
SANJAVA STRAN SLOVENIJE 

 
Na sanjavi strani Slovenije boste na glas slišali zvoke narave in bitje svojega srca. 
Tam se prepletata dva razgibana svetova. Reka Vipava se v velikih okljukih razliva 

med polji in nosi v naše kraje nežnost Mediterana.  
 

 

 
Zajtrk, po zajtrku vožnja proti Krasu. Nekje na poti si bomo vzeli čas 

za jutranjo kavico. Naš prvi postanek bo v vasi Miren, kjer bomo 

obiskali muzej, ki je postavljen na pokopališču v Mirnu in je posvečen 

vsem, ki so trpeli zaradi meje, vsem, ki jim je meja onemogočala obisk 
groba, ki jim je meja predstavljala pot v neznano in vsem, ki so pri 

prečkanju meje izgubili upanje, svobodo in tudi  življenje. Pokopališče 

v Mirnu je eno najbolj posebnih na svetu, saj je tu v povojnih 

desetletjih tekla prepovedana pot v boljšo prihodnost. Diagonalno med 
grobovi je bila meja med nekdanjo Jugoslavijo, kasneje Slovenijo, in 

Italijo. Povzpeli se bomo tudi na Mirenski grad, vzpetino nad krajem. 

Grad je bil v svoji zgodovini pomembna strateška točka tako v prvi kot 

drugi svetovni vojni. Danes je priljubljena romarska in izletniška 

točka. Tu stoji cerkev Žalostne Matere Božje. V vasi Opatje selo se 
bomo najprej ustavili na placu, kjer se nahaja Hiša opajske tradicije. 

Spoznali bomo del zgodovine in predvsem tradicijo tega dela Krasa. 

Postregli nam bodo tudi z opajskim fruštikom (zajtrkom). Predstavile 

se nam bodo ženske iz društva Žbrinca Opatje selo in pokazale, na 
kakšen način ohranjajo kulturno dediščino tega kraja. Naslednji 

postanek bo pri pomniku braniteljem slovenske zemlje, ki stoji na 

razglednem vrhu Cerje na zahodnem robu kraške planote, od koder se 

odpira širok pogled na severni  del Jadranskega morja, 
Furlanijo,  Dolomite, Julijske Alpe, Vipavsko dolino. Potepanje bomo 

zaključili na izletniški kmetiji, kjer nas bodo razvajali z bogato 

ponudbo tradicionalnih kraških specialitet. Za spremljavo bomo 

nazdravili z vinom ali sladkim sokom. Vsega lepega je enkrat konec in 

pozno popoldne se bomo obrnili proti domu, kamor bomo prispeli v 
večernih urah.  

 
Cena: 39 EUR/os (min. 40 oseb), 45 EUR (min 30 oseb), 49 EUR 

(min 20 oseb). 

  
Odhod: 12. 9. 2020/ 1 dan. 

Vstopne postaje:  

Cena vključuje:  

- stroške avtobusnega prevoza,  
- zunanje oglede po programu, 

- obisk muzeja Spomni se name in Pomnika braniteljem slovenske 

zemlje na Cerju, 

- obisk Hiše Opajske tradicije, Opajski »fruštek«, 
- topel obrok,     

- vodenje, organizacijo in DDV.  

 

Doplačila: 

- druge storitve in ogledi po želji, ki niso vključeni v program. 
     

Opombe: program je možno prilagoditi po želji skupine. Pridržujemo si pravico do zvišanja 

cene pri manjšem številu prijavljenih.  

 


