Okvirne cene
15 eurov na otroka z delavnicami in vstopninami (več kot 20 otrok)
Kosilo 12-13 eurov (pašta, slaščica, pijača)

Spoznajmo Benečijo
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

Urnik:
Ponedeljek – četrtek 8.30 – 12.30
Petek 8.00-12.30

Ponudba za šolske skupine

KAM V TERSKE IN NEDIŠKE DOLINE
Priporočamo vam enodnevni izlet, ki se bo začel v Špietru
s kratko predstavitvijo Benečije v prostorih slovenskega kulturnega centra:
1 – Landarska jama/Grotte d'Antro - poznogotska
kapelica mojstra Andreja iz Loke in utrdba
2 - Stara gora/Castelmonte, svetišče, kamor romajo
Slovenci in Furlani (tu nastal Starogorski rokopis);
3 –Tarčmun/Tercimonte, grob mons. Ivana Trinka - do
pokopališča je približno 15 minut hoje
4 - Kolovrat, Dreka/Drenchia,bojišča iz prve svetovne
vojne, izreden razgled na Julijske Alpe (Krn, Soča);
5 - Zavarh/Villanova delle grotte - jama,
Bardo/Lusevera - etnografski muzej
6- Viškorša/Monteaperta, Prosnid/Prossenicco v
občini Tipana/Taipana
Možen je tudi ogled Čedad/Cividale (6 km) in Kobarida (20 km iz Špietra).
KDAJ?
Benečijo je lepo obiskati skozi vse leto, nekatere delavnice pa lahko pripravimo
samo v določenem času in po dogovoru:
Pust:
Velika noč:
Sv. Ivan.
Jesen:

Izdelava pustnih klobukov
Praskanje pierhov
Peka golobic in manihov
Priprava kranceljev
Kostanj

Kadarkoli:

Gubanca

NEKAJ PREDLOGOV
PO PRAVLJIČNIH POTEH
A – Gorenj Tarbji (okno na slovanski svet)
Sprehod do jame KRIVAPET
Delavnica ilustracij
Kosilo
Popoldan po izbiri
B – Špietar (slovenski kulturni center)
Sprehod ob Nediži do jame ARPIT
Delavnica ilustracij
Kosilo
Popoldan po izbiri
PO POTEH ANDREJA IZ LOKE
Špietar (slovenski kulturni center)
Obisk gotske cerkvice sv. Jerneja v Barnasu (škofjeloška
šola, freske Jerneja iz Loke, zlati oltar), ki je bila po potresu leta
1966 zgledno obnovljena po načrtu domačina arh. Valentina
Simonittija

Obisk Landarske jame – Spotoma je možen obisk vasi Laze/Lasiz, kjer je živel in je
pokopan župnik Anton Cuffolo, Bevkov prijatelj in verjetno glavni vzor za lik kaplana
Martina Čedermaca

Delavnica fresk
Kosilo

Popoldan po izbiri

PO POTEH ZGODOVINE
Špietar (slovenski kulturni center)
Gorenji Tarbij – ogled zasebnega muzeja o 1. svetovni vojni
Kolovrat. strelski jarki (možnost vodiča iz Kobariškega muzeja)
Kosilo
Popoldan po izbiri
SPREHOD ČEZ MEJO, KI JE NI VEČ
umetniška steza iz vasi Topolove (občina Grmek) do vasi Livak (Kobarid)
NAŠ

MATAJUR
Po kratkem sprehodu do tarčmunskega pokopališča, kjer je
pokopan beneški buditelj Ivan Trinko, se podamo do vrha
Matajurja (1641m) in spoznamo naravne lepote te gore, simbola
Slovencev Nadiških dolin. Kosilo v koči Planinske družine
Benečije.

