801 3633 148 

 
 

Ovire v pustolovskem parku bomo premagovali na višini od 2 do 10 m nad tlemi. Za konec preizkusimo še 
»spust poguma«. Na 40 m višine se po 300 m jeklenici ponovno vrnemo na levi breg.  
Sledi kosilo.  
 
 
Po kosilu se s kolesi odpeljemo skozi več kot 1000 let staro naselje Solkan (prvič omenjen leta 1001). 
Ogledamo si solkanski železniški most na bohinjski železnici Jesenice – Nova Gorica. Trasa železniške proge 
Nova Gorica - Bled, ki je zlasti v času 1. svetovne vojne odigrala pomembno vlogo. Ključno vlogo na takratni 
trasi proge Trst – Dunaj je imel Solkanski most, ki povezuje levi in desni breg reke Soče in je največji most z 
največjim kamnitim lokom na svetu. Most čez reko Sočo je dolg 220 metrov. 
 Ogledamo si vilo Bartolomei, restavratorske razstave Goriškega muzeja ter vrta, vile Lenassi in parka, vile 
Puppi, Paniaco, Manin in ostankov graščine »Palač«. Sprehodimo se čez star Plac – trg Jožeta Srebrniča in 
stare gase (ozke ulice).  
Odpeljemo se na Grad Kromberk, kjer si ogledamo grad, grajski park in grajsko razstavo. 
Iz Kromberka se odpravimo v najmlajše mesto, Novo Gorico. Ogledamo si Kostanjevico s samostanom, 
samostansko knjižnico Stanislava Škrabca, grobnica Burbonov in samostanski vrt, kjer se vsako pomlad 
bohotijo vrtnice burbonke.  
Iz Kostanjevice imamo čudovit razgled na obe Gorici. Spustimo se  do železniške postaje in obiščemo muzej 
»Državna meja na Goriškem od 1945 do 2004«. Nato si ogledamo Trg Evrope, kjer je Slovenija slavnostno 
proslavila vstop v Evropsko unijo. Skupni trg je postal nov simbol somestja dveh Goric, pa tudi simbol 
odpravljanja razmejevanj in simbol evropskega združevanja. 
V Novi Gorici prestopimo mejo v italijansko Gorico in se z grajsko damo in vitezom povzpnemo še na 
srednjeveški goriški grad ter si z najvišje točke ogledamo »Staro Gorico«. Spoznali bomo srednji vek, vitezu 
pomagali pri oblačenju, za konec pa se preizkusili v viteškem boju za roko grajske gospodične opravljene v 
srednjeveška oblačila. 
 
Po ogledu goriškega gradu sledi povratek proti domu v popoldanskih urah. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


