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Program: 

»»OOkkuussii  iinn  bbiisseerrii  mmeesstt  oobb  mmoorrjjuu  ––  mmeedd  PPiirraannoomm,,  IIzzoolloo  iinn  ddeežžeelloo  rreeffoošškkaa««  
(celodnevni izlet po najlepših kotičkih slovenske obale) 

 

ssoolliinnee  iinn  SSttrruunnjjaann  ––  ssrreeččaannjjee  zz  ddoommaaččiinnoomm  vv  SSttrruunnjjaannuu  ––  kkoossiilloo  ––  rroommaannttiiččnnii  PPiirraann  ––  IIzzoollaa  ––  ssrreeččaannjjee  zz  rriibbiiččeemm  ––  

oobbiisskk  iissttrrsskkeeggaa  vviinnaarrjjaa  zz  ddeegguussttaacciijjoo  
 
SREČANJE Z VODNIKOM (po želji in dogovoru, vse lokacije si lahko gostje ogledajo tudi sami brez vodnika) 

 
SOLINE in STRUNJAN – kjer sonce ljubi morje ter v sol ga spremeni 
Mimo pinijevega drevoreda se bomo zapeljali v Strunjan. Sprehodili se 
bomo po Krajinskem parku Strunjan - mimo lagune Stujža do Strunjanskih 
solin, ki so bile zgrajene na naplavni ravnici potoka Roja in so danes 
pomembne predvsem z vidika ohranjanja ogroženih habitatov. Sprehodili 
se bomo do solnih polj, kjer vam bo vodnik obrazložil vse o današnji in 
nekdanji proizvodnji soli. Po želji si bomo lahko ogledali tudi mogočne 
strunjanske klife. Po ogledu si bomo vzeli čas za kavico.  
OPCIJA: Obisk Sečoveljskih solin namesto Strunjanskih – glej doplačila 

 
SREČANJE Z DOMAČINOM V DEŽELI KAKIJA IN ARTIČOK (domačija Knez) 
Strunjanska dolina je znana po vrhunskem sadju in zelenjavi. V zadnjih letih posebej 
izstopa kaki, strunjansko oljčno olje ter artičoke. Domačini iz teh dobrot izdelujejo 
tudi kozmetiko. Srečali se bomo z enim izmed simpatičnih domačinov, ki nam bo na 
zanimiv način predstavil skrivnosti odličnih strunjanskih proizvodov, ki jih bomo 
imeli priložnost tudi kupiti. 
Opcija: degustacija strunjanskih dobrot od 4,00 € na osebo (glej doplačila) 
 

 
KOSILO V STAREM MESTNEM JEDRU PIRANA (restavracije Pirat) 
V nadaljevanju izleta si bomo v eni izmed piranskih restavracij ob morju privoščili kosilo. 
 
 
 
 
 

Menu - morski: 
Popečen kruh z oljčnim oljem in zelišči 

*** 
Ribja juha 

*** 
Tunin steak in file brancina s pečenim 

krompirjem 
solata 

*** 
sladica 
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PIRAN – ogled starodavnega mesteca, ki je zraslo na soli (z vodnikom ali brez) 
Piranu velja za enega najlepših slovenskih mest. Številne palače v mestu s 
svojo mogočnostjo pričajo o časih, ko je v naših krajih vladala slavna 
Beneška republika. Pot nas bo vodila preko Tartinijevega trga po ozkih 
srednjeveških ulicah mimo Minoritskega samostana na vrh obzidja do 
piranske stolnice, od koder se razprostira 
prekrasen razgled na Strunjanski, Koprski in 
Tržaški zaliv. Od tod je moč videti kar 3 države. 
Ogled bomo nadaljevali mimo Punte in ga 
zaključili na Prvomajskem trgu, nekdaj osrednjem 
trgu tega obmorskega mesteca. Sledil bo čas za 
zasluženo kavico v eni izmed številnih piranskih 
kavarnic. 

 
 
15:30 IZOLA – SREČANJE Z RIBIČEM (družina Radolovič – doplačilo 
50,00 € na skupino) in OGLED STAREGA MESTNEGA JEDRA (z 
vodnikom ali brez)  
Izola (ital. Isola – otok) svoje ime dolguje podobi, ki jo je spremljala vse do 
konca 18. stoletja. Naredili bomo prijeten voden sprehod po starodavnem 
mestu ter se bomo na koncu zanimivega ogleda srečali z ribičem, ki nam bo 
s ponosom razkazal izolsko ribiško floto in nam razkril skrivnosti ribiškega 
poklica.  
 

 
17:00 OBISK ISTRSKEGA VINARJA Z DEGUSTACIJO (cena in degustacija po 
dogovoru, vinska klet Vilij Bržan) 
Slovenska Istra slovi po odličnih in lahkotnih vinih. Še posebej poznana sta črni 
kralj in bela kraljica (refoška in malvazija). Za zaključek izleta se bomo ustavili pri 
enem izmed manjših, a priznanih istrskih vinarjev, ki nam bo z navdušenjem 

predstavil svojo kmetijo. V degustacijskem prostoru bomo ob domačem oljčnem 
olju in kruhu pokušali 3 različne vzorce istrskih vin iz njegove vinske kleti***. 

Imeli bomo tudi možnost nakupa domačih izdelkov.  
 
***OPCIJE:  

- dodatno sir ob degustaciji vin ter oljčnem olju 
- dodatno bogat mešan narezek domačih mesnin ter sirov ob degustaciji vin ter oljčnem olju 

 
Izlet bomo zaključili v Kopru ob približno 18:30.
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Preživite čudovit dan z razgledom na prekrasno slovensko obalo s slikovitimi klifi in romantičnimi 
obmorskimi mesti. Naj vam zadiši po morju! 

 
Na morje sam, ob rojstvu dneva, 
ko spremlja ga le glas galeba, 
na morje sam, v stari batani, 
odhaja stari peškador. 
 
Na morju sam, vrejo spomini, 
iz dna morja, ki spi v tišini, 
na morju sam, v plavem polju 
odhaja stari peškador. 
 
Kje je zdaj, kam odšla je, 
stara klapa neprespanih noči? 
“Dej nam hitro eno rundo”, 
nihče več ne zakriči. 
 
Ni več pesmi, ni več smeha, 
mora kantando se ne igra, 
solza zdrsne in ponikne, 
med brazde starega moža. 

(besedilo: Nelfi Depangher – izvajalec Faraoni) 


