
 

 

 

 

 

 

 

 
Društvo »Srebrna kaplja«  

Tribil superiore/Gorenji Tarbij št. 6.  
33040 Stregna/Sriednje 
UDINE/Italija                
C.F.  94107240304 

 
 
 

info 
Kmečka zveza / Associazione agricoltori  
Ul./via Manzoni 31, 33043 Čedad/Cividale del Friuli, UD – I 
Tel. fax 0039 432 703 119 
kz.cedad@libero.it 

 
Susanna Scuderin 
Urnik: 
ponedeljek  08.30 – 12.30  sreda 13.00 – 17.00 
četrtek        13.00 -  17.00         petek 13.00 – 17.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Program 2011 
 

Izlet v Benečijo 
 
 
 

      Ponudba za skupine 
 

 



Kam v Terske in Nediške doline 
Benečija je zanimiva in ni majhna.  

Vam priporočamo enodnevni izlet, ki se bo začel v Špietru s kratko 
predstavitvijo Benečije v prostorih slovenskega kulturnega centra: 

 
1 – Landarska jama/Grotte d'Antro - z notranjo cerkvico 
in utrdbo  
2 - Stara gora/Castelmonte, svetišče, kjer prihajajo 
slovenci, furlani in benečani; 
3 – Trčmun/Tercimonte, grob mons. Ivana Trinka - do 
pokopališča je treba iti peš za približno 10 minut 

4 - Kolovrat, Dreka/Drenchia,bojšča Prve svetovne 
vojne, izreden razgled Juliskih Alp (Krn, Soča); 
5 - Zavarh jame/Villanova delle grotte, etnografski muzej 
v Bardu/Lusevera, in Viškorša/Monteaperta v 
Tipani/Taipana 
Druge posebnosti   

-  Majhne cerkvice z zlatimi oltariji; 
- Rastlinstvo: v Benečiji, kjer se srečajo Alpska in Sredozemska flora, 

raste več kot 1300 vrst rastlin 
- Kulinarika: slovenska tipična kuhinja z laškimi prispevki;  
- Pust: ki se ohranja po naših vaseh; 
- Vaški prazniki. 

 
Če pa ostanete več dni, moremo dodati Čedad/Cividale, Oglej/Aquileia, 
Kobarid, Goriške Brda, vino .... in še in še. 
 

Kdaj? 
 Benečijo se more obiskovati celo leto. Se ve da po zimi po vaseh na 
gorah morete najti sneg. Po zimi v Benečiji, več ali manj, je malo topleje kot 
v osrednji Sloveniji.  

 

Gostilne in prenočišča 
 Po Benečiji dobite razne gostilne, restavracije in prenočišča. 
Slovenske in laške.  Mi vam nudimo naslednje, ki so slovenske, seveda je 
možno dobiti tudi druge 
 Za druge kakovostne ponudbe, prosimo vas, da pregledate tudi na  
internetu zanimivo stran: www.invitoapranzo.it/ .  
Cene so informativne in se morejo spremeniti brez obvestila. 

1 – Agriturizem »La casa delle rondini« 
Dughe/Duge, Stregna/Srednje,  
Tel-fax 0039 0432 724 177 
Odprto: od 01/03/2011 do 31/12/2011, petek samo večerja, soboto, 
nedeljo, ponedeljek samo večerja 
Jedilni list (za jedi uporabljajo njih pridelke in tradicionalne 
recepte): 
a) Predjed na sekalnici, tipična juha, meso z prilogo, slaščica, 
kava, ¼ vode in ¼ vina; 19 € 
b) Predjed na sekalnici, 2 tipične jedi, meso z prilogo, slaščica, 
kava, ¼ vode in ¼ vina; 22 €  
  
 
2 – Albergo »Al vescovo«, pri »Škofu« 
Glavno središče/Capoluogo, 67, Podbonesec/Pulfero,  
Tel. 0039 0432 726 375  
Restavracija ne sprejema skupin ob nedeljiah. 
Jedilni list: 
a) Pašta, meso s krompirjem, slaščica; 13 € 
b) Pašta, meso s krompirjem, slaščica, ¼ vode, ¼ vina; 15 € 
c) Predjed, 2 tipične jedi, meso z prilogo, slaščica, ¼ vode, ¼ 
vina; 25 € 
d) Degustacijski menu, po naročilu; 30 – 40 € 
Nočitev z zajtrakom 
Hotel razpolaga s 18 sobami: 2 posamezne, 35 € na osebo; 9 dvoposteljne, 
25 € na osebo; 6  triposteljne,23 € na osebo; 3 stiriposteljne, 20 € na osebo. 
 
 
3 – »Rifugio Solarie« Gostilna 
Solarije/Solarie, Dreka/Drenchia  
Mobitel: 0039 334 120 3924;  0039 339 167 6144 
Gostilna se najde pod Kolovratom na poti iz Dreke v Tolmin (970 m) 
Odprto vsaki dan: junij, julij, avgust.  
Od septembra do maja: petek, sobota, nedelja in ob 
italjianskih praznikih. 
Jedilni list: 
a) Pašta, pečenka s polento, pita/crostata; 16 € 
b) »Spatzle s spinačo (vrsta njokov), divji prašič z polento, 
pita/crostata, 1/2 vode, ¼  vina; 22 € 


