
 
 

Izleti, ki naredijo vaše bivanje polno 

novih izkušenj in doživetij! 

 

GORIŠKA V NEKAJ DNEH 
Zaradi svoje ugodne klime in lege na 

križišču poti med Italijo, morjem in 

Panonsko nižino je področje Nove Gorice 

in okolice poseljeno že od 

prazgodovine.  

V radiju 30 km se vam ponuja 5 

različnih okolij s svojevrstnim 

terenom, arhitekturo, navadami ljudi, 

kulinariko, vinogradništvom…  

Ponujamo vam vodene programe, ki bodo 

popestrili in izpolnili vaš obisk 

Goriške.  

 
SOCIALISTIČNA NOVA GORICA IN  
TRADICIJA ŽIVLJENJA OB MEJI  

Trg Evrope trg prijateljstva 

Samostan in grobnica zadnjih 

francoskih kraljev 

Kulinarična izkušnja Goriških jedi 

Doživetje Soče z veslanje pod 

Solkanskim mostom  

Degustacija Solkanskega vina 

 

 

 
 

PO POTEH NOVE GORICE IN PREDMESTJA S KOLESOM 
Solkan in trije mostovi 

Muzej solkanskih mizarjev 

Adrenalinski park s spustom z zip-

line 

Kulinarična izkušnja Goriških jedi 

Zakaj Nova Gorica 

Degustacija lokalnega piva Goriških 

pivovarjev 

 
 

NEOKRNJENA NARAVA TRNOVSKEGA GOZDA 
Zgodba življenja na Trnovski planoti 

Obisk sirarne in izkušnja pridelave 

sira pašnih krav ter degustacija 

Kulinarična izkušnja domačih jedi  

Vožnja s kolesi skozi neokrnjeno 

naravo Trnovskega gozda 

 

 
 

1.SV. VOJNA NA SVETI GORI IN SVEŽ ZRAK BANJŠKE PLANOTE 
Zgodba okolice ter življenja na 

Trnovsko-Banjški planoti  

Doživetje zgodovine Soške fronte na 

pohodu skozi 266m dolg rov  

Kulinarična izkušnja domačih jedi 

Vožnja s kočijo ali jahanje z 

razgledom na kuliso Alp 

Prigrizek na travniku 

 

 
BURJA, PRŠUT IN TERAN  

Obisk impozantnega Pomnika miru in 

zgodba ljudi kraške pokrajine 

Kulinarična izkušnja kraških dobrot 

Kolesarjenje po makadamskih poteh z 

razgledi na kraške vasice in morje 

Tradicija kraškega pršuta in vina 

Terana 

Sprehod skozi čudovito gručasto 

vasico Štanjel in vrt arhitekta 

Maksa Fabijanija 

 

 
 

MED VOJNO IN MIROM NA KRASU  
Obisk rova 1. sv. vojne in doživetje 

zgodbe, zgodovine in ljudi kraške 

pokrajine 

Vzpon na najvišji vrh severnega 

Krasa z nepozabnim razgledom 

Kosilo domače pripravljenih kraških 

dobrot 

Sprostitev na zeliščni kmetiji 

 

  



 
 

Izleti, ki naredijo vaše bivanje polno 

novih izkušenj in doživetij! 
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PO POTEH VIPAVSKE DOLINE  
Zgodba Vipavskega križa 

Kolesarjenje med vinogradi in ob 

reki 

Kulinarična izkušnja Vipavskih jedi 

Izvir Vipave  

Čebelar in med 

Degustacija Vipavskih sirov staranih 

v rovih 1.svetovne vojne  

 

 
 

PO RODOVITNI DOLINI REKE VIPAVE 
Zgodba čevljarstva 

Primorske mesnine na kmetiji 

Kulinarična izkušnja Vipavskih jedi 

Veslanje s SUPi po meandrih reke 

Vipave 

Degustacija vina v kleti Vipavskega 

Vinarja 

 

 
 

GORI DOLI NAOKOLI PO GORIŠKIH BRDIH  
Pohod med sadovnjaki in vinogradi 

Goriških Brd 

Naravni kamniti most 

Kulinarična izkušnja brških jedi 

Sprehod skozi slikovito vasico 

Šmartno in ogled briške hiše 

Vzpon na razgledni stolp  

Degustacija vina v kleti briškega 

vinarja 

 

 
 

PARK MIRU NA SABOTINU IN SADOVI GORIŠKIH BRD  
Pohod po kavernah prve svetovne 

vojne na Sabotin 

Kulinarična izkušnja brških Obisk 

cerkvice sv. Križa in skriti zaklad 

umetnosti 

Degustacija oljčnega olja 

Obisk kleti Briškega vinarja 

 

 
 
 

SMARAGDNO POPOTOVANJE PO DOLINI REKE SOČE  
Obisk in sprehod po misteriozni poti 

Tolminskih korit 

Muzej Simona Gregorčiča 

Kosilo v prijetni lokalni gostilni 

Kajak šola z izkušenim učiteljem 

kajaka po brzicah smaragdne lepotice 

reke Soče 

 

 
 
 

TRADICIJA SOŠKE DOLINE  
Zgodba doline ob vzponu na Toncev 

gradec in Italijansko kostnico 

Sprehod do impozantnega slapu  

Kosilo v prijetni lokalni gostilni 

Izkušnja pridelave sira na kmetiji 

in degustacija sirov 
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