
 

 

 

 

 

                                              

EKSKLUZIVNI PAKETI -  

KRATKE POČITNICE  
 

 DOLINA SOČE - KJER SE SREČAJO ALPE IN MEDITERAN 

                    

                                  

 

OPIS 

Dolina, ki jo je vrezala reka Soča, se ponaša z najbolj spektakularnimi gorskimi razgledi na 

svetu. Zaradi osupljive smaragdno zelene barve reke je znana tudi pod imenom "smaragdna 

lepotica". Nudi odlično izhodišče za nepozabno rafting ekspedicijo, aktiven pustolovski dan 

pa lahko nadaljujete z obiskom jame Srnica. 

V soški dolini so potekale nekatere od ključnih bitk prve svetovne vojne. Z zgodovinskim 

pomenom tega območja se lahko seznanite v nagrajenem Kobariškem muzeju. Razstava 

prikazuje dogodke iz dve in pol let trajajočih bojev na soški fronti, zlasti razvpito 12. soško 

bitko, eno najpomembnejših zgodovinskih bitk na hribovitih terenih. Naredite ovinek do 

trdnjave v Klužah, ene od najbolj impresivnih slovenskih zgodovinskih stavb, ki dandanes 

gosti različne umetniške in glasbene prireditve. 



 
VRHUNCI 

 rafting po Soči 

 ekskluzivna nastanitev 

 pustolovski obisk jame Srnica 

 pokušine vina 

 kanjoning v Bovcu 

 obisk trdnjave Kluže -kratek zaigrani prizor iz življenja vojakov v času prve svetovne 
vojne, predstava (za najmanj 6 oseb) 

 

PROGRAM 

PETEK 

 popoldanski odhod z zasebnim vozilom in šoferjem v Kobarid 

 nastanitev v Hiši Franko ali Nebesih 

 dobrodošlica in večerja (degustacijski meni) v gostilni Franko 

 nočitev 

SOBOTA 

 rafting po reki Soči 

 kosilo v Martinovem hramu / Bovec 

 pustolovski obisk jame Srnica 

 vinska pokušina in večerja v hotelu Dobra Vila 

 nočitev 

NEDELJA 

 kanjoning v okolici Bovca 

 prigrizek na vrtu hotela Dobra Vila 

 obisk trdnjave Kluže -kratek zaigrani prizor iz življenja vojakov v času prve svetovne 
vojne s predstavo animacijske skupine »1313« (OPCIJA) 

 vrnitev domov 

 



   

 

CENA 

CENA: 1280 /1420* € na osebo (2 osebi) 

             1060 /1160* € na osebo ( 3 - 4 osebe) 

 

* spremstvo voznika / vodnika 

 

Cena vključuje: 

- PREVOZI 

- NASTANITEV: NEBESA / HIŠA FRANKO 2 X BB 

- 1 X DEGUSTACIJSKI MENI Z VINOM 

- 1 X VEČERJA 

- 1 X KOSILO 

- 1 X PRIGRIZEK 

- RAFTING 

- VODEN OGLED JAME SRNICA 

 

Cena ne vključuje: 

- KRATKA PREDSTAVA IZ ŽIVLJENJA VOJAKOV V TRDNJAVI KLUŽE 

  

INFORMACIJE IN REZERVACIJE 

Pisne rezervacije pošljite na naslov info@unique-slovenia.si. 

Za več informacij vam je prijazno na voljo gospod Miha Rott: 

T.:  +386 1 361 62 44 

M.: +386 31 519 336 

E-pošta: miha.rott@unique-slovenia.si 

www.unique-slovenia.com 
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