CŠOD, Dom Kavka nad Kobaridom
Med Sočo in nadiškimi dolinami Benečije. V vasi Livške Ravne nad Kobaridom, 1050 metrov
visoko, na meji z Italijo, na prizorišču soške fronte med prvo svetovno vojno, na legi, ki
omogoča na čudovit razgled od gora do morja, na kar tri pokrajinske enote: alpski, predalpski
in dinarsko kraški svet.
Dom Kavka je odprt vse štiri letne čase.

Dom Kavka; vzhod in zahod sonca
POHODI
•

•
•
•

Pohod po grebenu Kolovrata, po zgodovinski tematski poti »Pot miru« je doživetje
miru, spokojnosti narave in čudovitih razgledov na Julijce, Jadransko morje in dolino
reke Soče. Med raziskovanjem po muzeju na prostem iz I. svetovne vojne »Na gradu«
spoznavamo v rovih in kavernah življenje vojakov.
Pohod v beneško vasico Topolovo nam nudi spoznavanje življenja ljudi nekoč in
danes, umetniške instalacije, tipično arhitekturo in pridih mediteranske raznolikosti.
Livško – številne možnosti sprehodov po Livku in okoliških zaselkih. Področje je
izredno zanimivo z vidika naravne in kulturne dediščine.
Pohod na Matajur z različnih smeri. Obisk delujoče mlečne planine in spoznavanje
bogastva zdravilnega rastja ter geoloških posebnosti.

Muzej na prostem »Na gradu«

Kuk (1250 mNv)

Pogled na Livško

KOLESARJENJE
•

Trase kolesarskih izletov
- S kolesom po Rommlovi poti do muzeja na prostem iz prve svetovne vojne.
Spustimo se čez mejni prehod Solari in se vračamo po Italijanski strani.
- S kolesom do Tibetanskega samostana v Beneški vasici Polava.

Tibetanski budistični center v Polavi

-

-

S kolesom pod Matajur. Kolesarski izlet do vznožja Matajurja. Nato peš do planin,
kjer se pasejo krave, do Mrzlega vrha, izvira pitne vode Tršca in po želji vzpon na
vrh Matajurja.
S kolesom v Špeter. Ogled dvojezične šole, kulturnega multimedijskega centra
Slovencev v Benečiji. Povratek z avtobusom.
S kolesom od Soče do Nadiže. Ob prihodu ali odhodu se ustavimo v Kobaridu in si
ogledamo naravno in kulturno dediščino Posočja.

Kolesarjenje po grebenu Kolovrata

ZIMSKE RADOSTI
•

•
•

V zimskem času zapade veliko snega in zaradi tega izvajamo zimske športe in igre na
snegu: tek na smučeh in pohodništvo na smučeh, drsanje, krpljanje, dričanje z bobi in
pležuhi. Atrakcija je Kavkatlon, to je zabavno tekmovanje v teku na smučeh,
lokostrelstvu in pležuhanju.
Izdelava iglujev, zavetišč in kiparjenje iz snega.
Smučanje na Kaninu

OBISK KMETIJE
•

Otroci si na kmetiji ogledajo različne domače živali kot so konji, ovce, koze, zajce in
hišne ljubljenčke muce in psičke. Spoznajo gospodarska poslopja in obdelovalne
površine kmetije . Jahajo ponije in druge pasme konj. Dejavnost traja tri ure. Cena
doplačila je 2 evra na osebo. Število otrok v skupini je do 30.
Na kmetiji lahko organiziramo tudi tečaj jahanja. To so individualne ure - učiteljica
jahanja uči po enega otroka. Cena je 20 evrov na uro.

KAVKNA JAMA - KRASOSLOVJE
V naši neposredni bližini spoznavamo visokogorsko jamo. Ima veliko kapnikov, pozimi
pa je v njej razkošje ledenih skulptur, katere upodabljamo na likovnih in fotografskih
delavnicah v jami.

PADALSTVO
Na Kobariškem je jadralno padalstvo zaradi izjemnih naravnih danosti zelo razširjena in
strokovno dodelana športna panoga. Vsako leto se število ljubiteljev tega športa povečuje.
Na pobočju Kuka, na katerem je tudi CŠOD Dom Kavka, so pogoji za letenje kakor tudi za prvi
stik s padalstvom odlični. Otrokom pri nas omogočamo, da pod mentorstvom izkušenih
učiteljev padalstva spoznajo opremo padala, se seznanijo z vsemi varnostnimi pogoji za
varno letenje in se naučijo varno dvigniti padalo ter opremo pravilno pospraviti.
Dejavnost je primerna za otroke od 13 leta naprej. Skupina šteje 15 – 20 otrok, dejavnost
traja 3-4 ure, cena je 3,30€ na osebo.

RAFT NA SOČI
Za naše goste organiziramo nepozabno doživetje, spust z raftom po reki Soči. Cena je 20€ na
osebo. Dejavnost je primerna za vse starosti.

LUTKOVNE USTVARJALNICE
Po stopinjah bajk o Krivopetah, kavkah in drugih legendah okolice. Učenci ustvarijo zgodbo,
izdelajo lutke, sceno, glasbo in odigrajo predstavo.

SPOZNAJMO BENEČIJO

Ponudba za šolske skupine

Kam v Nediške doline (Nadiške doline)
Priporočamo vam enodnevni izlet, ki se bo začel v Špietru s kratko predstavitvijo Benečije v
prostorih slovenskega kulturnega doma in ogledom multimedialnega muzeja SMO .

Nadaljujemo s kratkim sprehodom do mlina v Bijarču blizu Nediže/Nadiže ali ob slabem
vremenu do Biač /Biacis, kjer je muzej. Če je še čas, se peljemo proti Matajurju (1643 m),
gora simbol naših dolin, si v Mašerah/Masseris ogledamo kovačijo in muzej »Varha
Matajura« ter muzej »Grablje« na poti k Trinkovemu Tarčmunu /Tercimonte.
KAJ SI LAHKO ŠE OGLEDAMO?
• Landarska jama/Grotte d'Antro - poznogotska kapelica mojstra Andreja iz Loke in
utrdba
• Kolovrat, Dreka/Drenchia, bojišča iz prve svetovne vojne, izreden razgled na Alpe in
ravnino

•

Stara gora/Castelmonte, svetišče, kamor romajo Slovenci in Furlani (tu je nastal
Starogorski rokopis).

•

Možen je tudi ogled Čedada/Cividale (6 km) in Kobarida (20 km iz Špietra).

KOLIKO NAS STANE?
1 evro na osebo za vsak muzej (razen Landarske jame, za katero se je potrebno dogovoriti) in
2 evra za vodene sprehode.

Nadiške vasice

Landarska jama

Inštitut za slovensko kulturo ISK Istituto per la cultura slovena
Sede operativa/Operativni sedež:
Centro culturale sloveno/Slovenski kulturni center
Via Alpe Adria, 67/b – 33049 Špietar /San Pietro al Natisone (UD)
Tel/fax 039-0432-727490 – mail: isk.benecija@yahoo.it

Kobariški štruklji

Nastanitvene kapacitete
Dom ima 60 ležišč. V sedmih sobah za otroke so pogradi (2x12 ležišč in 5x6 ležišč), kopalnice
so skupne, ločene moške in ženske. Tri sobe so za učitelje (1x1, 1x2 in 1x3 ležišča) in imajo
vsaka svojo kopalnico. Lahko imate svojo posteljnino. Spalne vreče niso dovoljene.

Kontakti:
internetna stran CŠOD doma Kavka - http://www.csod.si/dom/kavka
fb: https://www.facebook.com/kavka.csod/?fref=ts
Mail: kavka@csod.si
Tel.: 0038631607574
Matjaž Stergar

