KAMP KOREN KOBARID
Drežniške Ravne 33, 5222 Kobarid
Mail: info@kamp.koren.si
Tel: 00386 41 371 229

NARAVNO KULTURNE ZNAMENITOSTI DOLINE SOČE IN
SIRJENJE NA TRADICIONALEN NAČIN
Vabimo vas k aktivnemu preživljanju prostega časa v objemu neokrnjene narave z odkrivanjem
ter spoznavanjem kulturne dediščine, lokalne tradicije in hrane. Bivanje v naših eko brunaricah
ali glamping nastanitvah ponuja udobno preživljanje prostega časa, da boste na edinstvenem
doživetju spočiti in dobre volje.

1. ODKRIVANJE NARAVNIH ZNAMENITOSTI IN KULTURNE DEDIŠČINE
Vodena tura iz Kobarida do Drežnice z električnimi kolesi ter ogled romarske cerkve v
Drežnici. Nato se odpravimo še do dveh čudovitih slapov (Sopota in Krampež).
Trajanje od 4-5 ur.
2. SPOZNAVANJE LOKALNE TRADICIJE IN OKUŠANJE LOKALNE HRANE (SIRJENJE NA
STAR NAČIN)
S kolesi se nato odpravimo do Drežniških Raven ter obiščemo Ekološko kmetijo Žvanč.
Sodelovali boste pri tradicionalnem postopku izdelave sira v stari sirarni z odprtim
ognjiščem, ki vam ga bo predstavil lastnik kmetije. Aktivno sirarsko doživetje se začne
s pokušino domačih žganj, krajši predahi med sirarskimi postopki se zapolnijo z
pokušinami različnih domačih mlečnih in mesnih izdelkov. Večer se zaključi s

kulinaričnim presežkom z ognjišča. Lastnik kmetije vam bo ob ognju pripovedoval
poljudne ter strokovne zgodbe o siru, planšarstvu, drežniški kozi in življenju v hribih
nasploh. Trajanje od 3-4 ure.
Sledi povratek v Kamp Koren Kobarid, kjer se boste nastanili v čudoviti eko brunarici oz.
glamping namestitvah.
Namestitve so izdelane okolju prijazno, iz naravnih materialov z eko certifikatom.
Možnost sprostitve v savni ali solni sobi.

Cena paketa: od 242 eurov odvisno od sezone in števila oseb
V ceno je vključena:
- vodena tura (ogled slapov Sopota in Krampež, ogled romarske cerkve v Drežnici)
- okrepčilo
- sodelovanje pri tradicionalnem postopku izdelave sire
- degustacija sira in ostalih mlečnih/mesnih produktov ter različnih vrst domačih žganic
- kmečka večerja: sezonska hrana pridelana na kmetiji
- nastanitev z zajtrkom (lokalni, ekološki, domači izdelki)
- najema E-kolesa

Paket je možno prilagajati posameznikovim željam. Minimalno število udeležencev sta dve
osebi, maksimalno 12 oseb.

