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OPATIJA IN PORTOROŽ - DOŽIVETJE  
IZVIRNEGA SREDOZEMLJA

Doživetje izvirnega Sredozemlja 
in stoletne tradicije, naravnih 
lepot, ki že tisoče let osva-

jajo obiskovalce, gastronomije, ki 
temelji na lokalno pridelanih živilih in 
»majhnih skrivnostih«, ki se prenašajo 
z babic na vnuke v edinstvenem stiku 
poznanih turističnih rivier in njiho-
vega še »neodkritega« podeželskega 
zaledja – vse to ponuja Feel & Taste 
skupne destinacije opatijska in porto-
roška riviera.

Opatija in Portorož sta kot »kron-
ska dragulja« istrskega polotoka 
primer najboljšega, kar ponuja Istra 
– stik »modrega in zelenega«, morske 
obale s številnimi kopališči in osam-

ljenimi zalivi ter gričevnatega zaledja 
z razkošnimi gozdovi in sončnimi 
planinami. Dve rivieri, opatijska z 
vzhodne strani Istre in portoroška z 
zahodne, sta povezani s preteklostjo, 
kulturo, gastronomijo in geografski-
mi značilnostmi, a sta kljub temu pre-
poznavni po svoji pristnosti, lokalni 
dediščini. 

Dve mesti, katerih bogastvo je 
bilo prepoznano že v antičnih časih, 
sta se razvili ob morju in sčasoma 
postali znani turistični destinaciji za 
»kronane glave«, vendar sta bili vedno 
odvisni od svojega zaledja in njegovih 
utrjenih mest, ki so ponujala varnost, 
vinogradi, oljčni nasadi, gozdovi in 

polja pa izvrstno hrano. 
Tradicijo, ki je nastajala več sto 

let, je treba spoznavati počasi 
in uživati v vsakem trenutku, ki 
ga preživimo na pohodniških in 
kolesarskih poteh na gorskih po-
bočjih, v vsakem grižljaju domačih 
izdelkov in avtohtonih živil, kot 
so maroni, gurmanske oljke, vina, 
ribe in morski sadeži, tartufi ali sir, 
v vsakem kamnu starih mest, ki 
skrivajo razburljive legende ...

Kot dve poglavji iste zgodbe, 
oddaljena komaj osemdeset kilo-
metrov, Opatija in Portorož šele 
skupaj ponujata popolno izkušnjo, 
ki jo je treba doživeti in okusiti!

Opatija in Portorož, oddaljena komaj osemdeset kilometrov, kot dve poglavji iste zgodbe 
šele skupaj ponujata popolno izkušnjo, ki jo je treba doživeti in okusiti!
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Opatija in Portorož sta primer najboljšega, kar ponuja Istra – stik »modrega in zelenega«.



Skupna dediščina za skupno medna-
rodno promocijo 365 dni zelenega 
turizma na opatijski in portoroški 

rivieri je ideja projekta RIVIERA4SEA-
SONS2, ki omogoča ohranjanje naravne 
in kulturne dediščine Istre, tako da 
dogodke na vasi nadgrajuje v posebno 
zamišljene potopise.

Portorož in Opatija s svojo bogato 
tradicijo predstavljata zibelko srednje-
evropskega turizma, kar je od nekdaj 
izhodišče za iskanje odgovora na izziv, 
kako spodbujati dejavno ohranjanje kul-
turne in naravne dediščine s krepitvijo 
vzdržnega zelenega turizma.

S tem namenom sta bili oblikovani 
dve osnovni vrsti projektnih dejavnosti, 
izvajanje katerih bo zagotovilo, da se 
identiteta vasi in dediščine uporablja, 
prodaja in povezuje pametno in vzdržno. 
To so potopisi, v katerih se s povezo-
vanjem obstoječe ponudbe atraktivne 
naravne in kulturne dediščine, zaščite-
nih območij in majhnih podeželskih po-
nudnikov storitev uporabljajo prednosti 
sodelovanja in tržnih priložnosti ter 
novi, inovativni čezmejni proizvod Feel 
& Taste, ki navdih črpa iz dediščine in 
tradicije vasi.

Projektne dejavnosti bodo vplivale na 
večjo ozaveščenost prebivalcev, prav 
tako pa bodo povečale znanje in spret-
nosti lokalnih ponudnikov storitev. Vse 
izvedene dejavnosti pa bodo prispevale 
k večji obiskanosti, boljši izkušnji za obi-
skovalce in dolgoročni vzdržnosti obmo-
čja dediščine. Ključni rezultat projekta 
je ohranitev identitet vasi obeh rivier, 
njihove naravne in kulturne dediščine.

V projekt so vključeni: Občina Piran, 
mesto Opatija, Turistično združenje 
Portorož, Turistična skupnost mesta 
Opatije, Univerza na Primorskem – 
Fakulteta za turistične študije, Univerza 
na Reki – Fakulteta za management v 
turizmu in gostinstvu Opatija. 

Dejavnost financira Evropska unija iz 
sredstev Evropskega sklada za regional-
ni razvoj v okviru Programa čezmejnega 
sodelovanja INTERREG Slovenija-Hrva-
ška 2014–2020.

OPATIJA IN PORTOROŽ - DOŽIVETJE  
IZVIRNEGA SREDOZEMLJA
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Posebej 

zamišljeni 
potopisi 
vedno 
vključujejo 
tudi izjemno 
kulinarično 
doživetje.

  |
Zaledje 

Opatije 
in Pirana 
skriva 
številne 
zamolčane 
zgodbe.

  |
Mesti sta se razvili ob morju, vendar sta bili vedno odvisni od svojega zaledja.



OPATIJA 
ROJSTNI KRAJ 
EVROPSKEGA 
TURIZMA
Opatija že 175 let ponuja neizmerno bogastvo, ki ga lahko 
doživite, preizkusite, okusite in spoznate. Čas je, da se 
odpravite raziskovat!

Opatija leži točno na kraju, 
kjer se je največja istrska 
gora Učka potopila v Ja-

dransko morje, in že več kot 175 let 
navdušuje obiskovalce s svojo razno-
likostjo. Plaža ali gorski vrh? Obalna 
promenada ali planinske in spreha-
jalne poti skozi stoletne gozdove? 
Sodobnost dunajske secesijske arhi-
tekture ali tradicija srednjeveških ka-
mnitih utrdb? Sredozemska kuhinja 
z obilico rib in vina ali kontinentalna 
gastronomija z gozdnimi sadeži in 
mesnimi dobrotami? Plavanje ali 
sankanje, jadranje ali padalstvo, ak-
tiven dopust ali sprostitev v centrih 
dobrega počutja? Ni vam treba izbi-
rati, ker vse to lahko doživite prav na 
opatijski rivieri ...

Opatija spada med najbolj 
priljubljene turistične destinacije 
že od sredine 19. stoletja, ko zaradi 
izgradnje znamenite Ville Angioli-
ne, prekrasne počitniške hiše sredi 
edinstvenega parka samo nekaj 
korakov od morja, zaživela kot 
»rojstni kraj hrvaškega turizma«. 
Zelo hitro je postala iskana elitna 
destinacija, ki je plemiče, slavne 
umetnike, pisatelje, skladatelje in 
priznane znanstvenike privlačila s 
svojim edinstvenim podnebjem, ki 
je mešanica planinskega in mor-

skega zdravilnega zraka, naravnimi 
lepotami, parki in arhitekturo, 
vrhunskimi hoteli in edinstveno 
obalno promenado, dolgo več kot 
deset kilometrov.

Potrebujete samo dvajset mi-
nut, da od kristalno čistega morja 
pridete do 1.400 metrov visokega 
planinskega vrha, s katerega je 
odličen razgled na Kvarnerski zaliv 
in Istro in nam odkrije očarljiv svet 
opatijskega zaledja. Poleg gore, ki je 
prepletena z gozdnimi sprehajališči, 
planinskimi potmi in alpinistični-
mi vzponi, vas bodo navdušili tudi 
avtohtona ponudba lokalnih kmetij, 
srednjeveško obzidje Veprinac, gosti 
gozdovi maronov-avtohtone sorte 
kostanja, ki je poznana po svojem 
posebnem okusu, izvrstna domača 
vina in oljčna olja.
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Staro mesto Veprinac že 
stoletja stražari nad Kvar-
nerjem, vstop skozi mestna 
vrata pa kot časovni stroj 
odpira pot v zgodovino tega 
kraja. Ta pot nas vodi mimo 
cerkve sv. Ane, pred katero je 
bil pred 500 leti napisan eden 
najpomembnejših pravnih 
dokumentov tega obmo-
čja – Veprinski zakonik, in 
mimo Komunšćice, nekdanje 
upravne zgradbe in zapora, 
v kateri je danes etnološka 
zbirka. Nekaj sto korakov po 
kamnitih stopnicah je odda-
ljena razgledna točka pred 
veličastno cerkvijo sv. Marka, 
s katere se odpira pogled na 
celoten zaliv. 

Veprinac pa ni samo zgodo-
vinska knjiga celotnega ob-
močja, temveč tudi živi oder, 
na katerem nastopajo klape 
in potekajo lokalni festivali, 
in kraj, v katerem se lahko 
pokusijo lokalne specialitete 
in vino. Z urejenimi spreha-
jališči je Veprinac povezan 
s središčem Opatije in tudi 
vrhom Učke, zato predstavlja 
idealno priložnost za popoln 
izlet za vse generacije.

Veprinac
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Ribiški kraj, ki v sebi nosi 
bistvo Sredozemlja, je bil 
vedno povezan z morjem. 
Med strnjenimi strehami 
starih hiš se vijejo kamnita 
stopnišča in ozke ulice, 
polne umetniških galerij in 
ateljejev. 

Vse ulice so usmerjene 
proti srcu Voloskega – 
»mandraču« (pristanišču). 
Z jutranjo zarjo pride v 
majhno pristanišče sveža 
riba, ki se lahko takoj znajde 
na jedilniku številnih konob 
in restavracij, prav to pa je 
»skrivnost« lokalne gastro-
nomske scene, ki po številu 
vrhunskih gostinskih objek-
tov sodi v sam hrvaški vrh. 

»Mandrač« je tudi prijetno 
mesto za jutranjo kavo s 
pogledom na morje, popol-
danski sprehod po obalni 
promenadi Lungomare, ki 
se začenja prav v Voloskem, 
in tudi idealno prizorišče za 
dogodke, kot so večeri klap, 
jazz koncerti in umetniške 
prireditve.

Na pol poti med morskimi 
valovi in vrhom Učke so se 
zasidrale Poljane, kraj, ki je 
zadnja leta zaradi številnih 
počitniških hiš znan kot 
idealno zavetišče za vse lju-
bitelje udobja in sprostitve v 
miru in tišini narave. 

Poljane, obkrožene z 
bogatim zelenjem, ponu-
jajo veliko priložnosti za 
sprehod po gozdnih potkah 
in tudi po nekoliko zahtev-
nejših planinskih poteh. Za 
obiskovalce pa je zanimiva 
tudi velika cerkev sv. Petra v 
mestnem jedru. 

S soncem obsijani obronki 
Učke, obrnjeni proti jugu, 
so ugodni za razvoj kmetij-
stva in vinogradništva, zato 
so Poljane znane tudi kot 
odlično mesto za pokušino 
izvirnih izdelkov lokalnih 
proizvajalcev. 

PoljaneVolosko
Dobreć je »skrit« v sto-

letnih gozdovih marona. 
Najbolj znan je prav po 
tem avtohtonem sadju 
na pobočjih Učke. Večji in 
slajši od svojih »bratran-
cev« kostanjev so maroni 
lokalna poslastica, poznana 
po celem svetu. Oktobra v 
Dobreću poteka Maronada, 
»fešta« z dolgo tradicijo, ki 
je uvrščena med najboljše 
evropske kulinarične mani-
festacije.

Gozd okoli Dobreća je 
prepleten z zgodovinski-
mi potmi, po katerih se v 
pomladanskih in jesenskih 
mesecih potepajo nabiralci 
belušev in gob, prav tako pa 
je tam mogoče najti števil-
ne pešpoti, ki vodijo do vrha 
Učke ali morske obale. 

Poleg maronov, ki se prip-
ravljajo na različne načine – 
pečeni, kuhani, kot slaščice 
ali celo kot sladoled – so lo-
kalna gospodinjstva znana 
tudi po oljčnem olju, medu 
in drugih izdelkih, ki jih je 
najbolje pokusiti v tamkaj-
šnjih pristnih konobah. 

Dobreć
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PORTOROŠKA RIVIERA: BOGASTVO IN RAZNOLIKOST ISTRE
Od prekrasnih plaž v »zibelki« 

Jadranskega morja do 
raznovrstnih panoramskih 

sprehajališč čez zelene griče zaled-
ja, od širokih mestnih promenad 
do romantičnih uličic, prežetih 
s toplim duhom zgodovine, od 
pristnosti in tradicije lokalne dediš-
čine in običajev do vrveža sodob-
nih mest – vse to ponujajo Piran, 
Portorož in ljubka mesta slovenske 
Istre. 

Doživetje portoroške riviere je 
več kot samo sproščujoč dan na 
plaži. Med letom potekajo številne 
prireditve in dogodki za vse gene-
racije in želje – neodvisno od tega, 
ali se nagibate k sproščujočim ali 
aktivnim počitnicam, družinskemu 
ali romantičnemu druženju, zaseb-
nemu ali poslovnemu potovanju, 
boste tu doživeli izkušnjo, ki bo 
vaše bivanje naredila nepozabno!

Piran je mesto z dušo. Začutili 
jo boste med sprehodom po ozkih 
uličicah, obkroženi s slikovitimi 
palačami in šepetom violine na 
Tartinijevem trgu. Je strastna, za-
koreninjena v sredozemski tempe-
rament, a tudi sproščujoče ležerna. 
Prepustite se ji in doživite Piran v 
njegovi brezčasni romantični lepoti. 

Njegov sosed Portorož je daleč 
okoli poznano zdraviliško sre-
dišče, cenjeno zaradi zdravilnih 
učinkov soli in morja, s tradicijo, 
ki je dolga že več kot 700 let – že 
v 13. stoletju so v tem mestecu 
menihi iz samostana sv. Lovrenca 
zdravili z morsko in slano vodo. 
Portorož ponuja številne koristi 
za telo in duha, predvsem okusno 
kuhinjo z edinstvenimi lokalnimi 
specialitetami, ob katerih velja 
nazdraviti s kozarcem vrhunskega 
lokalnega vina. 

Odkrijte vrtiljak doživetij, ki vam bo ponudil izobilje 
zabave, dejavnosti in sproščanja v vsakem letnem času; naj 
tudi vas Piran in Portorož prevzameta s svojo hedonistično 
naravo in zaledjem, bogatim s tradicijo.

Piran je srednjeveško mestece z značilnim arhitekturnim 
pečatom, ki ga je pustila bližina močnih Benetk, njegovo 
ime pa izvira iz besede pyr, grškega imena za ogenj, ki so ga 
včasih kurili na polotoku kot opozorilo mornarjem.

Piran je eno najslikovitejših, najbolje ohranjenih in najiz-
virnejših sredozemskih mest. Polotok Madona, na katerem 
je zgrajen, pa je naseljen že od predrimskega časa. Njegova 
obala je edinstvena pokrajina, ki sta jo oblikovala veter in 
morje, zaznamovana pa je tudi z večstoletno tradicijo proi-
zvodnje soli. 

Poleg Venecijanke, najstarejše ohranjene hiše na Tartini-
jevem trgu, in srednjeveškega mestnega obzidja na hribu 
Mogoron vsekakor obvezno obiščite rojstno hišo violinskega 
virtuoza Giuseppeja Tartinija in baročno cerkev sv. Jurija, ki 
dominira na hribu. Njen zvonik je visok 46,45 metra in je po-
sebna senzacija – gre za pomanjšano kopijo zvonika cerkve 
sv. Marka v Benetkah. 

Piran

Pokusite okusno kuhinjo z lokalnim pridihom, nazdravite s 
kozarcem vrhunskega lokalnega vina, prepustite se sproščujočim 
storitvam v centrih dobrega počutja in preprosto uživajte.
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PORTOROŠKA RIVIERA: BOGASTVO IN RAZNOLIKOST ISTRE

Na pol poti med Izolo in Piranom, 
na obali stare pokrajine, poznane 
po soli, se razteza Strunjan, zašči-
ten naravni park, ki obsega zaselke 
Marčane, Karbonar, Ronek, Sv. Duh 
in Pretski Grič. Slikovita pokrajina, 
poznana po soli, in pridih tradicije 
obljubljata miren oddih, vendar pa 
vas visoki flišni klifi, obronki hriba 
Ronka, skriti in težko dostopni 
zalivi in avtohtoni zaselki vabijo na 
številne dejavnosti, zato pogumno 
raziščite atraktivne pešpoti do 
Portoroža, Pirana in Izole. 

Strunjan je kraj, kjer se srečujeta 
zgodovina in sedanjost. Očarala 
vas bo čudovita pokrajina z do-
mišljijskimi elementi sodobnosti. 
Prebivalci se ukvarjajo z vinograd-
ništvom, sadjarstvom in pridelavo 
zelišč, zato avtohtona kuhinja tega 
območja ponuja zares enkratna 
kulinarična doživetja. 

Poleg čudovitih pogledov s 
strmih pečin in odmaknjenega 
Mesečevega zaliva z najčistejšo 
vodo si morate ogledati tudi cerkev 
Marijinega prikazanja v Strunjanu. 
Legenda namreč govori, da se je 
Marija prikazala varuhom vinogra-
da, kmalu zatem pa je ta kraj postal 
glavno romarsko središče v Istri. 

Že od 13. stoletja je Portorož 
prepoznan kot destinacija z 
blagodejnimi učinki na zdravje, 
leta 1897 pa je bil tudi uradno raz-
glašen za klimatsko zdravilišče. 
Danes je v mestu polno hotelov, 
restavracij, barov, igralnic, starih 
vil in številnih drugih atrakcij, 
prepoznavno po najpopolnejši 
ponudbi storitev v centrih dob-
rega počutja v Evropi in edinih 
toplicah na morski obali v regiji. 

Pomemben del razvoja Por-
toroža je tudi letalstvo. Njegovi 
začetki segajo v čas bratov Cosu-
lich, ki so po prvi svetovni vojni 
vzpostavili infrastrukturo za 
prve zračne povezave. Danes je 
to cenjena destinacija za letalski 
turizem.

Obvezno si morate ogledati 
Avditorij Portorož, lokalno kul-
turno, promocijsko in kongresno 
središče, obiskati daleč okoli 
poznane Sečoveljske soline in 
doživeti bogato nočno življenje 
v barih na plaži. Privoščite si 
sproščanje v objemu velnesa na 
morju, ki je prav tako priljubljen 
del celovite ponudbe za kongre-
sni in poslovni turizem. 

Želite pristnost, domače 
vzdušje in resnični stik z 
ljudmi? Samo nekaj minut 
vožnje od obalnih mest 
boste našli vse, kar iščete. Za 
oljčnimi nasadi in vinogradi 
se skrivajo idilične istrske 
vasice z značilnimi starimi 
kamnitimi hišami. Vaščani 
bodo radi poklepetali z vami. 
Morda vam odkrijejo katero 
od zanimivih vaških zgodb in 
legend ali pa vas povabijo na 
kozarec rujnega vina. 

To območje ima dolgo 
tradicijo oljkarstva, vino-
gradništva in sadjarstva, 
vaške gostilnice pa ponujajo 
tradicionalne istrske jedi, 
pripravljene iz sezonskih 
lokalnih živil.

Poleg gastronomskega 
raziskovanja so istrske vasi v 
zaledju Pirana izvrstno izho-
dišče za kolesarske in planin-
ske izlete. Spoznajte pristno 
in zaščiteno istrsko vas 
Padna, oglejte si tradicional-
no stiskanje oljk v Sv. Petru, 
popeljite se po najbolj ohra-
njenem borovem drevoredu v 
Sloveniji, doživite nepozabne 
in pristne izkušnje! 

Portorož

Strunjan Istrske vasice



MORJE, HRIBI IN NEBO 
KLIČEJO K OSVOJITVI

Kolikor je raznovrstna opatijska 
narava, toliko so raznovrstne 
tudi možnosti aktivnega dopusta 

na njeni rivieri, v katerih lahko zaradi 
blagega podnebja uživate skozi celo 
leto. Morski valovi kar vabijo k plavanju, 
jadranju ali supanju, planinski pohodi 
in druga sprehajališča od obale do vrha 
Učke kar kličejo k raziskovanju narave, 
strme pečine pa predstavljajo izziv tudi 
najizkušenejšim prostim plezalcem – 
samo nebo je meja izkušnjam, ki jih 
lahko doživite! 

Tudi to mejo pa lahko prečkate, saj se 
malokateri občutek lahko kosa z dozo 
adrenalina, ki ga občutijo hrabri avan-
turisti, ki si upajo z vrha Učke poleteti 
na krilih zmajev ali z jadralnimi padali in 
vidijo pod seboj celotno območje Istre in 
Kvarnerja.

Če želite ostati na zemlji, izkoristite, 
kar vam ponujata »modra« promenada 
Lungomare in njena »zelena vzporedni-
ca«, gozdna promenada Carmen Sylva, 
jahajte na odprtih pašnikih pod hribom 
Poklon ali pokukajte pod zemljo v kate-
ro od lokalnih speleoloških atrakcij. 

Raznovrstnost športnih dejavnosti 
na obronkih Učke lahko spoznate tudi v 
času prireditve Outdoor dan Krajinske-
ga parka Učka v začetku maja in med 
kolesarsko tekmo King of Učka konec 
septembra.
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Od morske obale do vrha Učke se odpira čudovita 
narava, ki je idealna za športne in rekreativne 
dejavnosti. Plavanje in jadranje, sprehodi in 
kolesarjenje, planinarjenje in jahanje, letenje z zmaji 
ali raziskovanje jam – lahko osvojite nebo in morje, 
vrh hriba in njegovo podzemlje, gozd in obalo!

Raznovrstnost športnih dejavnosti na obronkih Učke lahko 
spoznate tudi na prireditvi Outdoor dan Krajinskega parka 
Učka v začetku maja in med kolesarsko tekmo King of Učka 
konec septembra.

Ni pomembno, ali 
imate raje letenje 
nad oblaki ali raje 
trdno stojite na 
zemlji – tu boste 
našli idealno športno 
dejavnost zase!

  |
Zaletišče z vrha Učke vodi k 

raziskovanju nebeških višav.

  |
Obalna promenada Lungomare se začne v 

Voloskem in se razteza več kot 10 kilometrov ob obali.

  |
Dolge sprehajalne poti do vrha Učke,  

ki kličejo k raziskovanju narave.

  |
Morski valovi vabijo k plavanju, jadranju ali supanju.



ZDRAVO ŽIVLJENJE 
V RITMU VALOV

Dopust ni samo poležavanje na 
plaži. Športne in rekreativne de-
javnosti na zdravilnem morskem 

zraku vas bodo nagradile z veliko nove 
energije, ki vam bo pomagala, da boste 
lažje obvladovali izzive vsakodnevnega 
življenja.

Preživite aktiven dopust v Piranu 
in Portorožu, kjer lahko izbirate med 
številnimi  možnostmi. Ali si želite 
kolesarjenja skozi Sečoveljske soline ali 
potapljanja na rtu Madona? Morda bi 
raje izbrali supanje v Strunjanu ali doži-
veli vzpon na najvišji klif ob Jadranskem 
morju? Plavanje v Mesečevem zalivu 
na eni najlepših, najčistejših in najbolj 
odmaknjenih plaž je izkušnja, ki jo mo-
rate odnesti domov, jahanje po zaledju 
slovenske Istre pa je posebno doživetje 
za »velike in majhne«. 

Morje je največje in najrazburljivejše 
športno igrišče, vsak potop in plavalne 
poti vam odkrivajo nove dele čarobnega 
mozaika, stkanega iz prekrasnih slik. 
Raziščite jih na vse mogoče načine: 
potopite se v skrivnostne sobane 
podmorskega kraljestva, jadrajte proti 
močnemu vetru ali »zajahajte valove« 
ob spoznavanju raznolike obale. 

Tudi zaledje ponuja posebno doživetje 
in široko izbiro pustolovščin: od hoje 
po skritih in pristnih istrskih mestecih 
do kolesarjenja skozi oljčne nasade. 
Katero koli dejavnost izberete, vas čaka 
edinstvena izkušnja. Možnosti je zares 
veliko – raziskujte in uživajte!
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Začnite dan z jutranjim tekom ob obali in vadbo v 
telovadnici na odprtem, nadaljujte s potopom pod 
morskimi valovi ali veslanjem do ene najlepših, najčistejših 
in najbolj odmaknjenih plaž, toda pustite si čas za vzpon na 
najvišji klif ob Jadranskem morju in kolesarjenje po oljčnih 
nasadih v zaledju. Piran in Portorož vam bosta zapolnila 
dan s fantastičnimi dejavnostmi!

Katero koli dejavnost izberete, vas čaka 
edinstvena izkušnja. Možnosti je zares 
veliko – raziskujte in uživajte!

  |
Začnite dan z jutranjim tekom ob obali in 

skozi Sečoveljske soline.

  |
Morje je največje in 

najrazburljivejše športno igrišče.

  |
Zeleno zaledje je idealno za raziskovanje peš ali s kolesom.

  |
Športne dejavnosti vas bodo 

nagradile z veliko nove energije.
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KULTURA,  
POLNA 
ŽIVLJENJA
Kultura niso samo zapisi v kamnu in na papirju, 
zgodovina, ki je skozi stoletja oblikovala ta kraj, naseljen 
že več kot dvanajst tisoč let, ni uspavana v prekrasnih 
vilah in muzejih, temveč živi v polnem sijaju v razkošju 
karnevalskih mask, odmeva na koncertih na fantastičnih 
prizoriščih in mami s svojo zgodbo o zanimivih dogajanjih 
skozi leto. 

Tisočletna prisotnost ljudi na 
območju Učke in opatijske 
riviere je pustila neizbrisno 

kulturno in zgodovinsko sled, zapi-
sano v kamnu srednjeveških mest, 
na pročeljih opatijskih vil secesijske 
arhitekture, eksponatih Hrvaške-
ga muzeja turizma in etnoloških 
zbirkah in tudi sodobnem izražanju 
umetnikov iz ateljejev v Voloskem. 

Vsak letni čas prinaša Opatiji 
svoja vznemirjenja – zima je zazna-
movana z romantičnim adventom 
in veselim in razposajenim karne-
valom, pomlad pa z gastronom-
sko ponudbo in programi centrov 
dobrega počutja, kot je Walk, Art & 
Wine Volosko in zgodovinsko-kul-
turnimi spektakli, kot sta Srednje-

veški Veprinac in proslava Marko-
ve v tem srednjeveškem mestecu.

Poletje prinaša številne koncer-
te na Letnem odru, ki spada med 
najlepše odprte scene Sredoze-
mlja, obogatene s priljubljenimi 
prireditvami – Liburnija jazz 
festival, RetrOpatija in Carsko 
mesto, kulturno avro Voloskega in 
Veprinca pa odkrivata legendarni 
umetniški »ekstempore« dogodek 
Mandrać in Večer klap v Veprincu. 
Jesen je posvečena avtohtonim 
izdelkom in doživetjem, kot sta 
Maronada in Učkarski sejem.

Izberite svoj čas, spoznajte 
bogato zgodovino in kulturo 
Opatije, doživite njene najboljše 
prireditve!

Dolga zgodovina 
je pustila bogato 
nasledstvo, skozi stoletja 
nastale tradicije pa so 
ostale del privlačnih 
prireditev – vsak letni čas 
ponuja svoje atrakcije.   |

Etnološka zbirka Veprinac odkriva, kako so živeli prebivalci tega kraja pred stotimi leti. 

  |
Karneval traja od januarja do marca in 

prinaša razposajeno veselje.

  |
Na RetrOpatiji se zbere več kot dvajset tisoč 

ljudi na plesu in zabavi na mestnih ulicah.

  |
Galerije in ateljeji v  Voloskem so priložnost 

za razburljivo in izvirno doživetje umetnosti – 
slikar in glasbenik Vedran Ružić.
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Zgodbo bogatega, 
prvotnega in 
raznolikega 
lokalnega okolja, 
polnega človeške 
topline, lahko v celoti 
izkusite, če pustite, 
da osvoji vse vaše 
čute – šele tedaj 
boste zares spoznali 
pristnost Pirana in 
Portoroža. 

PO POTEH 
KULTURE IN 
UMETNOSTI

Poti tradicije vas bodo odpeljale na ra-
znovrstne in razburljive dogodivščine, 
prepletene z meščanskimi običaji in 
avtentično dediščino celotnega kra-
ja. Od klasičnih koncertov do norih 
noči na plaži, od tradicije »žetve soli« 
v lokalnih solinah do bogate gastro-
nomske ponudbe vasi v zaledju – vsak 
dan lahko prinese novo zgodbo, 
navdihnjeno z neizčrpnim kulturnim 
nasledstvom portoroške riviere. 

Bogata zgodovina Pirana je tlakovala skrivnostne 
steze, ki se na vsakem koraku prepletajo s 
tradicijo in obljubljeno nepozabno dogodivščino. 

Pustite gnečo in stres vsakdanjih obveznosti za seboj 
in doživite zgodbe, ki so zaznamovale mestece in 
njegove prebivalce – sprehodite se po avstro-ogrski 
rivieri in labirintu ozkih piranskih ulic, raziščite bogato 
okrašene  verske spomenike in odkrijte raznovrstno 
arhitekturo iz različnih časovnih obdobij. 

Ne pozabite pa niti obale in zaledja: spoznajte izvor 
in blagodejne učinke naravnih bogastev iz lokalnih 
solin ali se odpravite po stopinjah legendarnega 
istrskega goveda boškarina, ki vas bodo pripeljale do 
tradicionalnih istrskih vasi na zelenih obronkih nad 
Piranom. 

Vključite se tudi v lokalne običaje, doživite 
razburljive vaške veselice in se priključite zanimivim 
igram s kartami, s katerimi si meščani krajšajo dolge 
in tople poletne večere – povsem zagotovo boste 
slišali številne zanimive zgodbe iz »starih dni«.

Poletni meseci prinašajo veliko zanimivih 
prireditev – od klasičnih koncertov, posvečenih 
dediščini velikega in slavnega violinista in 
skladatelja Giuseppeja Tartinija, do promenadnih 
koncertov, plesa in zabave na plaži ter bogatega 
nočnega življenja.

  |
Spoznajte izvor in blagodejne učinke naravnih bogastev iz lokalnih solin.

  |
Spoznajte lokalne običaje in 

tradicionalne poklice. 

  |
Odpravite se po stopinjah legendarnega 
istrskega goveda boškarina proti vasem 

v zaledju.

  |
Zgodovina je v tem kraju pustila 

globoke in skrivnostne sledi.



  |
Prekrasne lokacije in izvrstna hrana za 

nepozabno izkušnjo.

  |
Tradicionalni okusi v avtentičnem okolju se 

izvrstno spajajo z vrhunskimi lokalnimi vini.
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POPOLN STIK 
SREDOZEMLJA 
IN KONTINENTA
Avtohtona živila, kot so kvarnerski škampi, beluši, tartufi, 
sočne lovranske češnje ali maroni, pripravljena v restavraci-
jah in konobah, ki spadajo v sam vrh hrvaške gastronomije, 
jamčijo nepozabno gurmansko izkušnjo. 

Geografski položaj Opatije med 
morjem in hribi je v veliki meri 
zaznamoval tudi njeno gastro-

nomijo. Stik kontinentalnih in sredo-
zemskih živil in kulinarične tradicije je 
ustvaril edinstveno okusno zgodbo, 
ki »združuje nezdružljivo«. Morski in 
gozdni sadeži, inovativnost in tradicija, 
avtohtona sveža živila in kuharski 
mojstri z mednarodnim ugledom so 
povzdignili lokalno kulinarično sceno 
med najrazburljivejše na Hrvaškem.

Kvarnerski škampi, beluši, tartufi, 
sočne lovranske češnje ali maroni, 
zraven pa izvrstno vino in oljčno olje 
... Vsako živilo je posebno poglavje v 
tej zgodbi, ki vas bo obdržalo v slad-
kem pričakovanju vse do »zadnjega 
grižljaja«.

O pomenu lokalnih sort za vrhun-
ske kulinarične umetnine govorijo 
tudi številne prireditve Feel & Taste, ki 
potekajo med letom – odvisno od se-

zone. Pomlad rezervirajte za Šparglje 
in vino, Walk, Art & Wine Volosko in 
Gourmet zgodbo opatijske riviere, 
poleti pokušajte popolna vina, ki so 
bila potopljena na dnu ikarskega zali-
va, na prireditvi Vino in izviri, jeseni so 
na jedilniku maroni, ki so na številne 
načine predstavljeni na Maronadi, za 
zimo pa se posladkajte na Festivalu 
čokolade.

Raziščite vrhunske restavracije, 
avtentične primorske konobe, tradici-
onalne gostilne in kavarne z nepreko-
sljivimi sladicami, obiščite prireditve 
Feel & Taste, doživite popolnost 
okusa, občutite in okušajte Opatijo! 

Raziščite vrhunske 
restavracije, avtentične 
primorske konobe, 
tradicionalne gostilne in 
kavarne z neprekosljivimi 
sladicami, obiščite prireditve 
Feel & Taste, doživite 
popolnost okusa, občutite 
in okušajte Opatijo! 

  |
Kvarnerski škamp 

spada med avtohtona 
živila tega kraja.



  |
Osrednja sestavina, ki povezuje vsa živila 

lokalne kuhinje, je sol iz lokalnih solin. 

  |
Pokusite bogato paleto lokalnih okusov.
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BOGATI 
OKUSI ISTRE
Sveža riba, svilnato 
oljčno olje, zdravo 
sredozemsko sadje in sol 
edinstvenega okusa iz 
tradicionalnih lokalnih 
solin so sestavine, iz 
katerih na portoroški 
rivieri nastajajo 
kulinarične »čarovnije«. 

Gurmanski užitki na tem ob-
močju so kot pisana, dišeča in 
atraktivna istrska pokrajina. 

Istrsko kuhinjo zaznamuje bogata 
tradicija morskih in mesnih jedi, ki 
sproščajo brbončice in dušo. 

Lokalne tradicije ribištva, oljkar-
stva in proizvodnje soli so vir popol-
nih živil za kulinarično raziskovanje 
Sredozemlja, združenega z okusi 
zelenega zaledja: pokusite svežo 
morsko ribo in ekološko vzgojenega 
brancina ter sveže sredozemsko 
zdravilno rastlinje in začimbe, presti-
žne lokalne tartufe, oljke in svilnato 
oljčno olje, zdravo sredozemsko ze-

Lokalna živila so 
zvezde kulinarične 
ponudbe Pirana in 
Portoroža, ki so jim 
posvečene številne 
kulinarične prireditve, 
na katerih oživi 
tradicija v edinstvenih 
okusih gurmanskih 
jedi. 

  |
Sveža ulovljena riba in vzgojeni brancin sta specialiteti lokalne kulinarike.

lenjavo in sočno sadje iz doline 
reke Dragonje in z okoliških 
hribov!

Osrednja sestavina, ki 
povezuje vsa živila lokalne 
kuhinje, je sol iz lokalnih solin. 
Ta mednarodno prepoznana 
in cenjena začimba obogati 
vsako gastronomsko izkušnjo 
in je nepogrešljiv del tradici-
onalnih receptov sodobnih 
kulinaričnih »čarovnij«. 

Pokusite pestro ponudbo in 
bogato paleto lokalnih oku-
sov; od prestižnih restavracij 
do pristnih gostiln v zaledju!
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ŽIVLJENJE, USKLAJENO 
Z NARAVO
Tradicija tega kraja temelji na 
posebni povezavi z naravo. 
Morje in hribi so bili tu 
»polja«, ki so s svojimi plodovi 
prehranjevala generacije, jim 
zagotovila zatočišče in vse, 
kar so potrebovale za težko, a 
lepo življenje. Če želite zares 
spoznati Opatijo, morate 
doživeti njeno zgodovino ...

Kako so živeli Opatijčani pred 
sto in več leti? Brez udobja 
sodobne tehnologije je bilo 

vsakdanje življenje popolnoma 
usklajeno z naravo, njenim ritmom 
in dinamiko. Hranila sta jih morje, ki 

so ga osvajali na ladjah, ki so jih zgra-
dili sami, in zemlja, ki so jo obdelovali 
z doma narejenim orodjem, varovale 
so jih hiše, ki so si jih sezidali, in oble-
ka, ki so si jo sešili ... 

Vino in žganje so proizvajali v svo-

jih konobah, moko so mleli v mlinih, 
pletli so košare za nabiranje gozdnih 
sadežev in mreže za lovljenje rib, poti 
med morjem in zaledjem pa so čez 
hribe utrle mlekarice.

Doživite tudi sami to bližino z nara-
vo: preizkusite se v pletenju košar ali 
ribiške mreže in izplujte z ribiči v lov 
na škampe, zgradite zid, tako kot to 
počnejo že stoletja, okusite domače 
žganje, »pečeno« v konobi, sprehodi-
te se po stezah mlekaric – občutite in 
doživite duh tega kraja!

  |
Življenje v stiku z naravo.

  |
Samo redki danes vedo, kako se pletejo 

tradicionalne lesene košare.

  |
Morje je bilo vedno pomemben del življenja v Voloskem.

  |
Vse, kar so prebivalci tega 

kraja potrebovali za življenje, 
so si izdelali sami.

Tradicije preteklih 
časov živijo še 
danes – občutite jih 
v spletenih ribiških 
mrežah, domačem 
vinu, postreženem 
v avtentičnih 
konobah, stezah, ki 
so jih utrle žene, ko 
so iz zaledja nosile 
svoje izdelke, da 
bi jih prodale na 
mestni tržnici. 
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SLEDI  
ZGODOVINE

Kako se pletejo značilne istrske košare? Kakšen okus ima 
istrski kruh iz krušne peči, ki so ga vaščanke iz zaledja 
nosile prodajat po vaseh in oddaljenih mestih? Kako zvenijo 
ljudska glasbila iz trstike? Spoznajte in doživite bogato 
tradicijo tega kraja!

Nekoč vir preživetja, danes pa 
pomemben vir lokalne kultu-
re. Prepletenost tradicije in 

sedanjosti se obiskovalcu odkrije na 
vsakem koraku – na kulinaričnih in 
tradicionalnih dogodkih, v krajinskih 
parkih in kulturnih ustanovah.

Zgodovina je v tem kraju pustila 
globoke sledi, nepresihajoča dedišči-
na pa kliče k raziskovanju. Ali pozna-
te zgodbo o šavrinkah, prebivalkah 
šavrinskih hribov v zaledju Istre, ki 
so v krušnih pečeh pekle beli kruh in 
ga v »korbah« (košarah) na glavi ali 
bisagah nosile prodajat v Trst, Piran 
in druga mesta? Ne samo da lahko 
prisluhnete zgodbam, ampak lahko 
tudi pokusite kruh, pripravljen po 
tradicionalnem receptu!

Spoznajte tudi pletenje značilnih 
istrskih košar iz »beke« (vrsta vrbe), 
ki so jih včasih uporabljali za zbiranje 
plodov, izdelavo nunalce (preprosto 
ljudsko glasbilo iz trstike), s katerim 
z mrmranjem v luknjico ustvarimo 
brenčeč zvok, ali ladjedelniški poklic, 
ki se je v tisočletjih v Istri razvil v 
enega najpomembnejših. Ljudje so 
manjša lesena plovila, kot je batana, 
izdelovali sami v kleti ali na njivi.

  |
Doživite vsakdanjik solinarja pred stotimi leti.

  |
Šavrinke so nekoč v krušnih pečeh pekle izvrsten 

kruh za prodajo v okoliških vaseh in mestih.

  |
Piran je poznan po pridobivanju soli na tradicionalen način.

  |
Ribištvo je pomembna tradicija tega kraja.

Od blizu 
spoznajte 
zanimive 
tradicionalne 
poklice. Prav tako 
se preizkusite 
v njih, morda 
odkrijete nov 
talent!





Spoznajte tradicije, ki so nastajale stotine let, odkrijte najlepše 
skrivnosti Opatije in Portoroža, uživajte v okusnih domačih 
izdelkih in avtohtonih živilih, kot so maroni, gurmanske oljke, 
vina, ribe in morski sadeži, tartufi in siri. Pojdite na potovanje,  
ki si ga boste zapomnili za večno!

ČEZMEJNI  
POTOPISI
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Feel & Taste & Ride Opatija
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Spoznajte čare Učke
Lahkotno kolesarjenje v nedotaknjeni naravi odkriva najlepše 
skrivnosti Učke – prekrasno pokrajino in izvrstne avtohtone 
izdelke: domači sir, nagrajeno vino in zdravilne zeli.

Mala Učka

Vela Učka

Poklon

Poljane

Nedotaknjena narava in čist 
zrak najvišje istrske gore, 
avtohtoni domači izdelki – 

ovčji sir, zdravilne zeli in izvrstno 
vino – in kolesarska pot po idilični 
pokrajini s čudovitim razgledom: tri 
sestavine za odlično preživet dan 
s programom Feel & Taste & Ride 
Opatija. 

Ta krožna kolesarska avantura, 
ki odkriva čare Učke, se začenja na 
prelazu Poklon, kraju, ki je že od 
nekdaj točka za oddih na potovanjih 
čez goro in na katerem so ljubitelji 
narave zgradili prvi planinski dom že 
leta 1887. Poklon je osrednja »točka« 
v Krajinskem parku Učka, na kateri 
lahko pustite svoj avtomobil in na-
daljujete pot s kolesom ali električ-
nim kolesom, ki ga lahko najamete 
v informacijskem centru.

Od Poklona vodi pot proti vasi 
Vela Učka, ki leži na približno 950 
metrov nadmorske višine. V središču 
vasi se zavije levo in po makadamu 
nadaljuje proti zapuščeni vasi Mala 
Učka, najvišjemu podeželskemu 
naselju v Istri, ki je bilo med drugo 
svetovno vojno popolnoma uniče-

no. Do takrat je bila vas, v kateri 
je živelo 130 prebivalcev, ki so se 
imenovali Učkarji in so se ukvarjali 
z živinorejo, poznana po izvrstnem 
siru. To tradicijo je v 70. letih ob-
novila družina Maliki, ki v poletnih 
mesecih svoje ovce pase prav na teh 
obronkih in izdeluje okusen ovčji sir 
in skuto, ki ju lahko kupite na njiho-
vi domačiji. 

Pri vrnitvi proti Poklonu je prib-
ližno na pol poti dom učkarskega 
»zdravnika za zdravilne rastline«, ze-
liščarja Alda Santeja Pulića, ki vas bo 
popeljal skozi majhen botanični vrt z 
vzorci samoniklih zdravilnih rastlin. 
Seznanil vas bo z značilnostmi 
učkarskega rastlinskega sveta in 
tudi oskrbel z zalogami izvrstnega 
domačega naravnega čaja. 

Počitek po kolesarjenju poiščite 
v penzionu Učka na Poklonu, ki 
je poznan po izvrstnih sezonskih 
dobrotah. Raziskovanje lokalnih 
avtohtonih izdelkov pa zaključite v 
Poljanah, na kmetiji družine Rumac 
v Maćukih, ki je poznana po vrhun-
skih vinih, med katerimi izstopa 
nagrajena malvazija. 

  |
Ovce se prosto pasejo na obronkih Učke in dajejo izvrstna sir in skuto.

  |
Iz penziona Učka.

  |
Družina Maliki.

Počitek po 
kolesarjenju poiščite 
v penzionu Učka na 
Poklonu, ki je poznan 
po izvrstnih sezonskih 
dobrotah.
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Ride & Meditate:  
Spoznajte Parenzano
S kolesom se lahko tako kot nekdaj z vlakom peljete po 
trasi slavne železnice in spoznate Krajinski park Strunjan, 
Mesečev zaliv, Strunjanske soline, potem pa se prepustite 
uživanju na domačiji Munda!

Veste, kaj 
je zares 
zanimivo? 
Vaša hitrost 
bo popolnoma 
enaka hitrosti 
vlaka, ki je 
nekoč vozil po 
isti poti.

Portorož

Strunjan

Liminjan

Parenzana je bila ozkotirna 
železnica, ki je med letoma 1902 
in 1935 povezovala Trst, Koper, 

Izolo, Piran in Portorož z osrednjo 
Istro in Porečem. Kolesarjenje po trasi 
Parenzane od Portoroža do Strunjana 
vas bo popeljalo nazaj v tisti čas. 
Veste, kaj je zares zanimivo? Vaša 
hitrost bo popolnoma enaka hitrosti 
vlaka, ki je nekoč vozil po isti poti.

Parenzana vas bo vodila skozi pre-
dor Valeta do Strunjanskih solin. Par-
kirajte svoje kolo in se sprehodite po 
Krajinskem parku Strunjan. To je po-
sebna izkušnja, ki vam lahko vzame 
nekaj ur. Povzpnite se na strunjanski 
klif in se za nekaj trenutkov zau-
stavite na meditacijskih točkah ter 
uživajte v pogledu na Mesečev zaliv. 
Če imate radi terenske izzive, se spus-
tite do njega in spoznajte najčistejšo 
vodo od blizu! Ogledate si lahko 
tudi cerkev Marijinega prikazanja, 
Strunjanske soline in morsko laguno 
Stjuža. Obisk se konča v solinah, kjer 
lahko kupite izvirne spominke.

Vožnjo s kolesom nadaljujte proti 
predoroma Valete in Lucija in se 

ustavite na domačiji Munda. 
Razteza se po vrhu hriba, ki se 
imenuje Liminjan, okoli domači-
je pa na dveh hektarjih kraljujejo 
oljke. Iz njih izdelujejo vrhunsko 
ekstra deviško oljčno olje iz 
ekološke pridelave.

Tu vam bodo marljivi in lju-
beznivi domačini pokazali svet 
izjemnih kombinacij izdelkov iz 
lastne proizvodnje. Neverjetno 
mamljivi so oljčni namazi z raz-
ličnimi okusi in oljčno olje z do-
datki, na primer z rožmarinom 
ali zlatimi lističi. Na domačiji 
Munda boste oljke našli celo v 
marmeladi in domači čokoladi!

  |
Parenzana vas bo vodila skozi predor  Valeta do Strunjanskih solin.

  |
Izkoristite priložnost za aktiven dopust!

Na domačiji se lahko kupijo 
ekstra deviško oljčno olje z 
zaščiteno oznako geografskega 
porekla, sortna oljčna olja in 
drugi izdelki. Vsa olja lahko pred 
nakupom tudi pokušate. 

S kolesom se vrnite do Porto-
roža. Toplo vam priporočamo, 
da si privoščite okusno večerjo 
v eni od izvrstnih restavracij na 
Obali. Dan zaključite z uživa-
njem ob kozarcu vrhunskega 
vina katerega od lokalnih proi-
zvajalcev.
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Neobičajen svet kaktusov v Seči je postal prava 
turistična atrakcija: imajo celo 1.500 vrst kaktusov, 
od katerih so najstarejši stari več kot 50 let!Taste the Nature

Kolo vas bo na tem potovanju odpeljalo na številne pustolovščine: vadbo v fitnes centru 
na prostem, odkrivanje očarljivih kamnitih skulptur, pokušanje vrhunskih oljčnih olj, 
spoznavanje edinstvenega in neobičajnega sveta kaktusov ...

Po dobri jutranji kavi na eni od 
številnih portoroških teras se 
usedite na kolo in spremljajte 

kolesarsko stezo do polotoka Seča, 
kjer vas čaka telovadba v fitnes 
centru na prostem. Odkrijte tudi 
kulturno dediščino tega prostora – 
sprehodite se med čudovitimi kamni-

izdelke, ki jih proizvajajo popolnoma 
naravno. Na prvem mestu je seveda 
ekstra deviško oljčno olje Gramona, 
izdelano iz oljk, ki jim stik sonca, 
morskega vetra in mikroklime solin 
daje edinstven okus. Olje in druge 
izdelke kmetije Gramona lahko tudi 
kupite. Vzemite si čas za sprehod 

skozi oljčne nasade s pogledom na 
prekrasne Sečoveljske soline. 

Sledi ogled nečesa povsem novega 
– neobičajnega sveta kaktusov v 
Seči, ki je postal prava turistična 
atrakcija. V zbirki je celo 1.500 vrst 
kaktusov, od katerih so najstarejši 
stari več kot 50 let. Med vodenim 

timi skulpturami Forma vive, ki so jih 
v 40. letih izdelali kiparji iz 30 držav.

Pot vas potem vodi skozi slikovite 
oljčne nasade do Seče nad Porto-
rožem, kjer je kmetija Gramona. V 
lasti družine je že četrto generacijo, 
danes pa jo vodi Nina, ljubezniva go-
spodinja. Predstavila vam bo lokalne 

obiskom boste pridobili mnogo 
koristnih informacij o vzgoji in 
negi kaktusov, majhne bodikave 
rastline pa lahko tudi kupite za 
spomin.

Po lepo preživetem dnevu si 
privoščite okusno večerjo v eni od 
izvrstnih restavracij ob morju. 

  |
Popolna kulisa za lepo preživet dan. 

  |
Stik sonca, morskega vetra in mikroklime solin 

daje oljkam tega kraja edinstven okus.

Portorož

Seča
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Učka safari 
Stoletne poti, ki so jih utrle »mlekarice«, nas vodijo od Opatije proti zaledju,  
v raziskovanje obronkov Učke in pokušanje vseh okusnih plodov tega podnebja  
– medu, maronov, vina in oljčnega olja. 

Stoletne poti po 
pobočjih hriba so 
utrle »mlekarice«, 
ženske, ki so na 
mestno tržnico nosile 
izdelke svojih kmetij. 
Pot pa vas vodi v 
nasprotni smeri – vse 
do vrha Učke.

Stoletne poti, ki povezujejo 
kraje na obronkih Učke s 
središčem Opatije, so po 

pobočjih hriba utrle »mleka-
rice«, ženske, ki so na mestno 
tržnico nosile izdelke svojih 
kmetij – sir, vino, mleko, jajca 
ali zelenjavo – da bi jih tam pro-
dajale Opatijčanom in bogatim 
gostom. Učka safari vas vodi v 
nasprotni smeri, od obale proti 
vrhu Učke, da bi spoznali ne 
samo naravne lepote, temveč 
tudi izvrstne domače izdelke, 
ki se izdelujejo na tradicionalen 
način še iz časov »mlekaric«. 

Začetek poti je na opatijski 
Slatini, malo nad plažo, od 
koder se planinska pot vzpenja 
do izvira Vrutki, ki je zanimiv za 
sprehajalce, in se v nasprotni 
smeri od znanega gozdnega 
sprehajališča Carmen Sylva 
razdvaja proti slikovitim Po-
ljanam. Če si boste v Poljanah 
vzeli čas za krajši oddih, obiš-
čite posestvo družine Perišić, 
pokusite njihovo oljčno olje in 
nahranite ribice v majhnem 
družinskem jezeru. Za nada-
ljevanje vzpona vam bo dal 
odlično spodbudo med družine 
Depoli, pri kateri se lahko »dru-
žite« s čebelami in si rezervi-
rate datum za druženje v prav 
posebni konobi. Jeseni pa bo to 

priložnost za degustacijo sveže 
nabranih maronov, »specialite-
te« gozdov Učke, ki raste le na 
tem območju. 

Po okrepčilu sledi najzah-
tevnejši del poti – vzpon proti 
prelazu Poklon, kjer vas čaka 
odlična gastronomska izkušnja 
v penzionu Učka ali nadalje-
vanje proti Vojaku, najvišjemu 
istrskemu vrhu, s katerega 
je odličen razgled na celoten 
Kvarnerski zaliv, Reko, Istro in 
otoke. 

Poleti se brez težav vrnete 
peš, pozimi in v pozni jeseni pa 
se zaradi krajšega dneva pripo-
roča, da se vnaprej dogovorite 
za vrnitev z avtomobilom ali 
avtobusom s Poklona. 

Pred odhodom na Učka safari 
lahko več informacij o najvišji 
gori v Istri izveste v turistič-
noinformacijskem centru na 
Slatini, nedaleč od izhodiščne 
točke. Vsekakor pojdite na 
planinarjenje dobro opremljeni 
– potrebujete kakovostne če-
vlje, udobna večslojna oblačila 
zaradi občutne temperaturne 
razlike med ravnjo morja in vr-
hom gore, dovolj vode, odvisno 
od letnega časa in vremenskih 
razmer pa še kapo, vetrovko, 
pelerino ali sončna očala in 
zaščitno kremo za obraz. 

  |
Z Vojaka, najvišjega vrha v Istri, seže čudovit pogled na celoten Kvarnerski zaliv, Reko, Istro in otoke.

  |
Domači med družine Depoli daje pravo 

spodbudo za vzpon do vrha Učke. 

  |
Družina Perišić izdeluje odlično oljčno olje!

Opatija 
(Slatina)

Carmen Sylva

Vrutki

Poljane

Poklon
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Edinstvena opatijska klima je nastala s stikom morskih 
in planinskih vplivov in je že več kot 175 let prepoznana 
po blagodejnih učinkih na zdravje.Stik morskih in planinskih vplivov 

je naredil edinstveno opatijsko 
podnebno sliko, katere blago-

dejni vplivi na zdravje že več kot 175 let 
v to mesto, ki je med obronki hribov 
in morskimi valovi, privlačijo ljudi s 
celega sveta. Dva odtenka Opatije – 
tistega morskega, kristalno modrega, 
in hribovitega, zelenega – je povezala 
pot Health & Nature, katere začetek 
je na Slatini, nad mestnim kopališčem. 

Pot vodi skozi parke do slapa Vrutki, 
kjer so se nekoč zbirale ženske, da bi 
v potoku prale perilo, in naprej proti 
Poljanam. Okrepčilo in spoznavanje 
nenavadnih »hišnih ljubljenčkov« vas 
čaka pri družini Depoli, kjer lahko 
pokusite odlične medene izdelke 
in si ogledate hotel za čebele, in pri 
družini Perišić, kjer se lahko oskrbite 
z nagrajenimi vini in oljčnim oljem in 
nahranite ribice v majhnem jezeru. 
Za posebno doživetje lokalne favne 
pa obiščite družino Šikić in si oglejte 
njihova sivkina polja.

Pot do Veprinca vas bo odvedla 

v samo srce zgodovine Opatije. Po 
ogledu starega jedra in etnološke zbirke 
pa izkoristite priložnost za vzpon do 
razgledne točke pred cerkvijo sv. Marka, 
s katere je čudovit razgled na celoten 
zaliv. Raziskovanje lokalnih značilnosti 
nadaljujte pri družini Ukić, katere člani 
vedo vse o zdravilnih samoniklih rastli-
nah, ali v konobi družine Rumac, ki je 
založena s kakovostnimi vini. 

Od Veprinca se po starih poteh 
»mlekaric« in po gozdnem sprehajališču 
Carmen Sylva spustite do kraja Volosko, 
hrvaške gastronomske meke s števil-
nimi restavracijami in konobami, ki 
negujejo izvirno sredozemsko kuhinjo 
z lokalnimi živili. Po večerji v katerem 
od gostinskih obratov Feel & Taste pa 
vas bo lahek sprehod po promenadi 
Lungomare pripravil za uživanje v velnes 
ponudbi vašega hotela in sproščanje po 
razburljivem dnevu v naravi. 

  |
Prekrasna sivkina polja družine Šikić so navdih 

za edinstvene igrače.

  |
Pot do Veprinca vas bo pripeljala v samo srce zgodovine Opatije. 

  |
Družina Ukić iz avtohtonih rastlin Veprinca 

izdeluje vrhunske izdelke – od čajev do kozmetike.

Opatija 
(Slatina)

Vrutki

Poljane

Veprinac

Health & Nature
Od kristalno modrega morja do zelenih obronkov 
hribov – vdihnite zdravilni zrak in uživajte v 
raznovrstni ponudbi avtohtonih izdelkov in 
zgodbah opatijskega zaledja. 
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  |
Vzemite si čas za sproščanje v velnesu  

v objemu soli!

  |
Izdelki 

kmetije 
Gramona 
obogatijo 
telo in 
dušo. 

  |
Morska voda in solinsko blato imata 

 zdravilne učinke.

Feel & Taste the 
Salt: Thalasso 
Spa Lepa Vida
Začnite dan z velnes tretmajem v solinskem blatu, nadaljujte s spoznavanjem 
blagodejnih učinkov cenjenega oljčnega olja na organizem, zaključite pa z romantičnim 
sprehodom skozi oljčne nasade s pogledom na prekrasne Sečoveljske soline.

Obiščite edinstveni center 
dobrega počutja na pros-
tem, ki je del Krajinskega 

parka Sečoveljske soline. Tu živi 
stoletna tradicija pridobivanja 
soli, ki je napravila edinstveno 
slano pokrajino. Nove generacije 
so ji dodale samo pridih sodobno-
sti – center zdravja, sproščanja in 
dobrega počutja.

Prepustite se posebni izkušnji 
tradicionalnih talasoterapij sredi 
slanih polj, z naravnimi izdel-
ki, ki so narejeni v Sečoveljskih 
solinah. Ali ste vedeli, da imata 
morska voda in solinsko blato 
zdravilne učinke? Nagradite svoje 
telo s solinskim blatom, morsko 
vodo, pilingom z morsko soljo ali 
masažo, okrepite svojo naravno 
odpornost in izboljšajte splošno 
razpoloženje!

Polni nove energije obiščite 
kmetijo Gramona v Seči nad 

Portorožem, ki vas bo navdušila 
s svojo lego in domačimi izdel-
ki. Pokusite njihovo izvrstno, 
večkrat nagrajeno oljčno olje in 
degustacijski jedilnik. Seveda pa 
lahko vse njihove izdelke tudi 
kupite – za spomin ali kot darilo 
za svoje najbližje.

Na zanimivih delavnicah 
o uporabi oljčnega olja v 
kozmetične namene boste 
spoznali nove načine 
uporabe tega cenjenega 
izdelka, ki v kombinaciji z 
drugimi naravnimi sestavi-
nami blagodejno deluje na 
kožo, jo hrani in pomlaju-
je. Na koncu si vzemite še 
čas za sprehod skozi oljčne 
nasade. Navdušil vas bo 
pogled na prekrasne Sečo-
veljske soline!

Pika na i popolnega dne 
je odlična večerja. Izberite 
eno od številnih restavracij 
s pogledom na morje in 
uživajte v okusni hrani in 
prijetnem ambientu.

Stoletna tradicija pridobivanja soli v Sečoveljskih solinah 
je napravila edinstveno pokrajino, katere solinsko blato in 
morska voda imata zdravilne učinke. 

Portorož

Sečovlje
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Discover the Stories of Lungomare

Opatija je poznana po svoji dolgi obalni promenadi – sprehod 
po njej je posebno blagodejno doživetje in tudi priložnost za 
raziskovanje lokalne kulture, zgodovine in kulinarike.

Že sam sprehod po Opatiji je 
posebno blagodejno doživetje, 
ker je čist zrak, napolnjen z 

nežnim okusom aerosola, ki je bogat 
z jodom in morsko soljo, popoln 
recept za zdravje, prepoznan že pred 
130 leti, ko je Opatija dobila naslov 
kraljevskega zdravilišča. Sprehod po 
obalnem sprehajališču Lungomare 
pa to blagodejno doživetje izpopol-
njuje s pogledom na zaliv in morske 
valove, ki se razbijajo na pečinah, na 
eni strani in secesijske vile, ki so jih 
gradili slavni dunajski arhitekti, na 
drugi strani. 

S Slatine pojdite proti kraju Vo-
losko, spotoma pa boste spoznali še 
slavne opatijske znamenitosti, kot je 
kip dekleta z galebom – nepogrešlji-
vo ozadje večine turističnih fotogra-
fij, botanični park Angiolina in isto-
imensko vilo v njegovem središču, 
začetno točko opatijske turistične 
zgodbe, v kateri ima danes sedež 

Poleg konob in restavracij, ki 
redno osvajajo visoka mesta na 
izborih najboljših na Hrvaškem, 
je Volosko znano tudi kot mesto 
kulture, zato boste v ozkih uličicah 
in na kamnitih stopniščih našli šte-
vilne galerije in ateljeje umetnikov, 
kot sta akademska slikarja Claudio 
Frank in Snježana Boyd iz Atelier 
galerije Žana ali nagrajeni glasbenik 
in slikar Vedran Ružić, ki deluje v 
sklopu ateljeja Mala soba s še štirimi 
mladimi umetniki. 

Na glavni ulici v Voloskem domi-
nira monumentalna cerkev sv. Ane, 
v bližini katere sta butika z doma-
čimi in ekološkimi izdelki Prokulica 
in Okus Kvarnerja, ki vas bosta 
oskrbela z zdravimi lokalnimi živili. 
Spustite se po enem od stopnišč v 
Voloskem – katerem koli, saj vsa 
vodijo proti »mandraču« in začetku 
obalnega sprehajališča, ki vas bo 
pripeljalo nazaj do Opatije.

Čist zrak, napolnjen 
z nežnim okusom 
aerosola, ki je bogat z 
jodom in morsko soljo, je 
popoln recept za zdravje, 
ki je bil prepoznan 
že pred 130 leti, ko je 
Opatija dobila naziv 
kraljevskega zdravilišča.

  |
Obalno sprehajališče od Opatije do kraja Volosko.

Hrvaški muzej turizma, ali rojstno 
hišo Andrije Mohorovičića, sve-
tovno znanega znanstvenika, ki 
mu je posvečen tudi interpretacij-
ski center v Voloskem. 

Zaradi številnih vrhunskih go-
stinskih obratov je  Volosko danes 
perjanica hrvaške kulinarike, 
zato ne zamudite priložnosti, da 
pokusite izjemno sredozemsko 
kuhinjo, ki v vsakem letnem času 
temelji na sveži ribi in avtohtonih 
lokalnih živilih. 

  |
Zaradi številnih vrhunskih gostinskih obratov je 

Volosko danes perjanica hrvaške kulinarike.

  |
Izplača se raziskati galerije in ateljeje slavnih 

umetnikov iz Voloskega – Claudio Frank.

Opatija 
(Slatina)

Volosko

Skrivnosti obalne  
promenade Lungomare
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postregli, in sam način, na katere-
ga bodo pripravili jedi, predstavlja 
vrhunec izkušnje Feel & Taste.

Po kosilu se je veliko lažje 
»spuščati«. Po poti se zaustavite 
v družinski vinski kleti Pucer, kjer 
boste lahko pokusili odlično doma-
če vino, in pri družini Jerebica na 
degustaciji oljčnega olja. Oljčno olje 
je kot vino – ne obstajata dve enaki. 
Vsak proizvajalec ima svojo »noto«, 
ravno v tem pa je tudi čar pokušanja 
in kombiniranja. Nekatera olja so 
boljša za solato, druga za ribe, tre-
tja pa kot osnova za vse ostalo ... 

Nadaljujte do slikovite vasi Padna 
in si oglejte lokalne oljarne ob 
pripovedovanju legende o oljki Al-
berta Pucarja, kar ni zgolj običajna 
turistična tura. Pri obisku družine 
Padnjec vas bo prevevala še poseb-
na toplina. Tam imajo celo olje okus 
družinskega vzdušja. 

Za zapolnitev zbirke olja vam 
manjka samo še olje družine Grižon, 
vendar pa to ne bo prevelika težava, 
saj smo pravkar v Padni. Ob ogledu 
cerkve in Galerije Božidarja Jakca, 
enega najbolj znanih slovenskih 
slikarjev in grafikov, in požirku iz 
studenca, ki domnevno pomlaju-
je, bo zaključek te pustolovščine 
popoln.

Oljčno olje je kot vino – ne obstajata dve enaki. Vsak 
proizvajalec ima svojo »noto«, ravno v tem pa je tudi čar 
pokušanja in kombiniranja.

Zdravilne lastnosti oljčnega 
olja še vedno niso popol-
noma raziskane. Poznamo 

njegove hranilne vrednosti, 
medtem ko zaščitne lastnosti za 
človeški organizem šele odkri-
vamo. Vemo pa, da izdelki na 
osnovi oljčnega olja delujejo bla-
godejno na kožo. V kombinaciji z 
drugimi naravnimi sestavinami 
pomlajujejo in varujejo kožo 
pred škodljivimi UV-žarki.

Več skrivnosti lepote oljčnega 
olja vam bodo odkrili na kulina-
rični in kozmetični delavnici na 
kmetiji Gramona – ob degusta-
ciji in pokušanju izdelkov, ki jih 
lahko kupite. Ob koncu obiska 
se lahko sprehodite skozi oljčne 
nasade, kjer boste odkrili čudo-
vit pogled na prekrasne Sečo-
veljske soline. 

Bogatejši za novo znanje pot 
nadaljujte do Nove vasi. V do-
mači gostilnici Na burji vas čaka 
pravo gastronomsko doživetje. 
To, s čimer vas bodo domačini 

  |
Domača gostilna Na burji ponuja pravo 

doživetje Feel & Taste.

  |
Nekatera 

olja so boljša 
za solato, 
druga za ribe, 
tretja pa kot 
osnova za vse 
ostalo ...

Feel & Taste the Olive Oil:  
Skrivnosti oljčnega olja  
Edinstvena lega tega kraja, zrak, bogat s soncem in soljo – vse to 
ustvarja posebne pogoje za vzgojo oljk, iz plodov katerih pridne roke 
izdelujejo najokusnejša olja. Pokusite jih!

Portorož

Nova Vas  
nad Dragonjo

Padna
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Vinski kleti vas bosta navdušili s popolnimi okusi. 
Preprosto morate pokusiti vsako vino po malo, da 
bi lahko svojo vinsko izkušnjo prenesli naprej svojim 
prijateljem. 

  |
Uživanje v dobri hrani in odličnem vinu je definicija popolnega dne. 

  |
Odlična izbira za vse, ki radi spoznavajo (nova) 

vina.
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Taste the Wines:  
Izlet v zaledje  
slovenske Istre
Malvazija Sinfonietta marina, rdeči muškat, muškat ali 
malvazija Pristna. In potem refošk, beli in črni bordeaux, 
biancher, momjanski muškat, sivi pinot in še mnogo tega. 
To je pravi hedonistični izlet!

Odlična izbira za vse, ki želijo 
spoznavati (nova) vina. Med 
vožnjo do Nove vasi nad 

Dragonjo boste spoznali značilnosti 
terena, na katerem uspeva vinska 
trta sorte malvazija. 

Vaše potovanje se začne v vinski 
kleti Pucer, a morate vedeti, da je 
vinar Pucer z Vrha poseben človek. 
Na prvem mestu je pri njem namreč 
kakovostna proizvodnja vina, šele na 
drugem pa lastno udobje. Njegovo 
dobro vino lahko pokusite stoje ob 
sodu z vinom, na vrtu ali v vinski kleti 
– kjer koli, samo da je v dobri družbi. 
Malvazija Sinfonietta marina, rdeči 
muškat, muškat ali malvazija Pristna 
predstavljajo odlično družbo za 
klepet ob vinu. Na koncu preprosto 
morate pokusiti vsakega malo, da bi 
lahko svojo vinsko izkušnjo prenesli 
naprej svojim prijateljem.

Če mislite, da zdaj veliko veste 
o vinih slovenske Istre, se prip-
ravite na pravo presenečenje: 
šele na začetku ste. Na kmetiji 
Mahnič v Dragonji nadaljujte z 
malvazijo, refoškom, belim in 
črnim bordeauxom, biancherom, 
momjanskim muškatom, ciprom, 
chardonnayjem, sivim pinotom 
… Pustite domačinom, da vas 
presenetijo. Pomembno je, da si 
vzamete dovolj časa in si organi-
zirate prevoz nazaj, da bi se lahko 
popolnoma sprostili in prepustili 
degustaciji na edinstveni kmetiji 
Mahnič. Feel & Taste Wine. To je to.

Portorož

Nova vas  
nad Dragonjo
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Taste the Hidden Hinterland 

Poljane in Veprinac, skriti mesti opatijskega zaledja, vas bosta seznanila s še neodkritimi 
kulinaričnimi užitki. Pokusite sočne marone, odlično vino in oljčno olje, zdravilni med, 
avtohtone kekse Betine in še veliko več!

Če je Opatija kraljica Jadrana, po-
tem so mesteca in vasi v njenem 
zaledju dragulji na njeni kroni. 

Gosti gozdovi maronov, vinogradi, ki se 
kopljejo v sredozemskem soncu, sivkina 
polja, kamnite hiše in stara mestna 
obzidja, zavita v mistično avro zgodo-
vine, ter svež zrak z Učke čakajo, da jih 
spoznate. Ali potrebujete boljše vabilo?

  |
Stari grad Veprinac že stoletja »stražari« nad Opatijo.

  |
Etnološka zbirka Veprinac prikazuje vsakdanjik tega kraja izpred stotih let.

  |
Avtentični okusi v avtentičnem prostoru – 

konoba družine Rumac.

Veprinac

Poljane

Gosti gozdovi maronov, 
vinogradi, ki se kopljejo v 
sredozemskem soncu, sivkina 
polja, kamnite hiše in stara 
mestna obzidja, zavita v mistično 
avro zgodovine, ter svež zrak z 
Učke čakajo, da jih spoznate.

Raziskovanje tega »čarobnega vrta«, 
katerega avtohtoni izdelki so prehranili 
generacije Opatijčanov in za vedno 
ostali v spominu številnih obiskovalcev 
mesta, se začne v slikovitih Poljanah, 
kraju, ki mu dominira cerkev sv. Petra. 
Če se znajdete tukaj pozno poleti ali 
zgodaj jeseni, vsekakor izkoristite 
priložnost za obisk gozdov maronov in 

pokušino teh sladkih in velikih »bratran-
cev« kostanja. No, tudi v ostalih letnih 
časih lahko v Poljanah počnete veliko 
stvari – pokusite oljčno olje in vina na 
posestvu družine Perišić, na katerem 
je tudi jezerce  z ribicami »ljubimka-
mi«, pokusite med in medene izdelke 
družine Depoli, oglejte si njihov hotel za 
čebele in se sprehodite po sivkinih poljih 

družine Šikić ... 
Naslednja postaja na vaši poti po 

skrivnostnih čarih opatijskega zaledja je 
Veprinac, mesto, ki že več kot tisoč let 
»stražari« nad Opatijo. V njem se lahko 
sprehodite po kamnitih prodnikih, ki 
so v starem mestnem jedru, lahko pa 
pristanete celo v »pržunu« oziroma 
temnici. Zapor je v Komunšćici, nekdanji 

upravni zgradbi, v kateri je 
danes urejena etnološka zbirka z 
različnimi eksponati, ki prikazujejo 
mestni vsakdanjik na prehodu iz 19. 
v 20. stoletje. Lahko tudi pokusite 
del te zgodovine – avtohtone kekse 
Betine iz Veprinca in se spoznate 
z načinom njihove izdelave, ki se 
prenaša iz roda v rod. 

Po obisku cerkve sv. Marka in 
razgledne točke pred njo, s katere 
se ponuja edinstven razgled na 
zaliv, boste pri sprehodu skozi 
kostanjev gozd v Plovanskem 
dolu spoznali razliko med maroni, 
domačim in divjim kostanjem. Pri 
obisku družine Ukić spoznajte tudi 
samonikle rastline tega kraja in se 
pozanimajte, kaj je to »veprina« 
(bodeča lobodika), po kateri je 
mesto dobilo ime, in katere so 
njene zdravilne lastnosti. Pred 
vrnitvijo v Opatijo pokusite nagra-
jena vina družine Rumac v pristni 
primorski konobi.



Opatija 
(Slatina)

Volosko
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Volosko Sea Food Safari:  
Vološčansko kulinarično  
potovanje
Morje in njegovi plodovi so v Voloskem »način življenja«. Mesto, ki je nastalo okoli majhnega 
pristanišča – »mandrača«, se je iz ribiške vasi spremenilo v gastronomsko meko, vse pa na 
isti, tradicionalni osnovi. Morje morate spoznati, preden pokusite njegove plodove ...

Imate radi ribe in morske sadeže? 
Potem je Volosko idealna destina-
cija za vas. Staro ribiško mesto, ki 

je že stoletja povezano z morjem, se 
je preobrazilo v eno najrazburljivejših 
gastronomskih scen na Hrvaškem, ki 
je poznana prav po fantastični pripravi 
ribjih jedi. Vrhunske restavracije in av-
tentične konobe so samo nekaj korakov 
od »mandrača«, pristanišča, v katero 
ob zori prihajajo ladje ribičev z nočnim 
ulovom, ki se bo že čez nekaj ur znašel 
na jedilniku. Tej poti od morskih valov 
do mize ste lahko priča tudi sami ...

Če pridete v Volosko popoldne, 
izkoristite večer za kratek sprehod 
po sprehajališču Lungomare do 
romantične Opatije in se posladkajte 
v »tovarni čokolade« – Milenij Chocco 
svetu. Čokoladna rapsodija vam bo 
dala energijo, ki jo potrebujete za 
razburljiv dan pred vami. Zjutraj vas 
čaka, če se dogovorite z menedžerjem 
hotela ali vodjo namestitve, odhod v 
pristanišče, »okrašeno« z mrežami, ki 
se sušijo, in tradicionalnimi barkami na 
privezih. Tam se lahko med potepom 
po pristanišču preizkusite v čiščenju 
ribe, ki je bila ulovljena na tradicionalen 
način z mrežo. 

Medtem ko čakate ribjo večerjo, se 
sprehodite po ozkih ulicah in kamnitih 

stopniščih Voloskega, začutite 
sredozemsko vzdušje pod »gosto 
stisnjenimi« strehami in si oglejte 
cerkev sv. Ane na glavni ulici. Po-
tem ko pokusite domače in ekolo-
ške izdelke v butikih zdrave hrane 
Prokulica in Okus Kvarnerja, si za 
nagrado privoščite kavo in sladico 

  |
Vrhunske restavracije so samo nekaj korakov od pristanišča, v katero vsako jutro pride sveže ulovljena riba.

  |
Nagradite se s kavo in sladicami v poznani slaščičarni Kaokakao.

v priznani slaščičarni Kaokakao. 
Volosko je poznano tudi kot mesto, 

ki je bogato s kulturo, zato obiščite 
ateljeje umetnikov, kot so akademski 
slikar Claudio Frank, Snježana Boyd iz 
Atelier galerije Žana ali nagrajeni glas-
benik in slikar Vedran Ružić, ki ustvarja 
v sklopu ateljeja Mala soba s še štirimi 
mladimi umetniki. Ne pozabite niti na 
znanost, saj je to rojstni kraj Andrije 
Mohorovičića, svetovno znanega 
znanstvenika, ki mu je posvečen inter-
pretacijski center.

Veliki finale dneva, ki je bil napolnjen 
z okusi in izkušnjami, vas šele čaka, saj 
boste po vrnitvi v hotel pokusili večerjo 
iz sveže ulovljene ribe, in odkrili, zakaj 
spomini na Volosko nikoli ne zbledijo ...  |

Raziščite sredozemsko vzdušje v ozkih 
ulicah in na stopniščih  Voloskega.
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  |
Zraven kosila z lokalnimi specialitetami v 

gostilnici Na burji prija dobra kapljica.

  |
Kapelučina hiša ohranja sliko nekdanjega 

življenja tega kraja.

29

V
EČ

 IN
FO

R
M

A
C

IJ N
A

:  W
W

W
.FEEL-TA

STE.IN
FO

Potem ko doživite zgodovinsko, gospodarsko in kulturno 
pomembnost vina v tem kraju, se lahko odpravite na 
pokušanje tega nektarja iz zrelih grozdnih jagod.

Taste the Wines:  
Zgodba o vinu
Nekoč so govorili, da je v vinu moč. Za poldnevno fizično 
delo v vinogradu sta zadostovala liter črne »bevande« 
in kos domačega kruha z nekaj kapljicami oljčnega olja. 
Odpravite se na lov za popolno »čašo moči«. 

Začne se takrat, ko z morske 
obale pogledate proti hribom v 
zaledju. To je zgodba o istrskem 

vinu. Na hribih, obsijanih s soncem, 
uspeva najboljša sorta in trta, ki se 
»gleda v morju« in daje odličen sad. 
Nekoč so govorili, da je v vinu moč. 
Za poldnevno fizično delo v vinogradu 
sta zadostovala liter črne »bevande« 

in kos domačega kruha z nekaj kaplji-
cami oljčnega olja. 

Potem ko doživite zgodovinsko, go-
spodarsko in kulturno pomembnost 
vina v tem kraju, se lahko odpravite 
na pokušanje tega nektarja iz zrelih 
grozdnih jagod. Čas je, da greste iz 
Portoroža proti Sv. Petru …

Največja znamenitost vasice Sv. 
Peter je Tonina hiša, tradicionalna 
istrska kamnita hiša, ki je danes etno-
loški muzej. Ime je dobila po Antoniji 
Gorela, ki je bila njena zadnja lastnica. 
Poleg avtentične arhitekture prikazu-
je tudi, kako so ljudje s tega območja 
živeli na prehodu iz 19. v 20. stoletje. 
Tu se boste spoznali tudi z zgodo-
vinsko vlogo šavrink in videli, kako 

deluje stiskalnica za oljke – »torkla«. 
Med obiskom hiše boste naleteli 
tudi na ohranjene osebne predmete 
Tonine Gorele.

Zraven kosila z lokalnimi speci-
alitetami v gostilnici Na burji prija 
dobra kapljica. Izkoristite priložnost, 
da pokusite odlična vina poznanega 
vinarja Pucerja z Vrha. Nazdravite z 
njegovo malvazijo z okusom breskve 
in marelice!

Na koncu bosta legenda o istrskem 
česnu in ogled kamnite Kapelučine 
hiše, v kateri je etnološka zbirka 
predmetov iz vsakodnevnega življe-
nja, zaokrožila sliko vina, ki je nekoč 
blažilo težko življenje prebivalcev 
tega območja.

Portorož

Sv. Peter

  |
Največja znamenitost vasice  

Sv. Peter je Tonina hiša.
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Turistična skupnost mesta Opatija
Turističnoinformacijski center
Ulica m. Tita 128, 51410 Opatija, Hrvaška
+385(0)51 271 310
tic@visitOpatija.com
info@visitOpatija.com
www.visitOpatija.com 

Mesto Opatija
M. Tita 3, 51410 Opatija, Hrvaška
+385(0)51 680 116
grad.opatija@opatija.hr
www.opatija.hr

Javni zavod Krajinski park Učka
Lovran, Liganj 42, 51414 Ičići
+385(0)51 293 753 
info@pp-ucka.hr
www.pp-ucka.hr

Turistično združenje Portorož, g. i.  z.
Turističnoinformacijski center
Obala 16, 6320 Portorož, Slovenija
+386(0)5 674 22 20
ticpo@portoroz.si 
info@portoroz.si
www.portoroz.si

Občina Piran
Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Slovenija
+386(0)5 671 03 00
obcina.piran@piran.si
www.piran.si

Javni zavod Krajinski park Strunjan
Strunjan 152, 6320 Portorož
+386(0) 8 205 18 80
info@parkstrunjan.si  
www.parkstrunjan.si

Kmetija Maliki 
Mala Učka, Gornje selo Pilati 5
51414 Ičići
Odprto ob koncih tedna od 1. maja do 1. septembra.
+385(0) 91 578 6481
resul.maliki@gmail.com

Krajinski park Sečoveljske soline
SOLINE Pridelava soli d.o.o.
Seča 115, 6320 Portorož
+386(0) 5  672 13 30;  +386(0) 51 233 000
+386(0) 31 742 533
vodeni.ogledi@soline.si  
www.kpss.si
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Kmetija Aldo Santo Pulić
Učka, Vela Učka 10 
51414 Ičići
Odprto ob koncih tedna celo leto.
+385(0)91 271 8038

Kapelučina hiša
Nova vas nad Dragonjo 48
6333 Sečovlje
+386(0) 5 672 55 64

Restavracija penzion Učka
Učka, Vela Učka bb 
 51414 Ičići
+385(0)51 516 899
restoran.pansion.ucka@gmail.com

Etno zbirka Veprinac
Veprinac, Stari grad 5 
51414 Ičići
Odprto od 15. 5. do 1. 10. v pon., sre., pet.,
sob., ned. od 9. do 13. in od 17. do 22. ure
+385(0)98 258 363
zorica.sergo@ri.ht.hr

Pomorski muzej Piran
Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran,
Muzej solinarstva v Krajinskem parku 
Sečoveljske soline, Tonina hiša v Sv. Petru
Cankarjevo nabrežje 3 
6330 Piran
+386(0) 5 671 00 40
booking.pommuz@pommuz-pi.si
muzej@pommuz-pi.si  
www.pomorskimuzej.si
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Kmetija Rumac
Poljane, Maćuki 1, 51414 Ičići
Odprto ob koncih tedna celo leto ob  
predhodni najavi dan prej.
+385(0)98 969 1067
agroeno.demetra@gmail.com

Domača proizvodnja Veprina 519 (Ukić)
Veprinac, Tumpići 16, 51414 Ičići
Odprto ob koncih tedna celo leto za  
skupine do 8 oseb.
+385(0)98 305 395  / 051 299 288
rajko.ukic@3tcable.hr  /  www.veprina.info

Kmetija Perišić
Poljane, Sv. Petar 22, 51414 Ičići
Odprto ob koncih tedna celo leto.
+385(0)98 903 7944
nediperisic@gmail.com

Vrt kaktusov, Seča
Seča 143b
6320 Portorož
+386(0) 31 670 510

Kmetija Gramona
Seča 179a 
6320 Portorož
+386(0) 40 235 595
info@gramonafarm.com
www.gramona.com

Domačija Munda
Liminjan 14, 6320 Portorož
+386(0) 41 665 257
vlado.munda@gmail.com
www.munda.com 
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Kmetija Depoli
Poljane, Jakusi 19 
51414 Ičići
Odprto ob koncih tedna celo leto.
+385(0)91 359 8932
opg.depoli@gmail.com

Združenje Lavanda
Poljane, Aničići 170 
51414 Ičići
Odprto ob koncih tedna celo leto.
+385(0)91 578 7806
senka.sikic@gmail.com

Milenij Choco svet
Opatija, Maršala Tita 85 
51410 Opatija
+385(0)51 278 007
www.amadriapark.com

Oljkarstvo Jerebica
Nova vas nad Dragonjo 62
6333 Sečovlje
+386(0) 40 370 226
info@oljka.net  
www.oljka.com

Oljčno olje Padnjec
Padna 53, 6333 Sečovlje
+386(0) 31 496 718; +386(0) 41 273 355;  
+386(0) 41 718 133, padnjec@gmail.com
www.padnjec.com

Pucer z Vrha
Nova vas nad Dragonjo 60a, 6333 Sečovlje
+386(0) 41 651 617; +386(0) 40 899 219
info@pucerzvrha.si 
www.pucerzvrha.si
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Slaščičarna Kaokakao
Volosko, Andrije Štangera 44 
51410 Opatija
+385(0)51 701 217
info@kaokakao.hr

Ribogojnica Fonda
Seča 142
6320 Portorož
+386(0) 51 605 605
info@fonda.si
www.fonda.si

Kmetija Mahnič
Dragonja 111
6333 Sečovlje
 +386(0) 41 642 851
mahing@siol.net
www.kmetija-mahnic.com    

Prokulica
Volosko, Andrije Štangera 53 
51410 Opatija
+385(0)91 910 8680
andreja.ratkovic@ri.t-com.hr

Okus Kvarnerja
Volosko, Andrije Štangera 46 
51410 Opatija
+385(0)98 981 8334
n1d1klemenc@gmail.com

Gostilna Na burji
Nova vas nad Dragonjo 57, 6333 Sečovlje
+386(0) 41 284 030, naburji@gmail.com  
www.portoroz.si/si/search-object- 
page/4495-gostilna-na-burji
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Mala krčma Skalinada
Volosko, Put uz Dol 17 
51410 Opatija
+385(0)51 701 109
skalinada@skalinada.net
www.skalinada.net

Atelje Claudio Frank
Volosko, Andrije Štangera 24 
51410 Opatija
+385(0)51 701 530 

Galerija – Atelje Žana
Volosko, Andrije Štangera 55a 
51410 Opatija
+385(0)91 260 8111
zana@magnet-net.eu

Atelje Mala soba
Volosko, Andrije Štangera 43, 51410 Opatija
+385(0)91 548 5733
vedran.ruzic1@gmail.com
www.vedranruzic.com

Restavracija Idila
Padna 1
6333 Sečovlje
+386(0) 5 672 50 24
ideilagtt@gmail.com  
www.idila.org

Interpretacijski center  
dr. Andrije Mohorovičića MOHO centar
Andrije Štangera 48  
51410 Opatija
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Založnik: Turistična zveza mesta Opatija / Za založnika: Suzi Petričić in Daniela Grlaš / Urednici: Suzi Petričić, Daniela Grlaš / Produkcija in tisk: Obrt za usluge Wiwo, Reka  
/ Fotografije: Branko Furlanič / Prevod in lektura: Prevajalska agencija Julija, d.o.o. / Naklada: 6000 izvodov / Opatija, 2019.
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