
fo
to

: T
ad

ej
 B

er
ni

k

www.KoperForCulture.si

Naša dediščina: 
kjer preteklost sreča prihodnost

Il nostro patrimonio: 
dove il passato incontra il futuro

Začutite kulturno-zgodovinsko bogato staro mestno 
jedro Kopra in razgibano zeleno podeželje, ki ga 
obdaja. Urejeno zgodovinsko mestno jedro Kopra 
se ponaša z naslovom enega najstarejših mest v 
Sloveniji. Koper se je namreč v srednji bronasti dobi 
razvil na skalnatem otoku, njegova poselitev pa seže 
v predrimsko in rimsko obdobje. Tako je spoznavanje 
Kopra in njegovega zaledja za obiskovalce vsakič 
znova pravo doživetje, saj je kulturo in zgodovinsko 
dediščino mogoče odkrivati tako rekoč na vsakem 
koraku. Najbolje in tudi v največji meri so se v mestu 
ohranili ostanki beneške kulture, ki je bila v mestu 
prisotna kar petsto let, natančneje med 13. in 18. 
stoletjem, ko je to območje doživljalo tudi gospodarski 
in kulturni razcvet. 
Obiskovalca na to obdobje spomni veličastna 
Pretorska palača na osrednjem mestnem trgu, 
nekdanji sedež mestnih vladarjev, danes pa 
pomemben protokolarni objekt in mestna hiša, ki je 
ena od najbolj priljubljenih znamenitosti obiskovalcev 
mesta z vseh koncev sveta.

1. Hrastovlje – Doživetje v Istri 
2. Koper - Mesto Stoterih toterih Sonc 
3. Čudovita Dragonja – Kulinarično-kolesarska avantura
4. »V iskanju tartufov – tartufi, viino in istrska kulinarika«
5. Istrska pravljica
6. Kulinarična treking avantura v Slovenski Istri
7. Gurmansko doživetje Slovenske Istre – tartufi in vino
8. Kulinarična treking avantura z baklami v Slovenski Istri
9. Lov na tartufe
10. Mestni okusi
11. Oljčno olje skozi čas
12. Okusne vinske zgodbe

Turistično-informacijski center Koper
Titov trg 3, SI-6000 Koper
Tel: +386 (0)5 6646 403
E: tic@koper.si
W: www.koper.si / www.KoperForCulture.si

KOPER - CAPODISTRIA
EDEN - EVROPSKA DESTINACIJA ODLIČNOSTI

ZA VAS SMO PRIPRAVILI 
PRAV POSEBNA DOŽIVETJA 



Obiščite Hrastovlje in postanite del tega edinstvenega 
doživetja!

Obisk Hrastovelj je lahko nepozabno doživetje, 
saj združuje bogato zgodovino, kulturo, naravo in 
gastronomijo, vse tesno povezane s tradicijo. Vsi 
ponudniki iz te istrske vasice pod Kraškim robom so 
se povezali v skupni turistični produkt HRASTOVLJE - 
DOŽIVETJE V ISTRI, tako da se lahko vsakemu izmed 
vas predstavijo na edinstven način, predvsem pa 
ceneje, kot če bi obiskali vsakega posebej. Doživetje 
v Istri – Hrastovlje vključuje voden ogled vasi, med 
katerim vas bo vodnik popeljal po poti odkrivanja vseh 
ključnih vaških znamenitosti. Odprl vam bo vrata Galerije 
Jožeta Pohlena in vam predstavil, kaj vse galerija skriva 
in zakaj je umetnik za Hrastovlje in Istro tako pomemben. 
Razkazal vam bo zbirko vojaške opreme, orožja in starih 
predmetov, ki jo neguje in stalno dopolnjuje domačin 
Grozdan Pohlen. Poučnemu ogledu galerije in zbirke bo 
sledil sprehod do cerkve sv. Trojice, v kateri si boste lahko 
ogledali prečudovite freske, spoznali njeno zgodovino 
ter se z zgodbo fresk Mrtvaškega plesa vrnili nazaj v čas 
mističnega srednjega veka. Vodeni ogled se bo zaključil 
pri cerkvi, vendar tukaj vašega odkrivanja vasi še ne 
bo konec. Vodnik vam bo med ogledom pokazal tudi 
točke DOŽIVETIJ, med katerimi boste lahko izbrali dve. 
Da pa bo doživetje res nepozabno, boste prejeli tudi 
razglednico Hrastovelj.

Program HRASTOVLJE – DOŽIVETJE V ISTRI traja 2,5 
ure in zajema 6 kuponov, ki vključujejo:

voden ogled vasi,
vstopnine v znamenitosti,
razglednico Hrastovelj + dve doživetji po vaši izbiri.

Pri vsaki znamenitosti in pri vsakem izbranem doživetju 
izkoristite en kupon.
Kuponi od 1. do 4. so namenjeni znamenitostim:
1. Spoznaj Hrastovlje – vodeni ogled vasi
2. Galerija Jože Pohlen – vstopnina in voden ogled
3. Zbirka vojaške opreme, orožja in starih predmetov 
Gorazd Pohlen – vstopnina
4. Cerkev sv. Trojice – vstopnina in voden ogled

Kupona 5. in 6. sta namenjena doživetjem (izberite 
svoji dve izmed sledečih):
- Trgovina s suhomesnimi izdelki- ogled in degustacija 
tipičnih jedi in vin
- Gostilna Švab – degustacija pršuta in vina ali pašte s 
tartufi in vina
- Park istrskih avtohtonih rastlin in živali – voden ogled

Cena na osebo: 
- Odrasli*: 14 EUR
- Dijaki / Študenti / Upokojenci / Skupine*: 12 EUR
- Otroci (7-14 let) / Šolske ekskurzije* (učenci, dijaki, 
študenti): 10 EUR
- Otroci do 6 let v spremstvu staršev: brezplačno
* Min. 15 oseb

Možnosti za doplačilo:
- istrsko kosilo/večerja: od 14 EUR dalje 
- uporaba opremljenega večnamenskega prostora za 
izvedbo predstavitev, seminarjev, delovnih srečanj,  . . .  

Rezervacije: 
Turistična agencija Istranka
Ukmarjev trg 7, 6000 Koper
Tel/Fax: 05 62 72 140
Gsm: 040 208 021 / 031 766 675
E: istranka.koper@gmail.com / info@istranka.si
I: www.istranka.si

1. HRASTOVLJE – DOŽIVETJE V ISTRI PROGRAM HRASTOVLJE – DOŽIVETJE V ISTRI 



Koper je mesto, kjer je zaradi sonca vse nenehno 
povezano, je mesto kjer ima vsaka mestna palača 
svoje sonce in je mesto kjer lahko tudi vi poiščete svoje 
sonce.

Koper je mesto, kjer je zaradi sonca vse nenehno 
povezano, je mesto kjer ima vsaka mestna palača svoje 
sonce in je mesto kjer lahko tudi vi poiščete svoje sonce.
V spremstvu lokalnega vodnika si boste na sprehodupo 
ozkih mestnih ulicah ogledali glavne znamenitosti in 
zanimivosti, ki so se skozi čas vpisale na seznam mestne 
dediščine, kot so: Pokrajinski muzej, Titov trg s Pretorsko 
palačo in stolno cerkvijo, Carpacciov trg, Taverna, 
Prešernov trg z vodnjakom Da Ponte, Mestna vrata, trg 
Brolo in druge. Spoznali boste zgodovino in arhitekturo 
mesta, umetnost ter mesne anekdote, kulturno in 
družbeno dogajanje ter mestni utrip nekoč in danes. 
Za zaključek pa vas čakataše dva koprska sonca: ogled 
Tomosove zbirke legendarnih motorjev in pokušina 
tipičnih istraskih vin in jedi.

Cena:

Velikost skupine:  Cenav EUR:   
 
Skupina(1 –3 osebe) 176,00/ skupina  
Skupina(4–5 oseb) 44,00 / oseba
Skupina(6 –8 oseb) 39,00 / oseba
Skupina(9 –15 oseb) 34,00 / oseba
Skupina(16 –50 oseb) 29,00 / oseba

Odhod: Po dogovoru
Trajanje: 3-4ure

Cena vključuje: voden ogled mesta, Koper card – kartica 
doživetij (Vstopnine: Pokrajinski muzej Koper, Pretorska 
palača, Zvonik in še mnogo več), ogled Tomosove zbirke 
motorjev, pokušina tipičnih vin in jedi (4 vina, pršut, sir, 
olivno olje, olive, kruh), organizacijo in DDV.

Rezervacije: 
Turistična agencija Istranka
Ukmarjev trg 7, 6000 Koper
Tel/Fax: 05 62 72 140
Gsm: 040 208 021 / 031 766 675
E: istranka.koper@gmail.com / info@istranka.si
I: www.istranka.si

2. KOPER - MESTO STOTERIH SONC DOŽIVITE SVOJE KOPRSKO SONCE TUDI VI!



Kolesarite daleč stran od turističnega vrveža, nasmejte 
se pripovedim simpatičnih domačinov ter doživite 
pristne domače istrske okuse!

Kulinarična-kolesarska avantura v neokrnjeni dolini 
Dragonje je kolesarjenje, ki ga motate doživeti vsaj 
enkrat v življenju! Jutranji sprehod skozi star vinograd 
refoška skupaj z vinarjem ter domače suho-mesne 
dobrote na enem izmed zadnjih mlinov na reki Dragonji 
so samo uvertura v nepozabno avanturo! Po pristni 
“marendi” bomo nadaljevali pot ob čudoviti reki in si 
med postankom noge ohladili v enem izmed številnih 
tolmunov! Gotovo bo nekaj posebnega, ko bomo na 
idilični lokaciji s pogledom na oljčnike pokušali sortno 
oljčno olje in druge oljkarske izdelke pri priznanem 
istrskem oljkarju. Popoldan bomo obiskali Krkavče, eno 
od najlepših istrskih vasic, kjer nas čaka zabaven treking 
s “kulinaričnimi” postanki! Piko na “i” nepozabnemu 
druženju bo dalo pozno istrsko kosilo na istrski domačiji 
sredi neokrnjene narave!

Cena:

Od *43,90 € na osebo. 

Kam vas peljemo:
DEŽELA REFOŠKA > ISTRSKA DOMAČA MALICA v 
STAREM MLINU > POSTANEK OB REKI > OLJKARSKA 
KMETIJA > TREKING po KRKAVČAH > ISTRSKA VEČERJA 
na podeželju s kozarcem vina v gospodarjevi kleti

Kaj izlet vključuje:
• Obisk vinarja z degustacijo
• Istrsko “marendo”
• Obisk oljkarske kmetije z degustacijo
• Pokušina domačih istrskih dobroto
• dlično večerjo na istrski domačiji
• Vodenje in organizacijo    

       
 *cena izleta vključuje DDV.

Rezervacije: 
Autentica – Turistično razvojna agencija d.o.o.
Poslovna enota v Kopru:
Vojkovo nabrežje 23
Koper – Capodistria
SI – 6000

Kontakti:
GSM: 031-337-339
Tel: 05-611-79-62
Fax: 05-904-18-80
E-mail: info@autentica.si
I: www.autentica.si

3. ČUDOVITA DRAGONJA – 
KULINARIČNO-KOLESARSKA AVANTURA



Slovenska Istra očara vsakega obiskovalca s svojimi 
prostranimi oljčniki in vinogradi, s kamnitimi vasicami 
vrh gričev in z odlično istrsko kulinariko. Obiščite 
deželo tartufov, vina, oljčnega olja in odlične domače 
kulinarike ter ji pustite, da očara tudi vas!

Zapeljali se bomo v središče dežele refoška, kjer nas 
bosta poleg izjemnega razgleda očarala simpatična 
domačina vinar in izkušena tartufarka. Istrski gozdovi 
in vinogradi skrivajo mnogotere kotičke, kjer uspevajo 
tartufi. Le nekateri domačini vedo kje se skrivajo 
svetovno znane in občudovane »Zeusove solze«. 
Tartufarka in njen pes nas bosta popeljala v enega 
najstarejših vinogradov refoška v Istri in nam razkrila 
nekatere skrivnosti iskanja tartufov. Na lastne oči se 
bomo prepričali, da lov na tartufe ni tako enostaven 
kot se morda zdi na prvi pogled. Nato bomo obiskali 
butičnega vinarja, ki nam bo s ponosom predstavil 
svojo klet, nam predstavil svojo zgodbo ter nam dal na 
pokušino svoja izbrana istrska vina ob bogatem narezku 
domačih mesnin.

Čudovito kulinarično doživetje v Slovenski Istri bomo 
zaključili ob domači kulinariki:

Menu:
Dobrodošlica z aperitivom

***
Bobiči - istrska domača mineštra; domač kruh

***
domaci fuži s tartufi

***
Teletina in svinjina s krompirjem in sezonsko zelenjavo 
pečena skupaj v lastnem soku
Sezonska solata

***
Domača sladica

***
kozarec vina v gospodarjevi vinski kleti

Program vključuje:
obisk butičnega vinarja z degustacijo 3 vzorcev istrskih 
vin ob istrskem narezku, srečanje s tartufarko in
prezentacija nabiranja tartufov, domača istrska večerja 
po programu, ostali ogledi po programu,
strokovno vodenje, stroške organizacije, zavarovanje 
naše odgovornosti do potnikov in njihovih stvari, DDV.
Doplačila na kraju samem: pijača pri večerji (lahko na 
račun po porabi)
Doplačila po predhodnem naročilu: obisk moderne 
oljarne z vodenim ogledom in degustacijo (na poti na 
večerjo): 5,00 € na osebo avtobusni prevoz

Cena

Min. št. 
potnikov na 
skupino 

min. 45 min. 40 min. 30 min. 25

Cene na 
osebo 

46,90 € 47,90 € 48,90 € 50,90 €

Rezervacije: 
Autentica – Turistično razvojna agencija d.o.o.
Poslovna enota v Kopru:
Vojkovo nabrežje 23
Koper – Capodistria
SI – 6000

Kontakti:
GSM: 031-337-339
Tel: 05-611-79-62
Fax: 05-904-18-80
E-mail: info@autentica.si
I: www.autentica.si

ZELENI POKAZATELJ IZLETA
Z nakupom naših izletov pomagate manjšim lokalnim 
pridelovalcem, kmetijam, društvom in posameznikom! 
S tem pomembno prispevate h krepitvi
lokalnih skupnosti ter ohranjanju kulturnega izročila!

4. »V ISKANJU TARTUFOV – 
TARTUFI, VIINO IN ISTRSKA KULINARIKA«

DOMAČA ISTRSKA VEČERJA



Slovenska Istra s svojimi razgledi na idilične istrske 
vasice na gričku, prostrane oljčne nasade in vinograde 
začara vsakega obiskovalca, da se vedno znova vrača.

Za jutranjo rekreacijo se bomo sprehodili po stari 
vaški poti in uživali v čudovitih razgledih daleč stran 
od turističnega vrveža. Srečali bomo tudi prijaznega 
domačina, ki nam bo postregel z domačimi istrskimi 
dobrotami in aperitivom. Prijazni gospodarji nam 
bodo na stežaj odprli tudi vrata tradicionalne torkle 
(oljarne), kjer bomo okušali dobrote iz oljk in oljčnega 
olja. Nikakor ne bomo zamudili niti raziskovanja ozkih 
kamnitih uličic v čudoviti vasici Krkavče. Po odlični istrski 
»marendi« na eni od domačiji, se bomo zapeljali ob 
morja in se sprehodili po romantičnih ulicah koprskega 
mestnega jedra. Po želji si bomo lahko privoščili tudi 
kavico ali sladoled ob morju. Za avtentičen zaključek si 
bomo privoščili še skok v deželo refoška, kjer bomo pri 
domačinih odkrivali vsebino vinskih sodov in degustacijo 
začinili z odličnim narezkom!

Cena:

Od *30,90 € na osebo.

Kam vas peljemo:
KRAJŠI POHOD med šavrinskimi vasicami (opcija: 
POMJAN s Šavrinko) > KRKAVČE > OLJARNA/TORKLA 
> ISTRSKA “MARENDA” > KOPER > DEŽELA REFOŠKA

Kaj izlet vključuje:
• istrska “marenda” (kosilo z dvema hodoma)
• obisk torkle/oljarne z degustacijo
• obisk istrskega vinarja z degustacijo ob domačem 

narezku
• ostale degustacije domačih izdelkov
• srečanja z domačini
• potrebne vstopnine
• ostalo po programu
 
 *cena izleta vključuje DDV.    
   

Rezervacije: 
Autentica – Turistično razvojna agencija d.o.o.
Poslovna enota v Kopru:
Vojkovo nabrežje 23
Koper – Capodistria
SI – 6000

Kontakti:
GSM: 031-337-339
Tel: 05-611-79-62
Fax: 05-904-18-80
E-mail: info@autentica.si
I: www.autentica.si

5. ISTRSKA PRAVLJICA



Obujte pohodne čevlje ter v stiku z naravo in domačini 
odkrivajte kulinarične skrivnosti Istre daleč stran od 
turističnega vrveža!

Organiziramo posebej za vaš kolektiv, društvo ali 
skupino prijateljev. 
Obujte pohodne čevlje in se odpravite z nami na 
potep med idilične vasice, ki se skrivajo daleč stran 
od vsakdanjega vrveža. Na poti vam bomo pripravili 
številna kulinarična presenečenja ter zabavna srečanja 
z domačini! Izlet, ki ga boste zaradi čudovite narave, 
prijaznih ljudi, idiličnih vasic in pristnih istrskih okusov še 
dolgo nosili v srcu in ga nikakor ne smete zamuditi!

Cena:

Od *42,90 € na osebo.

Kam vas peljemo:
KAVICA v istrski “betoli” > ISTRSKA HIŠA z muzejem 
in MARENDA na “korti” > idilične KRKAVČE > OBISK 
TORKLE/OLJARNE > ODLIČNA ISTRSKA VEČERJA > 
DEGUSTACIJA VIN V KANTINI

Kaj izlet vključuje:
• istrska večerja ob koncu pohoda
• obisk oljarne z degustacijo ekstra deviškega 

oljčnega olja
• ogled etnološkega muzeja s staro torklo
• ogledi istrskih vasic
• srečanja z domačini
• istrska “marenda” na “korti” (domač istrski narezek 

na dvorišču, pijača)
• degustacijo istrskih vin v “kantini”
• vodenje in organizacija     

        
 *cena izleta vključuje DDV.    
        
  

Rezervacije: 
Autentica – Turistično razvojna agencija d.o.o.
Poslovna enota v Kopru:
Vojkovo nabrežje 23
Koper – Capodistria
SI – 6000

Kontakti:
GSM: 031-337-339
Tel: 05-611-79-62
Fax: 05-904-18-80
E-mail: info@autentica.si
I: www.autentica.si

6. KULINARIČNA TREKING 
AVANTURA V SLOVENSKI ISTRI



Odkrijte skrivnosti očarljivih istrskih vasic in uživajte v 
odlični kulinariki s poudarkom na tartufih in vinu!

Odpravite se z nami v srce Slovenske Istre, v kraje, 
kjer čas še vedno teče počasi in kjer ima hrana okus 
kot so ga poznale naše “none”. Izlet poteka po enem 
izmed najbolj odmaknjenih delov naše domovine med 
vasicami nad dolino reke Dragonje, daleč stran od 
turističnega vrveža. Zaradi te odmaknjenosti so kraji 
skoraj v celoti ohranili kulturno dediščino. V zadnjih letih 
domačini ponovno obujajo tradicionalno kmetijstvo in 
vinogradništvo.

Presenečeni boste nad tem koščkom Slovenije, nad 
spokojnostjo in čudovito naravo, nad vasicami obdanimi 
v kamen,… Pustite se zapeljati prijaznim domačinom, ki 
vam bodo izrekli srčno dobrodošlico in vas pogostili s 
pristnimi domačimi okusi na svojih domačijah.

Cena:

Od 48,90€ na osebo

Kam vas peljemo:
očarljiva SMOKVICA > SREČANJE S ŠAVRINKO 
(degustacija dobrot iz suhih kakijev, fig, marelic itd.) > 
ABITANTI in razvajanje v STARI KANTINI > TARTUFI 
IN VINO (degustacija v istrski vinski kleti) > ODLIČNA 
VEČERJA NA IDILIČNI DOMAČIJI

Kaj izlet vključuje:
• Degustacija istrskih domačih dobrot
• Srečanje s Šavrinko in degustacija suhega sadja in 

žganic
• Obisk “stare kantine” s pokušino vin
• Srečanje s tartufarjem in degustacija
• Obisk istrske vinske kleti z degustacijo posebnih vin
• Odlična domača večerja na idilični domačiji
• Srečanja z domačini
• Vodenje in organizacijo 
 
 *cena izleta vključuje DDV.    
   

Rezervacije: 
Autentica – Turistično razvojna agencija d.o.o.
Poslovna enota v Kopru:
Vojkovo nabrežje 23
Koper – Capodistria
SI – 6000

Kontakti:
GSM: 031-337-339
Tel: 05-611-79-62
Fax: 05-904-18-80
E-mail: info@autentica.si
I: www.autentica.si

7. GURMANSKO DOŽIVETJE 
SLOVENSKE ISTRE – TARTUFI IN VINO



Odkrijte večerne skrivnosti istrskih vasic v soju bakel, 
pokukajte v istrske domačije in se razvajajte s pristno 
istrsko kulinariko!

Istra je polna skrivnosti, ko pa jo zvečer zakrije mrak, 
na plano vzniknejo čudežna bitja. Pojdite z nami na 
nepozabno večerno avanturo in eno od istrskih vasic 
odkrivajte v soju bakel in zvezd! Pokukajte v tukajšnje 
domačije, pokramljajte z domačini, odkrijte kulinarične 
skrivnosti ter se razvajajte ob tradicionalnih okusih Istre!

Cena:

Od *42,90 € na osebo

Kam vas peljemo:
Vinarska kmetija: degustacija vin ob domačem narezku 
> obisk oljarne > prižig bakel ob skrivnostnem znamenju 
> degustacija “antištrigina” > treking z baklami > odlična 
istrska večerja

Kaj izlet vključuje:
• Vodena avantura z baklami po izbrani istrski vasici 

(vodnik, spremljevalec, najem bakel in ostalih 
pripomočkov

• Srečanje z vinarjem v deželi refoška (degustacij vin 
ob domačem narezku

• Pogled v oljarno in degustacija
• Odlična istrska večerja
• Degustacija domačih dobrot na poti
• Vodenje in organizacija.     

        
 *cena izleta vključuje DDV.    
        
  

Rezervacije: 
Autentica – Turistično razvojna agencija d.o.o.
Poslovna enota v Kopru:
Vojkovo nabrežje 23
Koper – Capodistria
SI – 6000

Kontakti:
GSM: 031-337-339
Tel: 05-611-79-62
Fax: 05-904-18-80
E-mail: info@autentica.si
I: www.autentica.si

8. KULINARIČNA TREKING AVANTURA 
Z BAKLAMI V SLOVENSKI ISTRI



So tartufi res afrodizijak? Zakaj so pri lovu psi zamenjali 
prašiče? Ali se jih res nabirajo samo zgodaj zjutraj? 

Tartufar in njegova psička nam bosta odprla vrata v 
skrivnostni svet tartufov. Skupaj se bomo odpravili v 
gozd do skritega kotička, kjer bomo s kančkom sreče 
med koreninami dreves izbrskali dišeči gomolj. Po lovu 
si bomo privoščili fuže (domače testenine) s tartufi ob 
kozarčku vina lokalnega vinarja.

Termin: po dogovoru
Trajanje: prilagodljivo
Kraj odhoda: po dogovoru
Zahtevnost: enostaven
Oprema: posebna oprema ni potrebna, le vremenu 
primerna oblačila in obutev
Jeziki vodenja: slovenščina, italijanščina, angleščina, 
nemščina
Število oseb: do 8, večje skupine po dogovoru

Kaj cena vključuje: lov na tartufe, obrok na bazi tartufov, 
degustacija vina, vodenje, prevoz, organizacija

Dodatki: kosilo

Cena programa:
1 - 2 osebi: 499 € na skupino
3 - 5 oseb: 609 € na skupino
6 - 8 oseb: 709 € na skupino
9 +: po ponudbi
Način plačila: 30 % ob rezervaciji, preostanek najkasneje 
7 dni pred izletom
 

Vse naše izlete lahko prilagodimo, da bodo popolnoma 
ustrezali vašim željam in potrebam!

Rezervacije: 
Turistična agencija Istraterra so.p.
Poslovna enota v Kopru:
Ul. Istrskega odreda 1
Koper – Capodistria
SI – 6000

Kontakti:
GSM: + 386 41 604 607
E-mail: info@istraterra.com
I: www.istraterra.com

9. LOV NA TARTUFE



Ste že poskusili zeliščno sol iz edinstvenih Sečoveljskih 
solin, najsevernejših še delujočih solin na Jadranu? 

V Kopru so lokali, kjer si lahko privoščite odlično domačo 
čokolado, lokalno pivo in vino, istrski pršut, domače 
testenine in domači sladoled. Odkrijmo jih skupaj. 
Vabimo vas na popotovanje po otoku koz. Kulinarični 
sprehod po Kopru je edinstven način spoznavanja 
zgodovine Istre preko odkrivanja njenih okusov.

Termin: po dogovoru
Trajanje: prilagodljivo
Kraj odhoda: po dogovoru
Zahtevnost: enostaven
Oprema: posebna oprema ni potrebna, le vremenu 
primerna oblačila in obutev
Jeziki vodenja: slovenščina, italijanščina, angleščina, 
nemščina
Število oseb: do 8, večje skupine po dogovoru

Kaj cena vključuje: 5 degustacij lokalnih produktov, 
ogled gastro-lokalnih znamenitosti, vodenje, 
organizacija

Dodatki: kosilo

Cena programa:
1 - 2 osebi: 149 € na skupino
3 - 5 oseb: 209 € na skupino
6 - 8 oseb: 259 € na skupino
9 +: po ponudbi
Način plačila: 30 % ob rezervaciji, preostanek najkasneje 
7 dni pred izletom

Vse naše izlete lahko prilagodimo, da bodo popolnoma 
ustrezali vašim željam in potrebam!

Rezervacije: 
Turistična agencija Istraterra so.p.
Poslovna enota v Kopru:
Ul. Istrskega odreda 1
Koper – Capodistria
SI – 6000

Kontakti:
GSM: + 386 41 604 607
E-mail: info@istraterra.com
I: www.istraterra.com

10. MESTNI OKUSI



V osrčju slovenskega oljkarstva boste lahko okusili, 
vonjali in čutili sladkost in ostrino istrskega oljčnega 
olja. 

Vabimo vas na pot skozi čas. Izvedeli boste, zakaj se 
oljčnemu olju reče tekoče zlato ter za kaj vse so oljke 
in oljčno olje uporabljali včasih in za kaj danes. Skočili 
bomo v 19. stoletje, spoznali Tono in njeno torklo (mlin 
za oljke), sodobne tehnike pridelave in predelave olja in 
oljk. Poskusili bomo olja različnih sort in okusov, vložene 
oljke, namaze in čokolade, kar je le delček dobrot, ki jih 
danes pripravljajo istrski oljkarji. 

Vse naše izlete lahko prilagodimo, da bodo popolnoma 
ustrezali vašim željam in potrebam!

Termin: po dogovoru
Trajanje: prilagodljivo
Kraj odhoda: po dogovoru
Zahtevnost: enostaven
Oprema: posebna oprema ni potrebna, le vremenu 
primerna oblačila in obutev
Jeziki vodenja: slovenščina, italijanščina, angleščina, 
nemščina
Število oseb: do 8, večje skupine po dogovoru

Kaj cena vključuje: vstopnina v muzej, vstopnina in 
degustacija v sodobni torkli, ogled ekološke kmetije, 
degustacija lokalnih produktov, vodenje, prevoz, 
organizacija

Dodatki: kosilo

Cena programa:
1 - 2 osebi: 319 € na skupino
3 - 5 oseb: 359 € na skupino
6 - 8 oseb: 389 € na skupino
9 +: po ponudbi
Način plačila: 30 % ob rezervaciji, preostanek najkasneje 
7 dni pred izletom
 

Rezervacije: 
Turistična agencija Istraterra so.p.
Poslovna enota v Kopru:
Ul. Istrskega odreda 1
Koper – Capodistria
SI – 6000

Kontakti:
GSM: + 386 41 604 607
E-mail: info@istraterra.com
I: www.istraterra.com

11. OLJČNO OLJE SKOZI ČAS



Refošk in malvazija, dve tipični istrski vini. Katero je 
boljše? 

Odgovore bomo iskali pri treh znamenitih istrskih 
vinogradnikih, kjer bomo spoznali različne načine 
vzgoje vinske trte ter pridelave in predelave grozdja. 
Vsak ima svoj način kletarjenja pa vendar so vsa njihova 
vina vrhunska. Vsem pa je skupno, da so se med prvimi 
podali na pot ekološke pridelave, danes pa so med 
največjimi.

Termin: po dogovoru
Trajanje: prilagodljivo
Kraj odhoda: po dogovoru
Zahtevnost: enostaven
Oprema: posebna oprema ni potrebna, le vremenu 
primerna oblačila in obutev
Jeziki vodenja: slovenščina, italijanščina, angleščina, 
nemščina
Število oseb: do 8, večje skupine po dogovoru

Kaj cena vključuje: prevoz, vodenje, degustacija lokalnih 
ekoloških vin in drugih lokalnih produktov, organizacija

Dodatki: kosilo

Cena programa:
1 - 2 osebi: 479 € na skupino
3 - 5 oseb: 749 € na skupino
6 - 8 oseb: 1029 € na skupino
9 +: po ponudbi
Način plačila: 30 % ob rezervaciji, preostanek najkasneje 
7 dni pred izletom

Vse naše izlete lahko prilagodimo, da bodo popolnoma 
ustrezali vašim željam in potrebam!

Rezervacije: 
Turistična agencija Istraterra so.p.
Poslovna enota v Kopru:
Ul. Istrskega odreda 1
Koper – Capodistria
SI – 6000

Kontakti:
GSM: + 386 41 604 607
E-mail: info@istraterra.com
I: www.istraterra.com

12. OKUSNE VINSKE ZGODBE


