
To je sanjava stran Slovenije, kjer vsak letni čas zaznamuje drugi okus. 
Bi raje šparglje, grozdje, kakije ali olive? Brez skrbi, pršut in teran  
imamo vse leto. 

Na zemljevidu smo za vas označili vse, kar potrebujete za zelen in 
sladek oddih. Dobrodošli v Miren Krasu, eni od 100 najbolj trajnostnih 
destinacij na svetu.

Odkrivajte vse letne čase 
med Vipavsko dolino in Krasom

Gostilna Kogoj Bilje 
Gostilna Makorič Orehovlje
Gostilna Bric Miren
Okrepčevalnica Cerje Lokvica 
Pizzerija Frnažar Miren 
Gostilna Štirna Opatje selo
Stjenkova koča na Trstelju Lipa

Kujtna domačija Temnica 
Turistična kmetija Leban, osmica in prenočišča  Lipa 
Izletniška kmetija Faganeli, prodaja suhih mesnin Miren  
Izletniška kmetija Pri Krčarju Sela na Krasu

Izletniška domačija s prenočišči Mirko Nova vas
Turistična kmetija s prenočišči Marušič Lokvica

Pomnik miru na Cerju 
Mirenski Grad 
Jama Pečinka in hrib Pečina
Borojevićev prestol
Krompirjeva jama 
Klobasja jama
Lojzova jama
Ruska jama
Nad Logem
Tabor Segeti
Grmača
Pokopališče na Rankah
Pastirska hiška
Trasa železnice
Sveti Ambrož
Srčandol
Spomenik – kažipot
Štirna Vrh Drage 
Spomenik vojakom madžarske narodnosti
Tabor na Vojščici

Čevljarski muzej Miren
Galerija Oskar Kogoj Nature Design Miren
Hiša opajske tradicije in zbirka 1. sv. vojne Opatje selo
Kiparski atelje Negovana Nemca Bilje
Muzej Spomni se name Miren

Supanje na Vipavi – Vipava Sup Adventure Renče 
Kajak na Vipavi – ONNOSE Adventures Miren
Ribolov (prodaja ribolovnih kart) Bukovica 
Ježa konj – Ranč Bilje Bilje 
Fotolov Vojščica 
Skriti svet kraških jam – Jamarski klub Temnica Temnica
E-BIKE POINT Miren Kras  Miren

E-polnilnica Opatje selo
E-polnilnica Miren
Postajališče za avtodome – Gostilna Kogoj Bilje 
Postajališče za avtodome – parkirišče ob občinski stavbi Miren  
Postajališče za avtodome – Izletniška domačija Mirko Nova vas

Bencinska črpalka Miren
Bankomat Miren
Splošna ambulanta Kostanjevica na Krasu
Zdravstveni dom Miren
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Znamenitosti

Muzeji in galerije

Gostilne in okrepčevalnice

Zelena doživetja

E-polnilnice in postajališča

Nujna pomoč in oskrba

Zeliščna kmetija Rogelja Vojščica 
Ekološka kmetija Francetovi Nova vas
Kmetija Ušaj Orehovlje
Zavod Herba Carstica Opatje selo
Čebelarstvo Ščuka Lipa

Prenočišča Kogoj Bilje 
Apartmaji V mlinu Orehovlje 
Mirenski Grad Miren
Sobe Golob Opatje selo
B&B Sela na Krasu Sela na Krasu
Počitniška hiša na Krasu Sela na Krasu 
Počitnice pod Borovci Nova vas
Turistična kmetija Budni Vojščica 
Vila Sistiana Sela na Krasu
Apartmaji Fabio Gergolet Nova vas 
Hiša Sončni log Hudi Log 
Brinovka – hiša z dušo časa in Krasa Temnica
Hiša Kras Sela na Krasu

Turistične kmetije in osmice

Lokalne dobrote

Prenočišča, zasebne sobe in apartmaji

Turistične kmetije s prenočišči

Legenda Pohodniške, kolesarske in konjeniške poti

Znamenitosti, muzeji in galerije

Ponudniki hrane in lokalnih dobrot

Ponudniki prenočišč, zasebnih sob in apartmajev

Turistični informacijski center (TIC)

Med kamnitimi zidovi po planoti Krasa

Izlet po nekdanji vojaški železnici

Sprehod po robu planote Po razglednem severnem robu Krasa

Sprehod med obrambnimi položaji pod Cerjem S kolesom na Špik

Izlet na visoki rob kraške planote Prek Srnjaka do Kremenjaka

Kolesarska pot Interbike

Bike Alpe Adria – etapa Kras smer Trstelj

Trans Slovenia 1

Glavna konjeniška pot

Krožna konjeniška pot

Pot miru od Alp do Jadrana 

Ponudniki zelenih doživetij Turistični informacijski center (TIC)  
Pomnik miru na Cerju Lokvica 35, 5291 Miren
T: 00 386 31 310 800      E: info@mirenkras.si       W: www.mirenkras.si

Izlet po podzemnih bivališčih vojakov v 1. sv. vojni

Turistični informacijski center (TIC)  
Pomnik miru na Cerju
Lokvica 35
5291 Miren
 
T: 00 386 31 310 800
E: info@mirenkras.si
W: www.mirenkras.si

IZDAJATELJ: Turizem Miren-Kostanjevica, KREATIVNA ZASNOVA, OBLIKOVANJE IN 
BESEDILA: Nea Culpa, Agencija za razvoj in marketing v turizmu, Studio Lunapark, 
Kartografija, d. o. o., FOTOGRAFIJE: arhiv Turizma Miren-Kostanjevica in Slovenske 
turistične organizacije,  TISK: A-media, d. o. o.
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Miren Kras ima umetniško dušo in vznemirljivo zgodovino. Zasebne 
galerije skrivajo vrhunska umetniška dela in pričajo o povezanosti med  
naravo in človekom. Manjši muzeji razkrivajo lokalne tradicije izdelave 
bičev, usnjarstva in čevljarstva. Zbirke pričajo o dramatičnih vojnih  
obdobjih. Galerije ustvarjalcev in umetnikov navdajajo z občutkom  
harmonije. 

Doživite Miren Kras v gibanju in v stiku z naravo. Vinski griči in  
kraški vrhovi vabijo ljubitelje razgledov z več kot 60 km lepo urejenih  
poho dniških, kolesarskih in konjeniških poti. Pod površjem se  
skriva razgibano kraško podzemlje, ki k avanturi kliče jamarje.  
Doživite sanjavo Vipavo, ki je prizorišče užitkov za kajakaše, ljubitelje 
vodnih pustolovščin in ribiče. Naravna pestrost Krasa navdušuje  
fotografe ter opazovalce ptic in gozdnih živali. 

Sanjava stran Slovenije diši po dveh svetovih. Počasen tok reke Vipave v 
Mirnu napaja ‘vrt Goriške ’ in polja špargljev. Drugi, kraški svet, diši po  
na burji sušenem pršutu in opojnem teranu. 

Gostilne in turistične kmetije so odprte vse leto in polne hišnih dobrot. 
S suhimi mesninami in štruklji v trenutku zadišijo po domu. Velika  
posebnost so osmice, kmetije, ki dvakrat v letu odprejo vrata in pripravijo 
posebne pojedine.

Dodatne informacije o gostinskih  
ponudnikih na spletni strani 
www.mirenkras.si/okusno 

Informacije za vodne športe (kajak, kanu, sup),  
ribištvo, lov in fotolov dobite v Turističnem  
informacijskem centru (TIC) Pomnik miru na Cerju.

Pohodniške poti Konjeniške poti

Pomnik miru na Cerju Čevljarski muzej 

Kiparski atelje Negovana Nemca

Klobasja jama

Mirenski Grad

Galerija Oskar Kogoj Nature Design

Muzej Spomni se name

Lojzova jama

Krompirjeva jama

Pomnik miru na Cerju

Krompirjeva jama

Kajak na Vipavi

Španzlov Ples življenja in smrti

Na robu kraške planote se ponosno dviga vrh Cerje, od koder se 
odpirajo veličastni razgledi na Jadransko morje, Furlansko nižino,  
Julijske Alpe in Vipavsko dolino. Tu stoji 25 m visok Pomnik miru  
v spomin vsem braniteljem slovenske zemlje v zgodovini. Na obisk  
vabijo muzejske zbirke in umetniška dela, med njimi veliko platno  
‘Ples življenja in smrti’ akademskega slikarja Rudija Španzla. 

Miren slovi po stoletni usnjarski in čevljarski tradiciji. Med 1. sv. vojno 
so Mirenci izdelovali usnjene škornje za avstro-ogrsko vojsko. Muzej  
je delo legendarnega Pavla Petejana, začetnika tovarne otroške 
obutve Ciciban. 

Lepota narave Miren Krasa je umetnika navdihnila za žive kamne  
iz kararskega marmorja, ki jih je poliral do popolnosti. KUD  
Negovana Nemca in kiparjeva soproga Nelida danes na domu  
prirejata kulturne dogodke.

Ima odlično naravno prezračevanje, primerno za sušenje klobas. V tej 
kraški jami so si vojaki oddahnili od bojevanja. V terasah so postavili 
pograde, ventilacijski sistem in sanitarije. 

Mirenski Grad je duhovno središče. Do vrha vodijo stopnice arhitekta 
Ivana Vurnika. Cerkev Žalostne Matere Božje krasijo poslikave Toneta 
Kralja.

Oskar Kogoj, svetovno znani industrijski oblikovalec in umetnik,  
navdih črpa iz narave. Iz njenih sporočil oblikuje izdelke harmoničnih 
oblik. Njegov znameniti ‘nature design’ izžareva brezčasnost,  
svetovljanstvo in ljubezen do slovenske dediščine. 

Med grobovi pokopališča v Mirnu so po 2. sv. vojni nenaravno  
zarezali mejo med Jugoslavijo in Italijo ter ločili svojce in sosede,  
žive in pokopane. Muzej je posvečen vsem, ki so v iskanju boljšega 
jutri izginili brez sledu in slovesa.

Ime je dobila po Aloisu P. Bocku, ki je vodil jamske gradnje v avstro- 
ogrski vojski. V njej so uredili večnadstropno leseno zgradbo za 
počitek vojakov. Naravni vhod so zaprli z betonom in se zavarovali 
pred granatami.

V 1. sv. vojni je služila kot zavetišče za vojake. Zaradi strateške 
lege sta hrib kot opazovalnico uporabljali tako avstro-ogrska kot  
italijanska vojska. Slednja je vzpetino imenovala ‘oko Krasa’.

Tipična kraška hiša z vodnjakom na dvorišču vas popelje skozi 
obrti Opatjega sela, kjer je bilo kar osem delavnic za izdelavo 
‘škarabacev’ oz. bičev. Domačini so sloveli tudi kot odlični sodarji  
in kamnoseki. V bližini se nahaja tudi zbirka ostalin predmetov 1. sv. 
vojne iz okoliških bojišč.

L. 1915 je na soško fronto prispelo 30 tisoč ruskih vojnih ujetnikov, 
ki so v težkih razmerah kopali strelske jarke, poti in kaverne. Ena naj-
večjih jam jim je nudila zavetišče in jih varovala pred obstreljevanjem.

V jami so avstro-ogrski vojaki med 1. sv. vojno uredili prostor za  
hranjenje pridelkov in krompirja ter zatočišče za več kot 500 vojakov  
s pogradi v več nadstropjih in lesenimi kabinami za častnike. 

Pohodniške poti prepletajo Vipavsko dolino in Kras. Na potepih 
med kraškimi jamami spoznate zgodbe 1. sv. vojne. Ceste vodijo po  
Vipav ski dolini, mimo suhih zidov, starih štirn in kalov do sanjavih 
vrhov. Pogled seže od Julijcev do Tržaškega zaliva. Podajte se tudi po  
daljinskih pohodniških poteh. 

Miren Kras povezuje več kot 80 km kolesarskih poti. Te se vijejo 
med vinskimi griči in prepletajo pristne kraške vasice z najlepšimi  
razgledi. Na daljinskih poteh, dolgih med 9 in 30 km, sprostite duha  
in razmigajte telo. Med turo poskrbite še za slastno razvajanje z  
obiskom ene od turističnih kmetij ali osmic. Podajte se po poteh 
Bike Alpe Adria, trasi Trans Slovenia 1, po kolesarski poti InterBike ali  
po konjeniških poteh.

Odkrivanje Krasa je najlepše v sedlu. Med kraškimi gmajnami se 
bohotijo hribi z najlepšimi razgledi. 25 km dolga krožna konjeniška 
pot, ki povezuje Kras in Vipavsko dolino, je ena najlepših v Sloveniji. 
Odpravite se lahko tudi po Glavni poti in raziskujete dediščino soške 
fronte. Obe poti sta primerni tudi za kolesarje in pohodnike. 

Pot miru od Alp do Jadrana popelje od Triglavskega narodnega  
parka, mimo alpskih vasic in ledeniških jezer, mogočne Soče, Brd 
in Krasa pa vse do morja. Je ena izmed najlepših pohodniških  
transverzal v Evropi. Spominska pot dediščine soške fronte na  
originalnih lokacijah ohranja ostaline 1. sv. vojne, kot so kaverne, 
strelski jarki, topniški položaji, pokopališča in spomeniki. Izjemna 
narava vas vabi, da umirite ritem časa in prehodite ali prekolesarite 
vsaj eno, če ne vseh etap ter spoznate zgodovino, kraje in ljudi. 

Jama Pečinka in hrib Pečina
Hiša opajske tradicije in zbirka 1. svetovne vojne

Ruska jama

Borojevićev prestol

Nad Logem

Tabor Segeti

POT MIRU OD ALP DO JADRANA 
Daljinska pohodniška pot 

Kamniti prestol je posvečen generalu Svetozarju Borojeviću von Bojni 
ali Soškemu levu. 

Vzpetina, prepredena s strelskimi jarki, topniškimi mesti in položaji  
za strojne puške, je za avstro-ogrsko vojsko l. 1916 predstavljala 
pomemben strateški objekt. 

Vojaški tabor je bil med 1. sv. vojno pomemben oskrbovalni center 
avstro-ogrske armade. Pravo malo mesto je med vojaki ustvarilo  
ilu zijo normalnega življenja.

Miren Kras ima svežino burje in ostrino duha. Tu se kot kamen na kamen 
nalaga tisočletna zgodovina, vse od prazgodovinskih gradišč. Sledi so  
pustila ljudstva z vseh vetrov in časov, od starih Rimljanov do  
vojakov na soški fronti. Pomnik miru na Cerju, vstopna točka Miren Krasa,  
pripoveduje zgodbo o življenju ljudi na tem zgodovinskem križišču –  
zgodbo o ljubezni do narave, dediščine in Slovenije.

Gostilne, kmetije in osmice Kolesarske poti

Zdravo po Miren Krasu
Poti in doživetja

Aktivno po Miren Krasu

www.thewalkofpeace.com

Dolžina celotne poti 
520 km, 32 etap

Etapi po Miren Krasu  
9SI (22,15 km)  
10SI (14,99 km)

Zahtevnost 
srednje zahtevno

Glavne znamenitosti Muzeji in galerije Zelena zaveza Miren Krasa

Sanjava stran Slovenije Kulturno po Miren Krasu
Kot nosilci zlatega znaka Slovenia Green smo se uvrstili med 100 
najbolj trajnostnih destinacij na svetu in prejeli priznanje Best 
of Europe 2020. Skupna zaveza vseh gostiteljev Miren Krasa za 
zeleno prihodnost dokazuje, da mislimo in živimo zeleno. 

Pomagajte nam ohraniti čisto okolje in žive tradicije. Skupaj 
spoštujmo odgovorne potovalne standarde slovenskega turizma  
Slovenia Green & Safe.

Turistični informacijski center (TIC)  
Pomnik miru na Cerju
Lokvica 35
5291 Miren
 
T: 00 386 31 310 800
E: info@mirenkras.si
W: www.mirenkras.si
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Ježa konj – Ranč Bilje Izposoja e-koles60 63


