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— Na izletu —

Razgledne poti nad Izolo
Na plaæi v Simonovem zalivu zaradi lahkega dostopa v morje in peπËene plaæe
najbolj uæivajo otroci. Ko pa so πe dovolj veliki za tobogan, jih ne spravite veË
od tam.

Za mnoge najlepπi razgled
na slovenski obali je razgled
na MeseËev zaliv (zaliv sv. Kriæa).

Kolesarski in drugi popotniki se radi ustavijo v Stari
πoli v Kortah, ki je zdaj manjπi, privlaËno urejen hotel,
ki ponuja tudi izposojo koles.

V muzejskih hiπah ob Vili Maritimi je zanimiva
razstava, na kateri lahko otroci sami preizkusijo,
kako so v rimskih Ëasih v ladjo naloæili amfore

Ob odkrivanju slikovitega osrËja slovenske Istre se lahko ustavite na ekoloπki vinogradniπki kmetiji Rodica v Truπkah, kjer druæina Rodica prideluje odliËno vino.

Izola in sprehajalne poti do Strunjana ponujajo πtevilne moænosti za aktivno preæivljanje prostega Ëasa. »e imamo nekaj veË Ëasa kot le en dan, je zagotovo vredno obiska osrËje slovenske Istre, ki se ga pogumnejπi lotijo
tudi s kolesom.Vse boljπa ponudba prenoËiπË in gostiπË v zaledju omogoËa veËdnevne izlete, ki jih lahko zaËnete ali konËate s kopanjem v Simonovem zalivu, kjer si lahko ogledate πe arheoloπko najdiπËe Vila Maritima.

Na sprehajalni poti nad zalivom sv. Kriæa so postavljena
zanimiva kukala, kjer lahko
pogledate skozi luknjice in
vidite Trst, Miramar, Debeli
RtiË, Triglav, Nanos…

Stara ribiπka barka Biser je bila æe namenjena za razrez, zdaj pa restavrirana Ëaka na
obiskovalce pred vhodom v Simonov zaliv.
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www.izola.eu • www.stara-sola.com • www.rodica.si

Na arheoloπkem najdiπËu Vila Maritima v
Simonovem zalivu πe vedno potekajo raziskovalna dela in z nekaj sreËe lahko arheologe opazujete pri delu.

Meduze so redne obiskovalke slovenskega
morja. Zanimive so za opazovanje, kopalci pa se jim raje izognimo, saj se sreËanje
z njimi lahko boleËe.

Na poti po Truπkah boste morda naleteli na
Saro KocjanËiË, ki s svojima zvestima pasjima spremljevalcema iπËe dragocene tartufe.
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Priljubljene sprehajalne in kolesarske poti nad Izolo postreæejo s Ëudovitimi razgledi
na ta del slovenskega Primorja in na Træaπki zaliv.
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