DOM

triglavska roža

V Medobčinskem društvu prijateljev mladine
za Goriško smo z velikim veseljem in
odgovornostjo sprejeli zaupanje Zavarovalnice
Triglav in prevzeli v upravljanje Dom Triglavska
roža, v Trenti.
Vsebine v Triglavski roži ponujamo vsem
generacijam. Med šolskim letom pričakujemo
na tematskih dnevih predšolske otroke,
osnovnošolce in tudi dijake srednjih šol. Ob
koncih tedna bo tu prostor za izobraževanje in
druženje za mlade družine, športno rekreacijske
skupine in interesne nevladne organizacije.
V poletnih mesecih se bodo v Triglavski roži
med tednom družili pretežno osnovnošolci na
taborih znanja, kjer bodo aktivne metode dela
spodbujale njihov raziskovalni duh.
V vseh vsebinah se bodo naši strokovni
sodelavci in drugi zunanji sodelavci trudili, da
boste vsi naši obiskovalci doživeto in dejavno
spoznavali naravno in kulturno dediščino Trente,
različne življenjske prostore, njihove značilnosti
in nastanek.
Naš osnovni model doseganja ciljev pri izvajanju
programov povzemamo po projektu SLOW
TURIZEM, katerega temeljna ideja »’počasnosti’
je, da si vzamemo čas za to, kar počnemo, da nam je
na poti do cilja pomembna tudi pot, ne samo končni
cilj ali izdelek, da se zavemo, da je drugačnost lahko
prednost, da vsak kraj ali vsako početje vzbudi v
nas čustva, ki postanejo del celotne izkušnje, in da
je pomembno, da s svojim ravnanjem ne delujemo
negativno na okolje, naravo in tudi na soljudi. ...«

“Ne iščimo oprimkov, da
bi preplezali goro, pač pa
(iščimo) njeno dušo..”,
je nekoč dejal Kugy, veliki
poznavalec in ljubitelj Trente in
njenih vršacev.

Pravijo, da nam učenje od prednikov
daje odgovore na vprašanja, ki nam
pomagajo razumeti življenje danes.
Tudi zato je dobro poznati in razumeti
Legendo o Zlatorogu in Triglavski roži.
Znotraj vsebin v Domu Triglavska
roža v Trenti, ji bomo namenili veliko
pozornosti.

DOM
Pobegnimo iz sivih
mest v zeleno Trento,
naužijmo se čistoče in
svežine, naberimo si
novih moči in navdiha,
sprostimo misli in telo,
da nam delo in učenje
lažje bo…
Vabljeni!

triglavska roža
Dom Triglavska roža je torej namenjen vsem
ljubiteljem narave in tudi tistim, ki to še niste,
a z upanjem, da to postanete. Seveda imajo
prednost otroci in mladi. A ko njih ni, vam
pomagamo v domu organizirati tudi seminarje,
poslovna srečanja, delavnice in družabne
dogodke. Dom se nahaja v Triglavskem
narodnem parku, le nekaj korakov od
smaragdne struge reke Soče. V okolici se nam
ponujajo številne možnosti za rekreacijo: krajši
in daljši sprehodi po mistični naravi, kolesarske
poti, lažje ali zahtevne planinske in alpinistične
ture. Obiskovalci našega doma boste lahko
uživali v čistem, urejenem in mirnem okolju.
DOM TRIGLAVSKA ROŽA, Trenta 45
Lega: na Logu v Trenti, v bližini Informacijskega središča
Triglavskega narodnega parka, na nadmorski višini 626m

Dostop: po cesti iz Bovca – 20 km ali iz Kranjske Gore –
24 km.

Oprema: ena 4-posteljna soba TWC, štiri 4-posteljne
sobeTWC – pogradi 2/2, dve 4-posteljni sobi 2/2 s skupnim
TWC, dve 2-posteljni sobi 1/1 s skupnim TWC, 1-posteljna
soba in 2-posteljna soba 1/1 s skupnim TWC. Skupaj 35
ležišč, večnamenski prostor 70 m2, IKT oprema, WI-FI
povezava, delovna soba, opremljena kuhinja. Centralno
ogrevanje, tekoča voda, recepcija z odprtim kaminom.
Parkirišče in igrišče, dvorišče s pralnimi ploščami, velika
zelenica in mala zelenica znotraj smrekovega gozdička za
mirne aktivnosti.

Kontakti: MDPM za Goriško, Bazoviška 4, Nova Gorica,
05 333 4680, 041 650 691, zpm-ng@amis.net,
www.zpm-novagorica.si

