Slovenska Istra

V lepi slovenski Istri leži stara prikupna vasica Korte. V njej je stara šola iz leta 1819, v kateri je zdaj udoben in
prav ljubek istoimenski kolesarski hotel. Znano je, da je Istra magnet za kolesarje, v tem hotelu pa jim je na
voljo prav vse, kar potrebujejo, tudi električna kolesa.
Hotel Stara šola Korte je prvi takšen na Obali in čeprav je odprt šele
približno leto dni, si v njem počitek po kolesarjenju privošči čedalje
več domačih in tujih turistov. Cene nastanitve v kateri od 17 sob ali
enem od dveh apartmajev sploh niso pretirane. Zunaj sezone je treba za sobo odšteti 39 evrov, v sezoni nekaj manj kot 60 evrov. A hotel,
ki mu pravijo tudi guesthouse, ima na voljo vse, kar potrebuje tudi
zahtevnejši ljubitelj kolesarjenja, med drugim možnost pranja koles
in oblek, izposojevalnico orodja, kolesarske vodnike po regiji z GPXdatotekami in seveda tudi varovano kolesarnico.
Kolesarji se lahko sončijo na terasi, kjer se lepotiči več kot sto let stara
oljka, si izposodijo žar in si pečejo obroke v naravi, ob hotelu, si
postrežejo v moderni in prijazni jedilnici, se sproščajo v savni, zaigrajo
namizni tenis ... Čisto blizu sta gostilni z domačo in odlično istrsko
kulinariko. V hotelu je tudi sejna soba za seminarje in druga srečanja,
sobe so klimatizirane, imajo brezžični internet, knjižnico ...
»Korte so stičišče številnih kolesarskih poti. Idilična istrska vasica je
idealno izhodišče za kolesarjenje. Gostom ponujamo prijazno
nastanitev in jih razvajamo s kulturnimi lepotami slovenske Istre. In
ravno prav smo oddaljeni od obalnega vrveža (do Izole, recimo, je
osem kilometrov), da se naši gostje sprostijo v mirnem naravnem
okolju,« pripovedujeta Katarina Valentinčič in Mateja Koren Medved.

Na obisku pri Marinku Rodici

Katarina Valentinčič in Mateja Koren Medved iz prvega
kolesarskega hotela na Obali Stara šola v Kortah že ob prihodu
odkrijeta vse čare aktivnega oddiha v čudoviti slovenski Istri.

Obiskovalci Kort jo zelo radi mahnejo v Marezige in naprej v Truške k
znamenitemu in daleč onstran naših meja znanemu vinogradniku in
vinarju Marinku Rodici. Skupaj z ženo Suzano in sinovi Maticem,
Alešem in Rokom imajo vinograde sredi edinstvene valovite pokrajine nad zgornjim tokom Dragonje, od koder seže pogled na Jadransko morje in v hrvaško Istro.
V blagem sredozemskem podnebju, ob stalnem kroženju prijetnega
maestrala, imajo Rodičevi 60.000 trt na zanje idealni legi. Na 15 hektarih imajo posejane različne sorte, predvsem avtohtone, v svojih vinogradih ne uporabljajo mineralnih gnojil, saj je gospodar Marinko
prepričan, da morajo trte živeti skromno, samo iz tistega, kar jim daje

zemlja. Rodičevi imajo certifikat ekološkega kmetovanja, njihovo
vino pa je za bogove, kot je dejal Drago Bulc, predsednik Društva
turističnih novinarjev Slovenije. Omenjeno društvo ima namreč prav
pri Marinku Rodici na posebnem častnem mestu svojo trto refošk. In
ker bo letos dala prvi liter rujne temno rdeče vinske kapljice, so oni
dan člani društva skupaj z gospodarjem trto ovekovečili z informativno tablico. Ta gostu in mimoidočemu pove, da je v trti življenje (In
vitis, vita est) in da so to trto 10. aprila leta 2015 v trajen spomin prijateljstva z družino Rodica zasadili člani Društva turističnih novinarjev
Slovenije.

Duša Podbevšek - Bedrač
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Gospodar Marinko Rodica, njegova žena Suzana in Drago Bulc
so mlado trto refošk Društva turističnih novinarjev Slovenije
rahlo zalili z – refoškom.

Da se pri Rodičevih imenitno je in pije, je znano daleč onstran
naših meja, prav tako, da se lepo prepeva, za kar vse goste
navduši klapa Capris iz Kopra.
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Dogaja se

Prvi kolesarski hotel
na Obali in vino za bogove
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