
VODENA KROŽNA TURA
v vašem lastnem tempu

Pivka

Notranjski muzej
Postojna

Slavina

Grad Prestranek

Orehek

Predjamski
grad

Grad Prem

Park
vojaške 
zgodovine

Ilirska Bistrica

IZBERITE 
SVOJ TEMPO.

Izstopite na izbrani postaji, 
uživajte, bus bo na vaši postaji 

spet čez 2 uri in pol. Ravno 
prav za ogled znamenitosti, 

pohajkovanje ali kolesarjenje.

ENOSTAVNO!
VSTOPIM, kjer mi ustreza,
IZSTOPIM, kjer me zanima!
48 UR od nakupa vozovnice.

Svet izbranih okusov

Ob odkrivanju naravnih in 
kulturnih danosti Zelenega Krasa 
vam na poti vrata odpirajo tudi 
gostišča in turistične kmetije, kjer 
lahko poizkusite okusne domače 
dobrote in jedi, značilne za to 
območje. Tisti, ki prisegate na 
naravno, pa se boste ustavili na 
kateri izmed ekoloških kmetij, kjer 
boste lahko užili tudi ekološko 
pridelano hrano.

PRODAJNA MESTA

TIC Postojna
TIC Pivka - Park vojaške zgodovine
TIC Ilirska Bistrica 

URNIK

DMO Green Karst

Prečna ulica 1 | 6257 Pivka
tel. +386 5 72 12 249
mail: info@zelenikras.si 

Odpeljite se v
krasni svet!

Odkrijte prave dragulje
Zelenega Krasa!

ODLIČNA TURA
za odkrivanje znamenitosti in
avtentična doživetja
z lokalnim vodnikom

TIC Galerija Postojna 9:00 11:30 14:00 16:30

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer 9:25 11:55 14:25 16:55

Park vojaške zgodovine Pivka 9:40 12:10 14:40 17:10

grad Prem 10:10 12:40 15:10 17:40

Predjamski grad 10:55 13:25 15:55 18:25

kamp Pivka jama 11:10 13:40 16:10 18:40

Postojnska jama 11:20 13:50 16:20 18:50

Muzej krasa (Notranjski muzej) 11:25 13:55 16:25 18:55

3 v 1
› prevoz
› vstopnine
› vodnik



Park vojaške zgodovine 
Pivka

Park je največji muzejski kom-
pleks v Sloveniji in edini evropski 
vojaški muzej, kjer najdete vse 
od najstarejših lokov do izjemne 
zbirke tankov in vojaških letal, vo-
jaško lokomotivo iz II. svetovne 
vojne in tudi podmornico.

Muzej krasa

Zanimiva in poučna razstava 
Muzej krasa Notranjskega 

muzeja Postojna predstavlja 
geološke posebnosti krasa, 

kraške jame in biotsko razno-
likost območja. Na ogled 

ponuja tudi zbirko Predjams-
ki zaklad.

Grad Prem

Grad iz 12. stoletja sodi med 
starejše gradove na Sloven-

skem. Danes je grad obnovl-
jen v slogu zadnjega lastnika, 
obiskovalci si lahko ogledajo 
grajske prostore z različnimi 

muzejskimi zbirkami.

Predjamski grad

Visoko v skalni steni, v 
naravni jami, ki je povezana s 
skrivnostnimi naravnimi rovi, 
že več kot 800 let kraljuje 
edinstven grad. V Guinnesso-
vo knjigo rekordov je vpisan 
kot največji jamski grad na 
svetu.

NAJBOLJŠI NAČIN
raziskovanja Zelenega krasa

AVTENTIČEN | UDOBEN | CENOVNO UGODEN
• udoben prevoz s turističnim busom med 9 postajami z 

neomejenim številom vstopov in izstopov
• vstopnine za Park vojaške zgodovine Pivka, Muzej krasa in 

grad Prem
• Turistično vodenje med vožnjo / po itinerariju

3 v 1
› prevoz
› vstopnine
› vodnik

KOLO VZAMEM S SEBOJ
Seveda! Kombi ima možnost prevoza koles.
Vodnik vam bo na postajah predstavil 
primerne kolesarske poti.

Karta za HOP ON
Green Karst velja

48 ur.


