
Bratovščina 

Alpe Adria Scout 
4. jamborette 

Serrada pri Folgariji (Trento) 

Italija 

28./29./30. junija 2019 

 
 

Pozdravljeni, s tem prvim sporočilom vas vabimo,da se udeležite prihodnjega jamboretta Alpe Adria. 

 

Kje bo:  

Jamborette bo potekal na tabornem prostoru Campo Giovani 2000 v kraju Serrada pri Folgariji (1248m)  

Struktura obsega več poslopij (4), ki so bila obnovljena v skladu s predpisi; nekoč je bila tam avstro-ogrska 

bolnica. V bližini sta dva taborna prostora. Vse je obdano z gozdom, v bližini pa je vas. 

 

Program:  

Najprej nekaj osnovnih podatkov. V petek bo sprejem udeležencev od 14.00 do 16.00, ko se srečanje uradno 

začne; sledi medsebojno spoznavanje in spoznavanje skavtske tradicije v teh krajih. 

(A.S.M.I. - CNGEI – FSE).  

V soboto je predviden pohod na “Forra del Lupo – Wolfsschucht”.  

Tam so strelski jarki iz prve svetovne vojne, ki peljejo do trdnjave Forte Dosso delle Somme (1670 m).  

Steza se vije  skozi jarke, ki so dolgi 4,8km in se dvigajo za 420 m.  

Hodimo po stopnicah in zavarovanih prehodih nad prepadi, srečamo zaklonišča in strelske line v skali nad 

dolino Valle di Terragnolo, dokler ne pridemo do trdnjave Forte Dosso delle Somme.  

Trdnjava je dolga kakih sto metrov in je ena najmočnejših utrdb avstrijskega cesarstva. Njena sedanja 

podoba ni iz vojnih časov, ampak so jo kasneje razdejali tisti, ki so med obema vojnama iskali ubojne 

predmete, da bi jih prodali kot železo.  

Ime  Forra del lupo, v starem jeziku Cimbrov“Klebostuo”, izvira morda iz zavijanja vetra v skalnih 

votlinah. Že pozabljene kraje so spet odkrili po risbah in fotografijah avstroogrskih vojakov, ki so bile 

objavljene na internetu in v muzeju Tiroler Kaiserjager v Innsbrucku. Od tod se je začelo raziskovanje: 

planinci, prostovoljci, skavti itd. so ponovno odkrili zanimiv sistem obrambnih jarkov vzdolž cele doline 

Terragnolo. Obnovitvena dela so se zaključila leta 2015.  

Med potjo je krasen razgled na Monte Pasubio in na prelaz Passo della Borcola.  

Jamborette bo poleg pohoda obsegal še  trgovino, delavnice, petje, ples, igre, taborni ogenj, spoznavanje  

teritorija in druge dejavnosti. 
  

Koliko stane:  

Stroške smo čimbolj omejili in sicer:  

€ 60,00 prenočitev v hiši (dve noči)  

€ 40,00 kdor je samostojen ali v šotoru ali s kamperjem 

Predujem € 30,00 ob potrditvi vpisa.  

 

Vpisovanje: predvpis do konca maja, potrditev do 3. junija s plačilom predujma.  

 

E-mail:  

Annamaria: annamariasaccardo@hotmail.com  mobi. 327 6925012  

Andrea: tappandrea@gmail.com  mobi. 348 6559687  

 

Natančnejše informacije bodo udeleženci, ki se bodo vpisali, dobili kasneje: oprema, cestne indikacije, 

urniki, dnevni program. 

 


