
 

 
 

Po poteh soške fronte 

 
 
09.00  prihod v Solkan,  kratka predstavitev programa 
09.30    Soča Fun Park – aktivnosti v pustolovskem parku  
11.45   odhod  na Sabotin (s kolesom)  
13.30 kosilo v koči  
14:30    voden ogled mini muzeja  
15.00 voden ogled kavern in sprehod po grebenu do cerkvice sv.Valentina 
17:00 pozdrav in spust  proti domu  
 

CENA:  78 €/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 baru Čolnarna popijemo jutranjo kavico ali sok ter se posladkamo z rogljičkom, inštruktorji pa 
nam ta čas predstavijo program. 
Po predstavitvi programa 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 odhod s kolesom iz Solkana. Pot nas pelje preko solkanskega mostu naprej po kolesarski poti do Plavi ter 
od tu do Sabotina.   
 



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 

 

Cilj poti je stara vojaška karavla na Sabotinu,  kjer bomo imeli kosilo. Po kosilu nam bo gospod Bogdan upravnik 
karavle najprej razkazal muzejsko zbirko Sabotin v prvi svetovni vojni in spominsko sobo Severna Primorska v 
osamosvojitveni vojni 1991, nato pa nas s številnimi zgodbami popeljal po poteh soške fronte. Sabotin je namreč 
najbolj poznan po tem, da je na njegovih pobočjih potekala soška fronta. Zaradi svoje lege (blizu Gorice) je 
predstavljal pomembno obrambno točko avstro-ogrske armade. Po 6. soški bitki Sabotin zavzame italijanska armada. 
Na njegovih pobočjih so se bojevali pripadniki 22 narodov. Danes kot park miru skuša obiskovalce spodbuditi o 
nesmiselnosti vojn in sožitju med narodi. Celoten hrib je prepleten z obsežnim sistemom kavern skozi katere se 
bomo sprehodili iz ene strani hriba na drugo. Po ogledu kavern in spoznanju zgodb, ki so krojile našo zgodovino sledi 
spust s kolesi. Peljali se bomo delno po makadamski, delno po asfaltni poti mimo nekdanje italijanske karavle, skozi 
zamejsko vasico Štmaver ter preko nekdanjega maloobmejnega prehoda ponovno  v Solkan .   

 
 
 
 
 
 
 
 


