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Vodeni izleti po Poti miru

Romarsko zgodovinski biser Tolminske

Sprehodite se skozi gozd, užijte lepote narave, doživite panoramski razgled, spoznajte dediščino soške fronte,
zapeljite se z ladjo Lucija po jezeru.

Rupnikov križev pot in romarska cerkev
Marijinega imena
Oglejte si Marijino cerkev s poslikavami Toneta in
Mare Kralj na Mengorah, ki je od 14. stoletja tesno
povezana z usodo prebivalstva Tolminske in Zgornjega Posočja. Turški vdori, kobilice, sušne letine, potresi
in druge naravne in zgodovinske ujme so ljudi gnale
pod Marijino varstvo. Spoznajte zbirališče tolminskih
puntarjev, kjer so načrtovali boj za staro pravdo. Leta
1932 so bile ob poti na Mengore pozidane kapelice
križevega pota, ki so bile kasneje porušene danes pa
obiskovalce vabijo v mozaičnih podobah Rupnikovega križevega pota.

Tolminski punt
Raziščite veliki tolminski punt, zadnji večji kmečki
upor na Slovenskem, ki se je začel leta 1713 zaradi
zvišanja državnih davkov na prodajo mesa in vina. Ker
kmetje niso mogli plačevati, jih je iztirjevalec Bandel
v Gorici nekaj zaprl. To je med kmeti povzročilo val
dogodkov, ki so pripeljali do tega znamenitega upora.
Spoznajte kruto usodo upornikov, ki so jih ob zadušitvi upora usmrtili ali zaprli, mnogim pa naložili
denarne kazni.
Vožnja z ladjo Lucija
Plovba z ladjo Lucija po reki Soči, ki je na Mostu na
Soči zajezena v modrozeleno jezero, je dodatna popestritev izleta. Med mirno plovbo bo kapitan poskrbel
za vaše dobro počutje in povedal znamenito legendo
s skoraj srečnim koncem. Plovba je možna v vsakem
vremenu, razen v primeru orkanske burje. Na ladji si
lahko privoščite tudi kosilo.

....................................................................................
Čas trajanja izleta: 4,5 – 6 ur
Zahtevnost: nezahtevno
Okvirna cena vodenega izleta:
25 EUR/uro za skupino do 30 oseb

foto: Tamino Petelinšek

Muzej na prostem prve svetovne vojne
Mengore
Čez vzpetino Mengore (453 m), ki je bila v času soške
fronte del tolminskega mostišča, je potekala prva avstro-ogrska obrambna črta. Danes je tu urejen muzej
na prostem. Prisluhnite zgodbam o življenju vojakov
na soški fronti in se sprehodite po krožni poti mimo
številnih kavern, spominskih obeležij, vodohrama,
ostankov barak in nekdanjega vojaškega pokopališča
vse do romarske cerkve Marijinega imena na vrhu
vzpetine.

foto: Tomaž Ovčak

Vodeni izleti po Poti miru

Skriti kotiček Triglavskega narodnega parka

Doživite lepote neokrnjene narave, nadihajte se svežega zraka, spoznajte zgodovino soške fronte,
sirarske skrivnosti in zgodbe že pozabljenih nadobudnih pastircev.

....................................................................................
Čas trajanja izleta: 3 – 5 ur
Zahtevnost: nezahtevno
Okvirna cena vodenega izleta:
25 EUR/uro za skupino do 30 oseb

foto: Janko Humar, LTO Sotočje
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Utrdbe v Pologu
S podpisom Rapalske pogodbe leta 1920 je Italija
svojemu ozemlju priključila zahodni del slovenskega
ozemlja, ki je bilo nato do leta 1947 pod različnimi
oblastmi. V Zgornjem Posočju je Kraljevina Italija na
meji s Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev začela
graditi sistem utrdb in kasarn. Dobro ohranjen bojni
blok v Pologu, ki je hkrati tudi vhod v več nivojsko
utrdbo, vas vabi v sistem dolgih in razvejanih hodnikov.

Planina Polog
Konec maja, ko kmetje svojo živino iz dolin priženejo
v hribe, planine v Zgornjem Posočju zaživijo. Prične
se izdelava sira in skute na star, tradicionalen način.
Od nekoč sedemdesetih planin jih danes deluje le še
dvajset. Spoznajte sirarske skrivnosti v planini Polog
in okusite sir Tolminc. Naj vas zgodbe pastirja Ludvika popeljejo v čase, ki so bili kljub revščini in pomanjkanju polni norčavosti in dogodivščin. V bližini je
tudi izvir Tolminke, ki vabi k ogledu, predvsem ko je
količina vode večja.

foto: JŽeljko Cimprič

Spominska cerkev Svetega Duha v Javorci
S svojimi rokami in prostovoljnimi prispevki so jo
za časa soške fronte zgradili avstro-ogrski vojaki, da
bi ohranili spomin na mrtve tovariše. Med vojno so
vsako nedeljo složno obiskovali mašo katoličani, protestanti, pravoslavci, judje, muslimani in celo ateisti,
saj so tukaj za kratek čas pozabili na vojne grozote.
Odkrijte, da cerkev v izjemnem naravnem okolju Julijskih Alp danes ni samo enkraten umetnostni biser,
ohranila je tudi simbolno vrednost složnosti in miru.
V letu 2007 ji je bil podeljen Znak evropske dediščine.

foto: Marko Razpet

Vodeni izleti po Poti miru

Navdih bližine mogočnega Krna

Doživite veličasten razgled, užijte gorski zrak in lepote neokrnjene narave, okusite delček življenja na hribovski
planini, spoznajte dediščino soške fronte.

....................................................................................
Čas trajanja izleta: 6 – 7 ur
Zahtevnost: nezahtevno / srednje zahtevno
Okvirna cena vodenega izleta:
25 EUR/uro za skupino do 30 oseb

foto: Tadej Koren

foto: Tamino Petelinšek

foto: Srdjan Živulović

Vas Drežnica
Spoznajte slikovito vas pod Krnom, ki je bila dvakrat
razglašena za najlepši hribovski kraj v Sloveniji. Znana
je tudi po izredno lepi in veliki župnijski romarski

Zasebna muzejska zbirka
prve svetovne vojne
V Posočju je kar nekaj zbirateljev, ki so dolga leta
zbirali ostaline soške fronte in jih uredili v lične in
bogate muzejske zbirke v svojih domačih hišah. Oglejte si najrazličnejše predmete in prisluhnite zgodbam
ustnega izročila, ki jih z veseljem in veliko znanja
pripovedujejo zbiratelji.

foto: Tamino Petelinšek

Muzej na prostem
prve svetovne vojne Zaprikraj
Dobro utrjena italijanska linija v Krnskem pogorju
ponuja vpogled v organiziranost italijanske obrambe.
Sprehodite se po dobro ohranjenih in deloma obnovljenih strelskih jarkih, raziščite kaverne in spoznajte
delček življenja vojakov za časa soške fronte. Muzej
na prostem Zaprikraj (1259 m) je na območju Triglavskega narodnega parka in še živih planin. Poleg zgodovine prve svetovne vojne nudi tudi veliko užitkov
pohodništva v lepi, neokrnjeni naravi.

cerkvi Srca Jezusovega, ki je bila zgrajena leta 1912.
V bližini je na ogled obnovljen mlin, dva čudovita
slapova in Koseška korita. Za Drežnico je značilno
pustovanje z lesenimi maskami, ki predstavlja pristno
ohranjanje zelo starega običaja.

foto: Tamino Petelinšek

Triglavski narodni park
Sprehodite se skozi Triglavski narodni park, ki v
Zgornjem Posočju poleg Krnskega pogorja zajema
dolini Trento in Lepeno, Tolminska korita, kjer doseže najnižjo točko, ekološko vas Čadrg in Tolminsko
– Bohinjske gore. Spada med najstarejše in najlepše
evropske parke. V Trenti je Informacijsko središče
Triglavskega narodnega parka z muzejem.

foto: Tomaž Ovčak

Vodeni izleti po Poti miru

Zgodovinsko pohodniška tura na Mrzli vrh

Doživite panoramski razgled, užijte gorski zrak in lepote narave, okusite delček življenja na hribovski planini in
spoznajte dediščino soške fronte.

Hribovske planine
V Zgornjem Posočju so številne hribovske planine; na
bovških se pasejo ovce, na tolminskih in kobariških
pa krave. V poletnem času te planine oživijo. Kmetje
priženejo svojo živino iz dolin v hribe in začne se izdelava sira in skute na star, tradicionalen način. V bližini
Mrzlega vrha lahko v svet sirarskih skrivnosti pokukate na planinah Pretovč, Sleme ter Polog.

Spominska cerkev Svetega Duha v Javorci
S svojimi rokami in prostovoljnimi prispevki so jo
za časa soške fronte zgradili avstro-ogrski vojaki, da
bi ohranili spomin na mrtve tovariše. Med vojno so
vsako nedeljo složno obiskovali mašo katoličani, protestanti, pravoslavci, judje, muslimani in celo ateisti,
saj so tukaj za kratek čas pozabili na vojne grozote.
Odkrijte, da cerkev v izjemnem naravnem okolju Julijskih Alp danes ni samo enkraten umetnostni biser,
ohranila je tudi simbolno vrednost složnosti in miru.
V letu 2007 ji je bil podeljen Znak evropske dediščine.

....................................................................................
Čas trajanja izleta: 7 ur
Zahtevnost: nezahtevno / srednje zahtevno
Okvirna cena vodenega izleta:
25 EUR/uro za skupino do 30 oseb

foto: Peter Kelih

Muzej na prostem
prve svetovne vojne Mrzli vrh
Pohodniki se med vzponom na Mrzli vrh (1359 m)
sprehodite med ostalinami italijanske in avstro-ogrske
prve obrambne črte. Pobočje Mrzlega vrha je bilo v
prvi svetovni vojni v Zgornjem Posočju najbolj krvavo
bojišče. Greben je prepreden s številnimi jarki in kavernami. V eni izmed avstro-ogrskih kavern lahko še
danes vidite oltar, ki so ga postavili madžarski vojaki.

Zgodovinska učilnica na prostem Kolovrat
Muzej na prostem prve svetovne vojne Kolovrat, zgodba Erwina Rommla, zgodba Ernesta Hemingwaya,
panoramski razgled, flora in favna, ornitologija

Muzej na prostem
prve svetovne vojne Kolovrat
Na Kolovratu je italijanska vojska v okviru svoje tretje
obrambne črte zgradila sistem obrambnih in topniških
položajev ter opazovalnic. Del položajev na pobočju
vzpetine Na gradu (1115 m) je obnovljenih in urejenih v
čezmejni muzej na prostem. Z grebena Kolovrata se odpira
izjemen pogled na nekdanje bojišče soške fronte od
Kanina, Krnskega pogorja do Svete Gore; na drugo stran
pa nam pogled čez Benečijo in Furlansko nižino seže do
Jadranskega morja. Obiskovalec ima vseskozi občutek, da je
na privilegiranem opazovališču, na prelomu dveh popolnoma različnih svetov, ki pa sta vendarle drug od drugega
odvisna in jima je usojeno, da med seboj sodelujeta. Državna meja, ki je skozi stoletja krojila usodo prebivalcev in je
potekala po teh grebenih, ni vedno samo ločevala, temveč
je ljudi z ene in druge strani meje zaradi skupne kulture,
golega preživetja in pregovorne nepokorščine oddaljenim
centrom politične in gospodarske moči, tudi povezovala.

Zato lahko tudi tihotapce ali kontrabante, ki jih v hribovitih predelih ni bilo malo, razumemo kot posrednike kulture
in različnih življenjskih navad, saj je področje na stiku dveh
velikih kulturnih sistemov – slovanskega in romanskega.
Flora in favna na Kolovratu
Na prisojni strani, ki pripada porečju Nadiže, najdemo
nekatere rastlinske vrste, ki kažejo na submediteranski vpliv
in hkrati na bližino Julijskih Alp. Predvsem v času selitve,
spomladi oziroma pozno jeseni, je Kolovrat primeren kraj
tudi za opazovanje ptic.
Poslušanje in opazovanje ptic na območju
Kobariškega blata
Kobariško blato spada pod območje Natura 2000. Je
izredno raznoliko z vidika krajine ter pomembno območje
gnezdišča različnih ptic. Posebnost pa je edinstveno gnezdišče sivih čapelj.
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Odkrivanje zgodovinskega kraja Kobarid
Kobariški muzej, Kobariška zgodovinska pot, arheološko najdišče Tonocov grad,
Planšarsko sirarski muzej v Mlekarni Planika

Kobariški muzej
Ponuja obiskovalcem najbolj obsežno pripoved o soški
fronti in gorskem bojevanju v Julijskih Alpah ter o 12. soški
bitki, bitki pri Kobaridu. Prejel je najvišjo slovensko muzejsko nagrado - Valvazorjevo nagrado in muzejsko nagrado
Sveta Evrope.
Kobariška zgodovinska pot
Pet kilometrov dolga pešpot združuje zgodovinske, arheološke in naravne znamenitosti v okolici Kobarida in je
primerna za vsakega obiskovalca. Zgodovinska dediščina
na poti sega od prazgodovine do časa po drugi svetovni
vojni; najpomembnejša obdobja pa so zagotovo čas preseljevanja barbarskih ljudstev, Napoleonovi vojni pohodi ter
čas prve svetovne vojne in po njej. Med naravnimi znamenitostmi prednjačijo korita smaragdne Soče in slap Kozjak.

Arheološko najdišče Tonocov grad
Tonocov grad je skalna vzpetina nad Sočo blizu Kobarida.
Zaradi svoje naravno zavarovane lege je bil dolga stoletja
naseljen. Najpomembnejšo vlogo je Tonocov grad odigral
od 4. do 6. stoletja in v času preseljevanja ljudstev. Ob
koncu 5. stoletja je bila na griču zgrajena naselbina z več kot
dvajsetimi stanovanjskimi hišami in več cerkvami. Bogate
najdbe uvrščajo Tonocov grad med najbolje ohranjene
poznoantične višinske naselbine v Vzhodnih Alpah.
Planšarsko sirarski muzej v Mlekarni Planika
V zgodovinsko etnološki zbirki je predstavljena dediščina
planinskega pašništva in planin ter tradicija posoškega
sirarstva. Osrednji del zbirke predstavlja planinski stan z vso
potrebno opremo za izdelavo sira na planinah in petnajstminutni film, kjer obiskovalci dobijo nazoren prikaz dela in
življenja na planinah nekoč in danes ter predelavo mleka v
sir in druge mlečne izdelke v današnji mlekarni Planika.
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