SPOZNAJMO BENEČIJO
Enodnevni izlet v Nediške in Terske doline

Špietar/San Pietro al Natisone
Kratka predstavitev Benečije
v prostorih slovenskega kulturnega doma in ogled multimedialnega muzeja SMO,
Novi Muzej prikazuje kulturno krajino od Julijskih Alp do morja,
od Mangarta do Tržaškega zaliva in se uvršča med nove oblike tematskih muzejev, ki ne slonijo več
na zbiranju predmetov, temveč na pripovedi.

KAJ SI ŠE LAHKO OGLEDAMO?
v Nediških dolinah
- Matajur (1643 m, gora simbol Nediških dolin dolin).
V vasi Mašera/Masseris si ogledamo kovačijo in muzej »Varha Matajura« ter muzej »Grablje« na poti k Trinkovemu
Tarčmunu/Tercimonte.
- Landarska jama/Grotte d'Antro - poznogotska kapelica mojstra Andreja iz Loke in utrdba (www.grottadantro.it)
- Kratki sprehod do mlina v Bijarču blizu Nediže (ogled mlina in jame Pri Malnu med škrati an legendami)
- Čedad, Spoznajmo slovenska društva v Čedadu in slovenski Čedad
- Rakarjev hram, Bijača – v hiši so zbrani predmeti mizarske delavnice in najbolj znani pustovi Nediških dolin.
- Kolovrat, Dreka/Drenchia, bojišča iz prve svetovne vojne, izreden razgled na Alpe in ravnino
- muzeja, kjer v Gorenjem Tarbiju in Trinku
- Stara gora/Castelmonte, svetišče, kamor romajo Slovenci in Furlani (tu je nastal Starogorski rokopis)

V Terski dolini
Lahko se peljeta tudi do Terske doline in v Bardu spoznate, kako danes tan živijo Slovenci, in obiščete Etnografski muzej.
V njem hranijo bogato zbirko predmetov materialne kulture v Terski dolini, zbranih še pred potresom, saj sega zbirka v leto 1973.

KJE SMO?
Špietar je oddaljen 6 km od Čedada/Cividale del Friuli in 20 km od Kobarida.
Bardo je oddaljen 35 km od Čedada.

KOLIKO STANE?
Organizacija in sprejem v slovenskem kulturnem domu 3
Prosti prispevek za vsak muzej 3 €
Vstopnina za Landarsko jamo (www.grottadantro.it)

Možno je tudi kosilo
(12,00/15,00 eurov s pijačo)
Info:
Centro culturale sloveno/Slovenski kulturni dom
Via Alpe Adria, 67/b – 33049 Špietar /San Pietro al Natisone (UD)
Tel/fax
039-0432-727490 – 0039 3351285906
mail: isk.benecija@yahoo.it - www.mismotu.it

mi smo tu
je brezplačna aplikacija
v slovenskem in italijanskem
jeziku za Android in iOS

