
    
 

   

POČITNICE S KOLESOM, JAHANJEM IN RAFTOM  
 
 
CŠOD Kavka 
Livške Ravne 9, 5222 Kobarid 
Matjaž Stergar 
05 384 40 20, 031 607 574 
kavka@csod.si  

 
Št. mest: 30 
Starost: 11 – 15 let 
Prihod: sreda med 16. in 17. uro 
Odhod: sobota med 14. in 15. uro 
Cena: 65,00 € 

 
Prijava na www.csod.si pod rubriko Aktivne počitnice.  
 
Program: 
V okolici doma Kavka so odlične možnosti za kolesarjenje. Vsak dan se bomo odpravili na izlet s 
kolesom in spoznali zanimivosti in posebnosti tega dela Slovenije.  
Program je bolj natančno zapisan spodaj. 
 
Program se bo prilagodil sposobnostim otrok in vremenu. 
 
Na domu je možna brezplačna  izposoja kolesa in čelade. Predhodno nas o izposoji obvestite na 
mail kavka@csod.si  (do 22.4.2016). 
 
Dodatni stroški 

- raft na Soči 20€ (ni obvezen) 
 
Dostop do doma Kavka: 
Do doma boste prišli skozi Idrijo in Tolmin v smeri proti Kobaridu. Če prihajate iz smeri Nova Gorica, 
obvozite Tolmin ter nadaljujete proti Kobaridu. Tik pred Kobaridom (naselje Idrsko) zavijete levo za 
Livek in od tam nadaljujete proti Livškim Ravnam, kjer stoji dom Kavka. 
Novejša povezava je tudi preko vasi Volče: na krožišču približno kilometer pred Tolminom iz smeri 
Nove Gorice zavijete proti Kobaridu. Po približno 300 m zavijete na levo in po 700 m zavijete desno 
(zahod), nato pa po strmi poti nadaljujete navkreber do smerokaza, kjer zavijete proti zahodu (na 
desno). Po približno desetih minutah vožnje prispete do doma Kavka.  
 
 Oprema: 

 Osebni dokumenti: Oblačila in obutev: 

· kartica zdravstvenega 
zavarovanja 

·      spodnje perilo, nogavice, 
·      pižama, 
·      trenirka, 
·      kratke in dolge hlače, 
·      kratke in dolge majice, 
.     debelejši pulover, 
·      vetrovka, 
·      telovadni copati, 
·      sobni copati, 
·      kolesarske hlače in rokavice,  
·      dežnik. 

Za bivanje: 

· 1 rjuha, 1 prevleka za odejo,   
prevleka za vzglavnik, 
· pribor za osebno higieno, 
· platnena vreča za umazano 
perilo, 
· 2 brisači, 
· plastenka 0,5 l oziroma bidon, 
· sončna očala, 
· kapa za zaščito pred soncem. 
 

Za šport  in razvedrilo: 

·      pisalni in risalni pribor, 
·      manjši nahrbtnik za kolesarjenje, 
·      loparji za namizni tenis, 
·      loparji za badminton in žogice,   žoge,  
·      razne družabne igre. 
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Program  
 
SREDA, 27.5.2016 
16.00-17.00 sprejem in namestitev 
17.30-18.00 seznanitev s programom 
18.00-19.00 večerja in odmor 
19.00-21.00 uvodno kolesarjenje (kolesarski poligon in osnove varnosti v prometu) 
21.00-22.00 priprava na spanje 
22.00… spanje 
 
ČETRTEK, 28.4.2016 
7.30 bujenje 
8.00-9.00 zajtrk in odmor 
9.00-13.00 
- prva skupina gre na izlet s kolesom po grebenu Kolovrata, panoramska vožnja na nadmorski višini 
1100m, s pogledom na Alpe in morje, ogled muzeja na prostem Na gradu, povratek po Beneški strani 
(nezahtevna tura - približno 14 km) 
 - druga skupina ima jahanje 
 
13.00-13.30 odmor 
13.30-14.30 kosilo in prosti čas 
14.30-18.30 
- prva skupina ima jahanje 
 - druga skupina gre na izlet s kolesom po grebenu Kolovrata, panoramska vožnja na nadmorski višini 
1100m, s pogledom na Alpe in morje, ogled muzeja na prostem Na gradu, povratek po Beneški strani 
(nezahtevna tura - približno 14 km). 
 
18.30-19.30 večerja in odmor 
19.30-21.00 analiza dneva, priprava na naslednji dan, večerna animacija 
21.00-22.00 priprava na spanje 
22.00 … spanje 
 
PETEK, 29.4.2016 
7.30 bujenje 
8.00-9.00 zajtrk in odmor 
9.00-13.00 raft na Soči 
13.00-13.30 kosilo ob Soči 
13.30-18.00 kolesarjenje po dolini med Sočo in Nadižo. Ogled slapa Kozjak, kostnice na sv. Antonu, 
območja »Nature 2000«, ostankov ozkotirne železnice iz I. svet. vojne, reke Nadiže in Nadiških korit, 
svetovno priznane gastronomske ustanove, drevoreda in še kaj… (nezahtevna tura - približno 15 km) 
18.00-18.30 prevoz z avtobusom do doma Kavka  
18.30-19.30 večerja in odmor 
19.30-21.00 analiza dneva, priprava na naslednji dan, večerna animacija 
21.00-22.00 priprava na spanje 
22.00 … spanje 
 
SOBOTA, 30.4.2016 
7.30 bujenje 
8.00-9.00 zajtrk in odmor 
9.00-12.00 »Kavkatlon« in izdelava kolesarskega vodnika 
13.00 - kosilo in podelitev priznanj 
14.00 - odhod domov 


