Šola v naravi
od pomladi do jeseni
na planini Krvavec,
nastanitev v Hotelu Krvavec***
Hotel Krvavec je najvišje ležeči hotel v Sloveniji na kar 1600 metrih nad morjem in s svojo lego in
kapacitetami nudi vse potrebno za izvedbo šole v naravi. Visokogorsko smučarsko središče z
razgibanimi tereni se v toplejših mesecih prelevi v gostoljubno oazo za pohodnike in kolesarje, zato
hotel predstavlja idealno izhodišče za pohodništvo, planinske ture in nasploh sproščujoč oddih v
naravi. Ob prelepi naravi in planšarskem okolju ponuja čudovit razgled na Ljubljansko kotlino ter
Julijske in Kamniško – Savinjske Alpe.
V mesecu maju, juniju, septembru in oktobru smo za vas pripravili posebno ponudbo in vašo šolo
vabimo k obisku planine Krvavec.

Spomladanska ali jesenska šola v naravi na planini Krvavec
(nastanitev v hotelu Krvavec***)
Ponudba za 3-dnevni program
Vključeno:
• 2 x nastanitev s polnim penzionom,
• prevoz s kabinsko žičnico in prevoz s 4-sedežnico Tiha dolina,
• hladni in topli napitki ves čas bivanja v Hotelu Krvavec,
• aktivnosti pred hotelom (gorski mini golf, hodulje, izbijanje lesenih klad, ruski keglji,
trampolini, lokostrelstvo),
• možnost uporabe seminarske sobe s projektorjem,
• vodene dejavnosti: kurjenje ognja, večerna zabava,
• predstavitev planšarske dejavnosti na planini Krvavec in predstavitev zdravilnih
zelišč iz Krvavca (krajši pohod, predstavitev dejavnosti-planšarstvo, predstavitev in
uporaba zelišč, priprava hrane in pogostitev (pašniško kosilo)).
Cena nastanitve:
• 2 x nočitev s polnim penzionom = 64 eur/osebo
Doplačilo:
• Pot pastirskih škratov na Krvavcu*
Cena brez vodnika = 12,00 EUR/otroka
Cena z vodnikom = 14,50 EUR/otroka
• Vodene dejavnosti: pristop k ponesrečencu in prva pomoč GRS Kranj
Cena: 5,00 EUR/otroka

Ponudba za 5-dnevni program
Vključeno:
• 4 x nastanitev s polnim penzionom,
• prevoz s kabinsko žičnico in prevoz s 4 - sedežnico Tiha dolina,
• hladni in topli napitki ves čas bivanja v Hotelu Krvavec,
• aktivnosti pred hotelom (gorski mini golf, hodulje, izbijanje lesenih klad, ruski keglji,
trampolini, lokostrelstvo),
• vodene dejavnosti: kurjenje ognja, večerna zabava,
• možnost uporabe seminarske sobe s projektorjem,
• predstavitev planšarske dejavnosti na planini Krvavec in predstavitev zdravilnih
zelišč iz Krvavca (krajši pohod, predstavitev dejavnosti-planšarstvo, predstavitev in
uporaba zelišč, priprava hrane in pogostitev (pašniško kosilo)).
Cena nastanitve:
• 4 x nočitev s polnim penzionom = 122 eur/osebo
Doplačilo:
• 4-urna vstopnica v Poletni park Krvavec (v program so vključene različne
doživljajske in zabavne aktivnosti, kot so plezalno-pustolovski park, gibalno
spretnostni poligon (slackline), trampolin, poligon za lokostrelstvo, frizbi golf, spust
s tubo, plezalni stolp) – vodenje s strani strokovno usposobljenih inštruktorjev vodnikov, ki vodijo in nadzorujejo aktivnosti v parku)
Cena = 12,00 EUR/otroka, doplačilo za vodenje: 2,50 EUR/otroka
• Pot pastirskih škratov na Krvavcu*
Cena brez vodnika = 12,00 EUR/otroka
Cena z vodnikom = 14,50 EUR/otroka
• Vodene dejavnosti: pristop k ponesrečencu in prva pomoč GRS Kranj
Cena: 5,00 EUR/otroka

Spremljevalci imajo enako ceno kot otroci. Na skupino 12 otrok ima 1 spremljevalec
brezplačno karto za zgoraj naštete aktivnosti. Ostali spremljevalci plačajo vključene
aktivnosti po ceni za šolske skupine.
Primerna infrastruktura na planini Krvavec in bogata ponudba programov zagotavljajo vašim
učenkam in učencem nepozabno spomladansko ali jesensko šolo v naravi.
*Pot pastirskih škratov na Krvavcu temelji na izvirni zgodbi slikanice O pastirjih in škratih s Krvavca avtorja Uroša Grilca in ilustratorja Gorazda Vahna in povezuje ključne identitetne elemente Krvavca: pašništvo,
zdravilna zelišča ter življenje v gorah. Osnovna naloga otrok na poti je, da najdejo simbole, iz katerih sestavijo čarobni izrek in tako pomagajo pastirjem premagati škratji urok. Vsak učenec prejme škratovo beležko,
ki je pedagoško-didaktični pripomoček, ki omogoča aktivno in raznoliko doživljanje poti. V kombinaciji s pedagoško-didaktičnimi tablami na poti otroci rešujejo različne naloge in se na zabaven in doživet način
učijo o :- obnašanju v gorah in na pašniku (Pastirske zapovedi),-legendi o Krvavcu (Ajdovske deklice),- zdravilnih zeliščih, po katerih je znan Krvavec (Škratov vrt), -živalih, ki živijo na Krvavcu (taktilne lesene
skulpture v naravni velikosti živali),- tradiciji pašništva (Pastirska bajta, pobiranje kamenja, pastirska oprema), -zgodovini pašništva na Krvavcu (arheološko najdišče na Bleku), -okoliških gorah in planinah, na
katere se s Krvavca ponuja izjemen razgled (Zvoh, Kočna, Grintavec, Triglav).
Nadgradnje obstoječih vsebin so možne in zaželene, o tem več v Gradivu za učitelje, ki ga pred obiskom prejme vsaka šola. Vsebina in doživetja poti so zaradi možnosti nivojskega podajanja primerna za otroke
prve triade, ki na poti naloge rešujejo ob pomoči spremljevalcev učiteljev, ter druge triade, ko so učenci sposobni samostojnega reševanja nalog.

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVA:
E: komerciala3@rtc-krvavec.si, T: 04 25 25 911

