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Nova Gorica 

Somestje dveh 
Goric

mesto raznolikosti in vrtnic

nova brezmejnost 

Nova Gorica, najmlajše slovensko mesto, je tik 
ob meji z Italijo zraslo šele po drugi svetovni vojni, 
ko je dotedanje regijsko središče Gorica z novo 
razmejitvijo ostalo del ozemlja Italije. Mlado mesto 
vse od takrat razvija svojo posebno identiteto, 
navdihnjeno s številnimi kulturami, ki se srečujejo 
na stičišču svetov. Nova Gorica je mesto brez 
primere tudi v širšem evropskem prostoru.

Urbanistično sodobno zasnovano mesto očara 
z zeleno podobo, s številnimi parki in bogato 
raznovrstnostjo dreves. Med sprehodom lahko 
občudujemo stavbe, ki so jih zasnovali vodilni 
slovenski povojni arhitekti, in brezštevilne vrtnice, 
zasajene po vsem mestu, ki so prepoznaven mestni 
simbol. 

Desetletja po vojni je meja zabrisana, Nova Gorica 
in Gorica sta zraščeni v prijazno somestje. Skupni 
življenjski utrip bogatita dva jezika in dve kulturi, 
mesti združuje sodelovanje in tesno prijateljstvo. 
Sprehod po ulicah dveh Goric spominja na 
sprehod skozi čas. Med številnimi kulturnimi 
znamenitostmi in pričevalci burne zgodovine tega 
prostora je vizionarsko zaživela enost. Somestje 
obiskovalcu pripoveduje zgodbo o brezmejnosti, 
edinstveni v Evropi.

stičišče dveh kultur biser goriške dediščine

svetovna gradbena znamenitost

poklon pionirju letalstva

osrednje razstavišče Goriškega muzejadediščina prve svetovne vojne

Trg Evrope Samostan Kostanjevica 

Solkanski most 

Spomenik Edvardu Rusjanu

Grad KromberkSabotin Park miru 

Nova Gorica in Gorica sta ob vstopu 
Slovenije v Evropsko unijo na meji, pred 
novogoriško železniško postajo, uredili 
skupen mestni trg, simbol somestja. 
Karakter mu daje stavba železniške 
postaje, najstarejša javna stavba v mes-
tu. Kot tedanji severni goriški kolodvor je 
bila v secesijskem slogu zgrajena soča-
sno z bohinjsko železniško progo (1906). 
Središče trga krasi mozaik nove Evrope, 
italijanski del trga pa tudi sončna ura, 
izdelana iz pogonskega kolesa parne 
lokomotive.

Frančiškanski samostan na Kostanjevici, 
griču nad Novo Gorico, je izjemna kul-
turno zgodovinska zakladnica. Samo-
stanska knjižnica Stanislava Škrabca v 
obsežni zbirki dragocenih knjig hrani tudi 
številne prvotiske in inkunabule. V sa-
mostanu je tudi grobnica zadnjih članov 
francoske kraljeve družine Burbonov, ki 
so se po odstavitvi kralja zatekli v Gorico 
in umrli v izgnanstvu. Na samostanskem 
vrtu pa kraljuje zbirka vrtnic burbonk, 
ena najpopolnejših in največjih na svetu.

V slikovitem Solkanu, več kot 1000 
let starem naselju, navdušuje pogled 
na železniški most čez Sočo, most z 
največjim kamnitim lokom na železni-
ških progah na svetu. Z razponom loka 
85 m je bil zgrajen leta 1905 kot ključni 
objekt na bohinjski progi, železniški 
povezavi Dunaja s pristaniščem v Trstu. 
V prvi svetovni vojni je bil porušen, a je 
bil desetletje kasneje obnovljen v kamnu, 
po prvotnih načrtih. Po bohinjski progi 
v poletnem času vozi muzejski vlak, ki 
ponuja edinstveno doživetje.

Edvard Rusjan (1886–1911), prvi pilot 
slovenskega porekla, je bil vizionar, 
konstruktor, izdelovalec in poskusni 
pilot svojih letal. Spomenik na Rusjano-
vem trgu, ki ga je zasnoval kipar Janez 
Lenassi, se s podobo Ikarusa poklanja 
izjemnemu someščanu, ki se je leta 1909 
z letalom Eda 1 v bližini Gorice prvič 
dvignil v zrak in poletel 60 m. Rusjan je 
skupaj z bratom izdelal kar sedem letal. 
Replika najuspešnejšega modela Eda 5 je 
na ogled v avli bližnje stolpnice Eda, ki je 
po letalu dobila ime.

Grad Kromberk je renesančna stavba 
skoraj kvadratnega tlorisa, prepoznavna 
po štirih vogalnih stolpih. Prvotni grad 
je bil tu zgrajen že v začetku 13. stoletja, 
sedanjo obliko pa je dobil v začetku 17. 
stoletja. V času obeh svetovnih vojn je 
bil grad požgan. Danes obnovljeni grad 
obdaja čudovit park z amfiteatrom 
in lapidarijem na prostem. V gradu 
so na ogled stalne zbirke in občasne 
muzejske razstave Goriškega muzeja, 
najpomembnejše ustanove muzejskega 
značaja v Vipavski dolini.

Na pobočjih Sabotina, hriba nad 
Solkanom, je v prvi svetovni vojni 
potekala slovita Soška fronta. Kot 
čezmejni park miru  in del Poti miru 
od Alp do Jadrana Sabotin obiskovalce 
ozavešča o nesmiselnosti vojn in 
spodbuja sožitje med narodi. Celoten 
hrib je prepleten z obsežnim sistemom 
kavern, skozi katere se lahko sprehodite 
z ene strani hriba na drugo. V bivši 
karavli je na ogled muzejska zbirka 
Sabotin v prvi svetovni vojni, na voljo so 
tudi strokovno vodeni ogledi.
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Živahen utrip 

Sveta gora

Zeleno mesto 

mesto kulture in zabave

slovito romarsko središče

vrtnice, parki in gozdovi

V mestu delujejo številne kulturne 
ustanove, Nova Gorica je vse leto 
prizorišče številnih in tudi čezmejnih 
kulturnih prireditev. Poseben 
utrip dajejo mestu igralnice in 
igralni saloni, ki ponujajo zabavo z 
najsodobnejšimi igrami na srečo ter 
predstavami estradnih umetnikov. 
Nova Gorica svoje goste razvaja z 
vrhunsko kulinarično ponudbo in 
storitvami za dobro počutje. Številni 
gostinski lokali lepšajo pohajkovanje 
po mestu in ustvarjajo vzdušje 
ležernega Mediterana.

Sveta Gora je z veličastno baziliko, 
frančiškanskim samostanom in 
duhovno-izobraževalnim središčem 
pomembno romarsko svetišče. 
Romarska cerkev na Sveti Gori 
je bila prvotno zgrajena v 16. 
stoletju. V prvi svetovni vojni je 
bila porušena, na njenem mestu je 
bila po vojni v neobaročnem stilu 
zgrajena nova bazilika. Sveta Gora 
je izjemen kulturni spomenik s 
številnimi umetninami, med katerimi 
izstopata poznogotski kip Matere 
božje z Jezusom in slovita podoba 
svetogorske Kraljice.

Nova Gorica je bila zasnovana kot 
mesto park, postala pa je pravcati 
botanični vrt. Na zelenih mestnih 
površinah danes najdemo 141 rodov in 
256 različnih vrst dreves, grmovnic in 
drugih rastlin. Pravo mestno razkošje 
predstavljajo vrtnice, ki so od leta 
1968 tudi uradni simbol mesta. Mestni 
park Borov gozdiček je edinstven 
biotop sredi mesta Nova Gorica, med 
sprehajalci in rekreativnimi športniki pa 
je zelo priljubljen tudi gozd Panovec 
ob robu mesta.

Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija

TIC Nova Gorica, Kidričeva ulica 11, 5000 Nova Gorica, Slovenija
T: +386 (0)5 330 46 00, (0)41 460 217, E: nova-gorica@vipavskadolina.si
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