
 
  

  

VOJNA IN MIR 
 
09.00  prihod v KCS Solkan; ˝welcome drink˝ , kratka predstavitev programa 
09.30    Soča Fun Park – aktivnosti v pustolovskem parku  
12.00    kosilo  
13:30    sprehod skozi Solkan in ogled Malega vojnega muzeja  
15.00 odhod na Prevalo 
15:15 peš po jarkih in rovih ter prehod skozi kaverno na Sveto Goro 
16:00 prihod na vrh Skalnice 
16:15 ogled svetogorske bazilike in Marijanskega muzeja 
17:30 pozdrav in odhod proti domu  
 
 

CENA:  66 €/oseba 
 

 POMEMBNO  
* Končna cena je odvisna od  število uporabnikov 
* Trenutna cena velja za 10 uporabnikov 
* Ure so okvirne zaradi predstavitve  trajanja posameznega dela programa. 
* Cena vključuje vse naštete aktivnosti, organizacijo, vodenje in DDV 
* Pijača pri obrokih se plača posebej 
* V ceni ni zajeta izposoja koles oz drugi prevoz 

 
 

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. 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 peš sprehodimo skozi več kot 1000 let staro naselje Solkan (prvič omenjen 
leta 1001) ter si ogledamo Mali vojni muzej Solkan-Soška fronta 1915-1917. Nato nadaljujemo pot 
proti Skalnici ali Sveti gori. Ustavimo se na Prevali, kjer si ogledamo solkanska mostova, ki se bočita 
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nas smaragdno Sočo. Pred nami se odpre goriška ravnina z obema Goricama. Proti Sveti gori 
nadaljujemo peš po jarkih in rovih prve svetovne vojne. Po 60 m stopimo v desno v prvi rov. Nato se 
steza dvigne v levo po oblem pobočju in se utesni v strelnem jarku ter se približa svetogorski cesti, 
pod katero se vije dalje do predzadnje cestne okljuke (520 m). Pred 260 m dolgim rovom si 
nadenemo čelade in čelne svetilke. Po krajšem plazenju se v rovu dvigujemo ob pomoči kovinske 
pletenice ter izkusimo doživetja vojakov, ki so se v vojni borili na teh pobočjih. Iz rova izstopimo na 
severni strani Skalnice, na višini 545m. Vojaki nam že kuhajo čaj z rumom in pripravljajo vojaško 
malico. Nato se mimo nekdanjih vojaških objektov povzpnemo na vzhodni del grebena Skalnice. Do 
vrha je le še 700 m sprehajalne poti, ki nas pripelje v varno in mirno zavetje svetogorske bazilike.  
 
S svojo nadmorsko višino 682 m Skalnica ali Sveta Gora nudi veličasten razgled na Julijske Alpe, 
Trnovski gozd, Kras in vse do morja, proti zahodu pa na Brda, Furlansko nižino, Karnijske alpe in 
Dolomite.  
Po ogledu Svete gore sledi povratek proti domu v popoldanskih urah. 
 

 
 

 
 

 


