Aplikacija Walk of Peace – Kobarid med
1. svetovno vojno:

Kobarid – zgodovina na dlani

Muzej na prostem 1. svetovne vojne

Park miru na Cerju

Sabotin – Park miru

Skrivnosti Pomnika miru in
kraških jam

Na Sabotinu nam lahko skoraj vsak kamen pove avstro-ogrsko

Raziskuj Kobarid z aplikacijo
Walk of Peace – Kobarid med 1. svetovno vojno

Kobarid se je zaradi ključnih dogodkov, ki so tu preobrnili potek

in italijansko zgodbo o utrjevanju bojnih položajev. Danes je tu

soške fronte, zapisal v svetovno zgodovino in besedišče mnogih

urejen Park miru, v času 1. svetovne vojne pa je bil iz vseh strani

narodov, vendar je ta kraj več kot le to. Po živahnem centru se

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

bomo podali na pot do monumentalne italijanske kostnice na

lege nad reko Sočo je bil najprej pomembno avstro-ogrsko

vrhu vzpetine Gradič. Z Napoleonovega mostu si bomo ogledali

mostišče na desnem bregu, v 6. soški bitki avgusta 1916 pa ga

kanjon reke Soče ter se med sprehodom ob njej preselili v svet

je skupaj z Gorico zavzela italijanska vojska. Nagrada za vzpon

narave, ki se nam bo v vsej svoji čudovitosti razkrila ob pogledu

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

na skriti slap Kozjak. Nove poglede na zgodovino si bomo odpirali

in Furlanske nižine do Julijskih Alp. V nekdanji jugoslovanski

z uporabo naše aplikacije obogatene resničnosti Walk of Peace –

stražarnici je urejena muzejska zbirka in informacijska točka,

Kobarid med 1. svetovno vojno, ki s prikazom filma, arhivskih

v okrepčevalnici pa se lahko podkrepite z joto in drugimi

fotografij ali tridimenzionalnih modelov na realnih lokacijah

dobrotami.

Voden ogled Parka miru povezuje ostaline 1. svetovne vojne,
vključno s Pomnikom miru, jamo Pečinka in Borojevičevim
prestolom, v bogato zgodovinsko pripoved. S 25 metrov visokega
Sabotin
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razgledi do morja in Alp. Stolp med svojimi zakladi skriva film
o 1. svetovni vojni, interaktivno razstavo Soška fronta,
mojstrovino R. Španzlja Ples življenja in smrti, reprodukcijo
Pridige o grehu iz Brižinskih spomenikov, nebo s konstelacijo
zvezd ob poletnem in zimskem solsticiju v poklon osamosvojitvi
in Dnevu državnosti ter umetniške razstave velikih slovenskih
ustvarjalcev. Okrepčevalnica Cerje vabi z okusi domačih dobrot,

omogoča vzpostavitev stika med preteklostjo in sedanjostjo.

Informacijski center Pot miru
Gregorčičeva ulica 8
SI–5222 Kobarid

pomnika na robu kraške planote Cerje se odpirajo dih jemajoči

tu se pije »kava z najlepšim razgledom«.

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

V juliju in avgustu vsako nedeljo ob 10.00.* Obvezna predhodna

V juliju in avgustu vsako nedeljo ob 10.00.* Obvezna predhodna

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

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

prijava do sobote do 17.00. Cena: 13,00 €/osebo; doplačilo

Zborno mesto: informacijska točka na Sabotinu. Informacije:

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

vstopnine za slap Kozjak. Trajanje vodenega ogleda: 3 ure. Zborno

bogdan.potokar@siol.net, www.sabotin-parkmiru.si,

Informacije: info@mirenkras.si, www.mirenkras.si,

mesto: Informacijski center Pot miru v Kobaridu.

a +386 40 253 234

Cerje

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 Doline Soče.
* Vsi vodeni izleti so s predhodno
rezervacijo mogoči tudi izven teh
terminov.

Muzej na prostem 1. svetovne vojne

Muzej na prostem 1. svetovne vojne

Spominska cerkev Svetega Duha v Javorci

Ravelnik – v zavetju gora

Kolovrat – razgled nad fronto

Polog – vznemirljiva dolina miru

Na manjši vzpetini blizu Bovca, obdani z mogočnimi gorami,

Greben Kolovrata se pne nad dolino Soče in ponuja izjemne

Dramatična pot nad kanjonom reke Tolminke nas bo pripeljala

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

poglede na smaragdno reko, Julijske Alpe, Benečijo, Furlansko

do planine Polog, kjer so bili med 1. svetovno vojno avstro-ogrski

Rombonom upirala italijanskim napadom, se bomo po urejeni

nižino in Jadransko morje. Danes tu lahko uživamo v miru

zaledni položaji za oskrbovanje bližnjih gorskih bojišč. Nad

krožni poti muzeja na prostem podali na odkrivanje številnih

neokrnjene narave, med 1. svetovno vojno pa je bil Kolovrat priča

dolino kot opomnik vojne in hkrati brezčasen simbol miru stoji

ostalin in dediščine izpred stotih let. Pristni prikaz ohranjenih

uničevalne soške fronte. Na muzeju na prostem bomo raziskovali

Spominska cerkev Svetega Duha v Javorci, ki prav zato nosi znak

mitraljeških gnezd, kavern, bunkerjev, barak in jarkov …, ki se

nekdanjo italijansko obrambno črto s še danes ohranjenimi

evropske dediščine. Očarljiva narava je na brežini Tolminke že

danes prepletajo z bujno naravo, nas bo potegnil v neposreden stik

poveljniškimi mesti, strelskimi položaji, mrežo jarkov in kavern

skoraj zakrila italijanski bunker iz časa med obema vojnama,

s spominom, ki ga v sebi nosi ta pokrajina.

ter znamenitim polžastim stopniščem v eni izmed njih.

vseeno pa bomo preiskali njegove temne skrivnosti. Pred vrnitvijo

Ta nekdaj ključna črta ločevanja je danes izraz združevalne moči

v Tolmin si bomo na bližnji planini privoščili še degustacijo

spomina, saj se bomo med odkrivanjem zgodovine sprehodili

lokalnega sira avtohtone znamke Tolminc,

po današnjem ozemlju slovenske in italijanske države.

izdelanega na tradicionalni način.

V juliju in avgustu vsako soboto ob 9.00.* Obvezna predhodna

Ravelnik

V juliju in avgustu vsako sredo ob 10.00.* Obvezna predhodna

V juliju in avgustu vsak petek ob 10.00 in 12.00.* Obvezna

prijava do petka do 16.00. Cena: 20,00 €/osebo; doplačilo

prijava do srede do 9.00. Cena: 11,00 €/osebo. Trajanje vodenega

predhodna prijava do petka do 9.00. Cena: 13,00 €/osebo.

vstopnine za Javorco. Trajanje vodenega ogleda: 3,5 ure. Zborno

ogleda: 60–90 min. Zborno mesto: pri avstro-ogrskem vojaškem

Trajanje vodenega ogleda: 90 min. Zborno mesto: parkirišče pri

mesto: parkirišče nasproti športnega parka Brajda v Tolminu.

pokopališču pod Ravelnikom, pri odcepu za Vršič.

Kolovrat

informacijski točki na Kolovratu.

Javorca

Lasten prevoz.

