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DOŽIVETJA NA 

Slovenski Obali

Pred vami so najboljši nasveti za nepozabne izlete v okolici naših treh 
obalnih resortov – St. Bernardin resorta v Portorožu, San Simon resorta v 
Izoli in Salinera resorta v Strunjanu!
Prepričani smo, da boste med njimi dobili prenekatero idejo za izlete, ki vam bodo še dolgo ostali v spominu. 
Številni izleti, ki jih boste našli v brošuri, potekajo organizirano, za podrobnejše informacije se obrnite na osebje 
na recepcijah ali na naše animatorje, ki vam bodo z veseljem podali koristne napotke. Če se na izlet odpravljate 
individualno, vam priporočamo, da preverite odpiralne čase in informacije o morebitni vstopnini.

Želimo vam nepozaben oddih in edinstvena doživetja!



Legenda: €  Oznaka za plačljivo vstopnino 

DOŽIVETJA NA OBALI, KI JIH NE SMETE ZAMUDITI

Krajinski park Sečoveljske soline
Krajinski park Sečoveljske soline 
je priljubljena izletniška točka, 
kjer si boste med sprehodom 
lahko ogledali številne ptice 
in obiskali Muzej solinarstva 
ter solinarsko hišo, kjer boste 
izvedeli več o solinarstvu kot 
tradicionalni obrti.

Mesečev zaliv 
Pravljični Mesečev zaliv je del 
krajinskega parka Strunjan, 
najdete ga pod do 80 metrov 
visokimi flišnimi stenami 
Strunjanskega klifa. Nahaja se 
na štiri kilometre dolgi obali 
med Simonovim in Strunjanskim 
zalivom, oziroma natančneje 
med rtoma Strunjan in Ronek. 
Gre za najdaljšo neokrnjeno 
obalo v Tržaškem zalivu. Piranski akvarij €  

Akvarij se nahaja ob notranjem 
mandraču piranskega pristanišča 
in se ponaša s 3 bazeni, ki so 
100, 300 in 2000 litrski. V njih si 
lahko ogledate kar 200 različnih 
morskih živali. Omenimo naj 
navadno hobotnico, navadne 
špare, pisane ustnače, zobatce, 
babice, glavače, veliko kirnjo in 
še bi lahko naštevali. Seveda 
v akvariju ne manjkajo tudi 
številne alge.

Muzej solinarstva Sečovlje €  
Muzej solinarstva se nahaja v  
Fontaniggeah ob kanalu Giassi v 
obnovljeni solinarski hiši, v njej pa 
je razstavljena solinarska muzejska 
zbirka. Muzej se deli na 3 dele: 
na enonadstropno hišo, v kateri 
je bivala solinarjeva družina, na 
nekdanje pritlično skladišče, kjer si 
lahko ogledate prostor, v katerem so 
včasih shranjevali sol, ter obnovljeno 
krušno peč, ki je prava posebnost 
Sečoveljskih solin. Ogledate si lahko 
tudi solna polja skupaj s kanalom za 
dovajanje morske vode ter spoznate 
stari način pridobivanja soli.

Izolska skrivnost 
 V Izoli, je globoko zakopana  že 
nekoliko pozabljena skrivnost, ki 
čaka, da jo odkrijete. Na popotovanje 
vas bo s posebno aplikacijo, ki 
jo najdete na www.visitizola.com,  
povsem digitalno odpeljal skrivni 
spremljevalec, izolski vodič in nevidni 
prijatelj. Najprej se boste morali 
prebiti skozi različne izzive, preizkusili 
boste svoje pogajalske spretnosti 
pa tudi fotogeničnost. Prek vsakega 
izziva boste odkrivali delček izolske 
skrivnosti in zgodb, ki jih pripoveduje 
mestno jedro.

Hiša Morja – Izolana  €  
Izolana, Hiša morja, predstavlja 
zgodovino Izole preko 
dokumentarnih fotografij, predvsem 
izpostavlja morski in obmorski 
značaj mesta in ključno obrt, ki se je 
razvila iz strateške pozicije – ribištvo. 
Zgodovina priča da je do 20. stoletja 
ribolov potekal na lesenih ladjah, 
ki so jih gradili in popravljali v 
lokalnih ladjedelnicah, škverih. Zato 
se je poleg ribištva zelo razvilo tudi 
ladjedelstvo. Na kakšne načine so 
izdelovali ladje in kakšne posebnosti 
so le-te imele, pa odkrijte v tem 
najbolj znanem muzeju v Izoli.
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Pokopališče školjk (Ankaran)
Del obale, kjer lahko najdete 
ogromno različnih školjk in 
polžkov, se nahaja med Ankaranom 
in Luko Koper. Lokacija, ki je za 
otroke izjemno zanimiva, je dokaj 
skrita. Strokovnjaki so tam našli 
več kot 230 vrst mehkužcev. Med 
najlepšimi so školjka srčanka, 
pokrovača, ladinka in polžje hišice 
čokati volek, Petrovo uho, rožiček, 
bodičasti volek, pelikanovo 
stopalce idr.

Izlet v Padno
Padna je stara istrska vasica, v 
kateri se kamnite hiše drenjajo 
ena ob drugi in okrog vaške 
cerkvice sv. Blaža. Ob cerkvi stoji 
26 metrov visok kamnit zvonik, ki 
so ga Padenci zgradili leta 1885. V 
prenovljenih prostorih nekdanje 
padenske šole se nahaja galerija 
Božidarja Jakca, kjer je na 
ogled zbirka grafik in risb. Eden 
najvidnejših slovenskih slikarjev 
20. stoletja je namreč v Padni 
preživljal svoje otroštvo. 

Lov na tartufe  €
So tartufi res afrodizijak? Zakaj 
so pri lovu psi zamenjali prašiče? 
Ali jih res nabirajo samo zgodaj 
zjutraj? Tartufarka in njena 
psička nam bosta odprli vrata v 
skrivnostni svet tartufov. Skupaj 
se boste odpravili v gozd do 
skritega kotička, kjer bomo s 
kančkom sreče med koreninami 
dreves izbrskali ta dišeči gomolj. 
Po lovu si bomo privoščili tipične 
istrske testenine fuži s tartufi ob 
kozarcu vina lokalnega vinarja. 
(Organizacija Istraterra)

Peš od Portoroža do Pirana 
Pešpot od Portoroža do Pirana 
nudi prijeten sprehod vsem 
ljubiteljem morja. Pot je 
odmaknjena od prometnega 
vrveža, družbo vam dela le 
šumenje valov, saj je tudi ta 
sprehajalna pot speljana tik ob 
obali.

Porečanka
Pot ozkotirne železnice, tako 
imenovana Porečanka, ki vas 
bo popeljala vse do Portoroža, 
po poti gorske železniške 
proge, ki je med leti 1902 in 
1935 obratovala med Porečom 
in Trstom in je bila ena izmed 
najdaljših ozkotirnih železnic 
v Evropi. Danes je nekdanja 
ozkotirna železnica preurejena 
v sodobno rekreacijsko pot, 
poimenovano »Pot zdravja in 
prijateljstva«.



NARAVNE IN KULTURNE ZNAMENITOSTI 

Strunjanski klif
Najznačilnejši del Krajinskega 
parka Strunjan je do 80 metrov 
visok Strunjanski klif, ki je skupaj s 
poraščenim robom in 200-metrskim 
pasom morja pod njim razglašen za 
naravni rezervat. Prepadne stene in 
prodna obala ob vznožju klifa so v 
celoti prepuščeni naravnim procesom, 
kjer morje, dež in veter neutrudno 
preoblikujejo krušljive plasti kamnin in 
jim rišejo nove poteze.

Laguna Stjuža 
Stjuža je edina slovenska morska 
laguna. Danes je območje lagune 
pomemben del Naravnega 
rezervata Strunjan Stjuža, ki 
je vključeno v omrežje Natura 
2000, predvsem zaradi varovanja 
habitata za vodne ptice. Njeno 
ime izhaja iz italijanske besede 
»chiusa«, ki pomeni zaprta. 
Plitvino je z odlaganjem usedlin 
ob izlivu ustvarila Strunjanska 
reka. Po gradnji nasipa, s 
katerim so zaliv umetno zaprli 
pred več kot 400 leti, je laguna 
ostala povezana z morjem le s 
pretočnim kanalom. 

Forma viva (Portorož)
Zbirka kamnitih skulptur na prostem 
je začela nastajati leta 1961 na pobudo 
slovenskih umetnikov Jakoba Savinška 
in Janeza Lenassija. V več kot 50 letih 
neprekinjenega delovanja so kiparji 
iz več kot 30 različnih držav pustili 
več kot 130 kamnitih kipov, obdanih 
z nasadom piranskih avtohtonih sort 
oljk. Iz parka se razteza prelep razgled 
na Portoroški zaliv in okolico.

Tartinijev Trg (Piran)
Ob koncu 13. stoletja je ta trg postal 
osrednji piranski trg, v drugi polovici 
19. stoletja pa je dobil podobo, ki 
jo nosi še danes. Tako so zasuli 
mandrač in nastala je prostorna tržna 
ploščad, okoli katere so zgrajene 
vse pomembne stavbe v Piranu, se 
pravi občinska in sodna palača. Trg 
je seveda poimenovan po slovitem in 
mednarodno priznanem domačinu, 
violinistu in skladatelju Tartiniju, ki 
je ime rojstnega kraja ponesel v širni 
svet.

Cerkev Sv. Bernardina (Portorož)
Osrednji del Bernardina krasi 
zvonik in del nekdanje samostanske 
cerkvice Sv. Bernardina iz 15. stoletja, 
ki nemo priča o bogati kulturni 
dediščini kraja. Od nekdanjega 
samostana so ohranjeni markanten 
zvonik, prezbiterij cerkvice in 
podporni zid z oboki. Samostan in 
cerkev izhajata iz 15. st., posvečena 
pa sta sv. Bernardinu Sienskemu. 
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Legenda: €  Oznaka za plačljivo vstopnino 

Škocjanski zatok
Škocjanski zatok je naravni 
rezervat, na sotočju Badaševice 
in Rižane in je naše največje 
poslano močvirje ekološkega 
pomena ter izjemnih botaničnih, 
zooloških in krajinskih 
vrednot. Tukaj gnezdijo  čaplje, 
kormorani, gosi, race in še obilo 
drugih, katerih imena nisem 
še nikoli prej slišala.  V zatoku 
prebivajo tudi kamarški konji 
in boškarini, nutrije, zajci, žabe, 
ribe, glodalci in ostale živalske 
vrste.
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Mestno obzidje (Piran)
Mestno jedro je bilo po vsej 
verjetnosti obzidano že v 7. 
stoletju. Nato se je obzidje 
pomikalo proti jugovzhodu, 
znotraj obzidja pa so se pojavljale 
vedno nove četrti. Največji del 
ohranjenega obzidja sodi v čas 
15. do 16. stoletja, postalo je del 
srednjeveške mestne strukture. 
Prav posebno zgodovinsko 
vrednost pa ima ostanek obzidja 
na pobočju Mogrona.

Palača Besenghi Degli Ughi 
(Izola)
Palača je sestavljena iz treh 
nadstropij in za tedanje razmere 
je bila zgrajena v razmeroma 
kratkem času (1775-1781). Bila je 
last ugledne in premožne istrske 
družine Besenghi, ki je izgradnjo 
svoje palače zaupala milanskemu 
arhitektu Filippu Dongettiju. 
Danes ima v palači sedež 
Glasbena šola Izola, služi pa tudi 
za poročne obrede. sodi med 
najbolj ohranjene poznobaročne 
arhitekturne spomenike na 
slovenskem in med najlepše 
stavbe na Obali.Benečanka (Piran)

Prelepa  zgradba se nahaja 
na križišču IX. korpusa in 
Tartinijevega trga. Nedvomno 
predstavlja najlepši primer 
beneško-gotske arhitekture v 
Piranu. Zgradili so jo v davnem 
15. stoletju, pohvali pa se lahko 
tudi s tem, da je najstarejša 
ohranjena stavba na Tartinijevem 
trgu. Ponaša se z čudovito 
oblikovanimi arhitekturnimi členi 
in bogatim kamnitim okrasjem. 
Na stavbi še prav posebej izstopa 
gotski balkon.

Arheološki park Simonov zaliv 
(Izola)
Arheološki park Simonov zaliv: 
po ustanovitvi rimske kolonije 
Akvileje leta 181 pr.n.š. je velik 
del Istre prešel pod rimsko 
oblast. Proces romanizacije se 
kaže predvsem v intenzivnem 
poseljevanju priobalnega pasu in 
tudi zaledja. Med take naselbinske 
sklope spada tudi rimska 
obmorska vila s pristaniščem v 
Simonovem zalivu.

Socerb
Strnjeno pozidana srednjeveška 
vas pod skalnim robom je s 
svojim gradom in domačijami 
kraškega tipa prav čudovita. 
Grad Strmec (Socerb) je edini 
večji utrdbeni objekt na Kraškem 
robu nad Obalo in očara prav 
vsakega obiskovalca. Območje 
gradu Socerb je celo registrirano 
kot spomenik državnega 
pomena.  Z gradu lahko 
občudujemo tudi prelep razgled 
na Tržaški in Koprski zaliv – kar 
je bil (sicer strateški) razlog za 
gradnjo le-tega. Pod gradom je 
kraška jama, ki je povezana z 
dvoriščem gradu.

Svetilnik Izola
Svetilnik na Petelinjem rtu 
označuje plitvino. Nahaja se 
na izolski mestni plaži, kjer se 
odpirajo prelepi pogledi na 
odprto morje in Alpe. V Izoli 
omenjajo svetilnik na Petelinjem 
rtu (Punta del Gallo) na Skalah sv. 
Petra. Nameščen je bil na leseni 
ploščadi, delovati je začel 1876. Že 
konec petdesetih let 19. st. sta bila 
na morju izven mesta nameščena 
dva svetilnika na lesenih tramovih.

Fo
to

: w
w

w.
vi

si
tiz

ol
a.

co
m

, L
uk

a 
Ka

se
fo

to
: w

w
w.

sl
ov

en
ia

.in
fo

, J
ak

a 
Ar

bu
tin

a

Fo
to

: w
w

w.
vi

si
tiz

ol
a.

co
m

, L
uk

a 
Ka

se

Fo
to

: w
w

w.
vi

si
tiz

ol
a.

co
m

, L
uk

a 
Ka

se



TURISTIČNE KMETIJE, VINARJI IN OLJKARJI

Turistična kmetija Medljan €  
Turistična kmetija Medljan vas vabi 
tudi na šolo jahanja ali vodeno 
terensko jahanje v slovenski Istri, 
sprehode v naravi, kolesarjenje, 
oskrbo do dveh konj. Za Vas 
organizirajo pristne domače igre, 
kot so metanje podkev in ciljanje 
s fračo, v njihovi kuhinji pa vam 
lahko pripravijo okusne istrske jedi, 
postrežene z okusnim lokalnim 
vinom. (www.medljan.net)

Oljarna Lisjak €  
V Oljarni Lisjak Koper vam 
Matej Lisjak nudi oglede oljarne 
z različnimi tipi degustacije 
oljčnega olja, ki mu lahko doda 
tudi spremljavo lokalnega vina 
in hrane. Navdušencem nad 
olivami pa priporočamo Vintage 
Gourmet Tour – izobraževalno 
popotovanje po sledeh starih 
avtohtonih sort oljk, ki rastejo 
na najlepših razglednih točkah 
slovenske Obale in istrskega 
podeželja. (www.lisjak.com) 

Posestvo Brič  €  
Na posestvu Brič, ki ga najdete v 
slovenski Istri, tik ob slovensko-
hrvaški meji na vzpetini 
nad neokrnjeno dolino reke 
Dragonje, se nahaja ena izmed 
najsodobnejših kleti v bližnji in 
daljni okolici. Celoten projekt 
in arhitekturna zasnova kleti 
sta delo priznanega evropskega 
arhitekta prof. Borisa Podrecce. 
Klet je uvrščena med 100 
najlepših kleti v svetovnem 
merilu. (www.vinabric.si) 

Kmetija Butul €  
Kmetija Butul v Manžanu je manjša 
kmetija, idealna za vrhunsko 
kulinarično doživetje manjših 
skupin, saj so vse njihove sestavine 
pridelane na kmetiji. Postrežejo vam 
tudi s svojimi naravnimi vini, ki jih 
pridelujejo z naravnimi postopki 
vinifikacije ter zorenja vina.  
(www.butul.net)

Gostilna Švab  €  
Družinska Gostilna Švab v 
Hrastovljah slovi po domači istrski 
kuhinji. V njej pripravljajo jedi 
po starih receptih, tako kot so 
jih stoletja ob istrskih ognjiščih 
pripravljale mame, tete in none. 
V vseh letnih časih boste dobili 
sezonske pridelke, doma vmesen 
in pečen kruh. In seveda istrsko 
malvazijo, refošk in suhi muškat. 
Postregli vam bodo ob kaminu, v 
jedilnici ali pa na veliki terasi. 
(www.gostilnasvab.com)

Kmetija Mahnič €  
V Dragonji, nedaleč stran od glavne 
ceste stoji Kmetija Mahnič, ki vas 
v svoj objem sprejme s pridelki, 
nad katerimi celo leto bdijo nono 
Gvido, nona Franka in Adrijano. S 
terase njihove kmečke gostilne se 
posameznicam in posameznikom 
ter organiziranim skupinam, ki se 
tu počutijo nadvse domače, odpre 
edinstveni pogled na soline, morje 
in bližnji Kaštel. Z odlično kapljico, 
ki vam jo postreže Ingrid in izjemno 
domačo hrano izpod rok none Franke 
in Adrijana si številni zaželijo, da se 
dan nikoli ne bi iztekel. (www.kmetija-
mahnic.com) 
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Vina Zaro €  
Družina Zaro s spoštovanjem 
naravnih danosti izolskega 
vinogradnega okoliša oživlja 
tradicijo vinogradništva in izvirnih 
postopkov vinarstva slovenske 
Istre. Obiščite jih v Izoli in v 
njihovih vinogradih in  poizkusite 
njihova vina z značajem, ki 
zadovoljivo največje poznavalce. 
(www.vinozaro.com) 

Vinska fontana Marezige €  
Prva fontana vina v Sloveniji 
ponuja edinstveno in nepozabno 
doživetje za ljubitelje vina in 
gurmane. Ob čudovitem razgledu 
na slovensko obalo lahko uživate 
v odličnih odprtih vinih domačih 
vinskih kleti in vrhunskih 
vinih iz vinske kleti Vinakoper. 
Ljubitelji hrane lahko okusite 
istrsko kulinariko v  paviljonu, 
kjer ponujajo tartufe, čokolade, 
izdelke iz morske soli in še veliko 
drugih lokalno pridelanih dobrot. 
(www.vinska-fontana.si) 

Gramona kmetija €  
V Piranskem zaledju, na družinski 
kmetiji vas čaka izvrstna 
izkušnja za vse foodie-je. V 
oljčnem nasadu nad Krajinskim 
parkom Sečoveljske soline 
boste okusili sveže pridelane 
dobrote, odkrili skrivnosti 
okušanja večkrat nagrajenega 
ekološko pridelanega oljčnega 
olja in uživali ob razgledu na 
Sečoveljske soline. 
(www.gramonafarm.com) 

Ribogojnica Fonda €  
Ribogojnico Fonda je ustanovila 
družina Fonda, ki ima več 
stoletne korenine na območju 
mesta Piran. Njihov obstoj je bil 
vse generacije globoko prepleten 
z morjem in zemljo, ribogojnico je 
odprl Ugo Fonda, po njegovi smrti 
sta jo prevzela hčerka Irena in 
sin Lean. Obiščite jih in spoznajte 
njihovo delo ter poizkusite 
piranskega Brancina Fonda. Če 
želite lahko z njii preživite tudi 
cel dan in dobite popoln vpogled 
v delovanje ribogojnice! 
(www.fonda.si) 
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KOLESARJENJE IN POHODNIŠTVO  

Parenzana – pot zdravja in 
prijateljstva
Simbol prijateljstva predstavlja 
Pot zdravja in prijateljstva 
(Parenzana), ki vodi ob nekdanji 
ozkotirni železniški progi 
od Poreča pa vse do Trsta. 
Popeljala vas bo skozi stare 
vasice in mesteca ob morju, 
med griči in vinogradi, skozi 
značilne nasade oljk. Parenzana 
velja za kraljico vseh označenih 
in zarisanih kolesarskih poti na 
območju Istre. 

Nezahtevna kolesarska pot od Izole do Sečovelj
Ta kolesarska tura je primerna za vse ljubitelje 
kolesarjenja: za rekreativce, za mlade družine in 
tudi za starejše. Na pot se odpravimo v Izoli, na 
križišču med Leninovo in Prešernovo ulico, v smeri 
gričevja, kjer hitro vidimo oznako za kolesarsko 
traso. Nadaljujemo proti Strunjanu, nato proti  
Portorožu, skozi osvetljen tunel Šalet.  Sledimo 
kolesarskim oznakam in sproščeno kolesarimo med 
nasadi oljk in vinogradov v smeri Portoroža, vse do 
Dobrave in naprej do Strunjana. Skozi 550 m dolg, 
osvetljen predor Valeta prikolesarimo do spusta 
proti Luciji. Pot lahko nadaljujemo mimo Seče, kjer 
prečkamo glavno cesto in nadaljujemo pot mimo 
Parecaga vse do Sečovelj.

Avantura čez Izolsko zaledje za kondicijsko bolj 
pripravljene 
Slikovita kolesarska tura po izolskem zaledju je 
dolga 53,90 km in vodi od avtokampa Izola, preko 
Belvedera, po vrhu klifa Roneka od koder se spusti 
v Strunjan. Dalje je speljana po glavni cesti tik 
ob Strunjanskih solinah, do Salinere in v klanec 
na Beli Križ. Nato se spustite do Bernardina, in 
nadaljujete pot po glavni cesti do Portoroža, kjer 
vas pričaka kolesarska steza. Skozi Lucijo do Malije, 
nato ponovno v lažji klanec proti Kortam od koder 
se odpira barvit razgled na vinograde in okoliške 
kraje. Kolesarska avantura se nadaljuje v smeri 
Šmarje in se počasi spušča proti Dragonji, od koder 
se ponovno vzpenja proti Sv. Petru in Novi vasi nad 
Dragonjo. Sledi spust skozi Šmarje in nadaljevanje 
poti skozi Gažon, po cesti Markovec do Semedele. 
Za konec nas čaka še zadnji vzpon na Markovec, od 
koder se ponovno spustimo v Izolo, kjer ste začeli.
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Porečanka
Sprehodite se po poti ozkotirne 
železnice, tako imenovane 
Porečanke, ki vas bo popeljala 
vse do Portoroža, po poti gorske 
železniške proge, ki je med 
leti 1902 in 1935 obratovala 
med Porečom in Trstom in 
je bila ena izmed najdaljših 
ozkotirnih železnic v Evropi. 
Danes je nekdanja ozkotirna 
železnica preurejena v sodobno 
rekreacijsko pot, poimenovano 
»Pot zdravja in prijateljstva«.

Korte – Padna -Šmarje
Gričevje nad Izolo vabi na 
prijetno krožno pot skozi Korte, 
Padno, Šmarje in druge kraje, 
obvezen pa je tudi obisk živega 
muzeja Hiša Vrešje v Krkavčah, 
kjer se lahko ustavite tudi ob 
Krkavčanskem kamnu.

Piranske krožne pešpoti
Piranske krožne poti so poti ob morju in 
čudovitem zaledju, kjer boste spoznali najlepše 
dele Portoroža, Pirana, Seče in Strunjana. Vse 
tri poti ob morju so krožne in jih lahko združite 
v eno pot. Odločite se lahko za sprehod po eni 
posamični poti, lahko združite dve poti ali pa vse 
tri v eno, 28 kilometrov, dolgo pot. Slikovite in 
urejene poti pohodnikom omogočajo raziskovanje 
Portoroža, Pirana, Seče s Sečoveljskimi solinami in 
Strunjana ter Krajinskega parka Strunjan, kjer lahko 
občudujete Strunjanske soline, zaledja z vinogradi 
in oljčniki, v jesenskem času pa oranžno obarvane 
nasade zlatih jabolk – kakijev. Poti so urejene, 
varne in redno oskrbovane, predvsem pa odlično 
označene. Poti so primerne tudi za družine z otroki 
in rekreativce. Med potjo boste zasledili devet 
sistemskih tabel, na poti pa vas bodo usmerjale še 
manjše usmerjevalne table. Za popolno sledljivost 
pa boste na poti zasledili še talne markacije. 
Izhodišče vseh treh poti je Portorož, nato pa smer 
vije v Piran, Strunjan ali Sečo. Posamične krožne 
poti so dolge od sedem do dvanajst kilometrov. 
Vsak krog poti pa lahko prehodite v dveh do treh 
urah. Zemljevid poti je na voljo tudi v turističnih 
informativnih centrih v Portorožu, Piranu in Padni. 

Glede na vašo kondicijsko pripravljenost so vam na 
voljo tudi različno dolge in zahtevne pešpoti:
• Strunjanska pešpot - 3,5 km,
• Piranska pešpot - 3 km,
• Krožna pešpot okoli Portoroža – 5 km,
• Lucijska pešpot- 4 km,
• Obalna pešpot- 13 km,
• Seška pešpot - 4 km,
• Pešpot treh dežel - 5 km,
• Pot med oljkami – 4 km,
• vezna pot Med zalivoma, ki povezuje Fieso in 

Portorož – 2 km in
• pot Skozi tunel nekdanje ozkotirne proge Trst 

Poreč – 3,5 km.
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Legenda: €  Oznaka za plačljivo vstopnino 

VODNE AKTIVNOSTI IN NAJLEPŠE PLAŽE

Windsurfing v Kopru
Koper je zelo priljubljena 
windsurferska destinacija, ki 
ponuja različne pogoje za vse 
ravni znanja! Začetniki lahko 
poskusite windsurfanje v varnem 
zalivu, na mirni, ravni vodni 
gladini, bolj izkušeni pa lahko 
izberete jezdenje na zmernih 
valovih zunaj zaliva. Na voljo 
so vam tudi različni skupinski 
ali individualni tečaji, kjer vas 
bodo pričakali izkušeni mojstri 
windsurfanja, ki bodo svoje 
bogato znanje in izkušnje v praksi 
z veseljem delili tudi z vami.

Potapljanje
Za vse, ki vas potapljanje 
zanima in bi se radi spoznali 
s podvodnim svetom, vam 
priložnost ponujajo  v priznanem 
potapljaškem centru Divestrong 
na Bernardinu. Nudijo vam 
ustrezno potapljaško opremo, 
izobraževanja, začetne 
potapljaške tečaje, tečaje za 
inštruktorje potapljanja in še 
veliko več. Z njihovo pomočjo 
boste lahko odkrivali podvodne 
skrivnosti Piranskega zaliva, ki 
poleg morskih živali in rastlin, 
med drugim v svojih globinah 
skriva tudi strmoglavljeni 
hidroplan, izgubljeni artefakt in 
ogromno staro kanalizacijsko 
cev.Supanje

Čeprav je supanje videti nadvse 
preprosto, je ta šport v resnici 
odlična rekreacija za celotno 
telo, saj je med supanjem 
napeta vsaka mišica. Supanje je 
nadvse primerno tudi za družine, 
saj lahko na sup desko vzamete 
s seboj tudi svoje najmlajše 
in celo pasjega ljubljenčka! 
Najprej dobro osvojite veščino 
ohranjanja ravnotežja, nato pa 
pustite, da vas ta preprosta, a 
navdušujoča zabava popolnoma 
prevzame!

Vodni skuter, smučanje na vodi 
ali kajak
Če ste ljubitelj vodnih športov kot so 
vožnja s kajakom, vodnim skuterjem 
ali smučanja na vodi, si opremo 
lahko izposodite v Centru vodnih 
športov Porotrož. Najdete jih na 
centralni plaži v Portorožu!



Plaža Grand Hotela Bernardin
Plaža Bernardin v Portorožu se uvršča 
med najbolj priljubljene in urejene 
plaže na slovenski obali in se že 
vrsto let ponaša s Modro zastavo, ki 
zagotavlja urejeno in varno kopanje 
za vse obiskovalce. Poleg ležalnikov 
razporejenih na travnatem in 
peščenem delu plaže, bo najmlajše 
razveselilo tudi otroško igrišče,  
starše pa udobni sedeži številnih 
lokalov, kjer lahko uživate v slastnih 
kulinaričnih specialitetah. 

Plaža San Simon 
Plaža San Simon, V San Simon 
Resortu, ki ga sestavljajo 
Hotel Haliaetum in Mirta ter 
depandanse se nahaja urejena 
plaža, ki je delno betonirana, 
peščena in mivkasta. Lep zaliv z 
mivko in lepim nizkim pristopom 
v morje je zelo primeren za 
najmlajše. Promenada vodi do 
plaže po Belvederejem in nato do 
Mesečevega zaliva na levi strani, 
proti plaži Delfin in centru pa na 
desni strani.

Plaža Hotela Vile Park in Histrion
Plažo Hotela Vile Park in Hotela 
Histrion odlikuje tudi bazen, ob 
katerem je hotelski bar s široko 
ponudbo osvežilnih pijač ter na 
novo postavljena igrala za otroke. 
Plaža in bazeni so odprti v poletni 
sezoni. Na plažo lahko dostopajo 
brezplačno gostje Hotela Histrion, 
Hotela Vile Park, Apartmajev Barka 
in Grand Hotela Bernardin. Ležalniki 
in senčniki so gostom na voljo z 
doplačilom. Kopališče se vsako leto 
ponaša z znakom Modra zastava, ki 
kaže na varno in urejeno kopališče.

Mestna plaža Izola » Svetilnik«
Na koncu izolskega polotoka je lepo 
urejeno izolsko mestno kopališče. 
Na plaži so tuši, peskovnik in vlakci 
za otroke. Do kopališča se lahko 
sprehodite iz centra ali pripeljete s 
strani ladjedelnice.

Plaža Salinera resorta - Strunjan
Plaža Salinera Resorta se 
nahaja med borovci, obdanimi s 
sredozemskim rastlinjem in travo, 
kjer se nahaja še 12 energijskih 
točk. Energijske točke, ki so 
sestavni del parka, pozitivno 
vplivajo na izboljšanje psihičnega 
in fizičnega počutja posameznika. 
Med poletnimi počitnicami so 
v Resortu organizirani različni 
animacijski programi, namenjeni 
igram, modeliranju, risanju. 
Vašim otrokom zagotovo ne bo 
dolgčas. 

Naravna plaža v Mesečevem 
zalivu
Naravna plaža v Mesečevem 
zalivu vas bo enostavno očarala 
s čudovitim morjem in intimnimi 
kotički. Naravna plaža je prava 
izbira za vse, ki imajo radi mirne in 
nedotaknjene plaže. Do zaliva je 
mogoče priti samo peš.
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Spremljajte nas na www.sava-hotels-resorts.com

Avstrija
Madžarska

Zagreb
Benetke 

München

Celovec

 Gradec

Italija Slovenija

Ljubljana

Trst 

Hrvaška

Budimpešta 

Sava Hoteli Bled 

Terme 3000 
– Moravske 

Toplice

Zdravilišče 
Radenci

Terme Ptuj

St. Bernardin 
resort Portorož

Salinera resort 
Strunjan

San Simon 
resort Izola

HOTELS & RESORTS
Sava Hoteli Bled

Terme 3000 – Moravske Toplice
Zdravilišče Radenci

Terme Ptuj   
St. Bernardin resort Portorož

Salinera resort Strunjan
San Simon resort Izola


