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Starejši kronisti in zgodovinarji začetke
Kopra – z imenom Iustinopolis –
postavljajo že v drugo polovico 6.
stoletja, s trgovskimi in političnimi stiki
z oglejskimi patriarhi in Benetkami
med 10. in 13. stoletjem pa se je Koper
(Caput Histriae oziroma Capo d'Istria)
povzpel med vodilna mesta na istrskem
polotoku. Pred preostalimi istrskimi
mesti je imel vrsto prednosti v strateškem
pogledu, zato je že ob koncu srednjega
veka v okrilju Beneške republike postal
prestolnica Beneške Istre. Koprski
otok je s svojim ugodnim strateškim
položajem omogočal nastanek močnega,
utrjenega mesta že v srednjem veku;
prometne in obrambne prednosti ter
njegov neposredni stik z bližnjim in bolj
oddaljenim zaledjem sta neposredno
vplivala na oblikovanje strnjeno
pozidanega mesta, ki se je v 15. in 16.
stoletju razraslo že po celotni površini
otoka.
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KOPER CENTER / Kaj početi?
"Moped, ki te ne pusti na cedilu"

Vetrič z vrha
01

Naj bo obisk koprskega mestnega stolpa
(zvonika) del vašega čudovitega in nepozabnega
dne. S prvim korakom se prične vaš vzpon do
204. stopnice in z vrha koprskega zvonika se
vam bo odprl čudovit pogled na mesto.

06

Vstopnina za ogled.
Info: +386 (0)5 664 64 03

Info: +386 (0)41 53 232

Prisluhnite zgodovini Pretorske
palače
02

Spoznajte zanimivo zgodovino in bogato kulturno
dediščino nekdanjega beneškega mesta z ogledom
imenitne mestne hiše, Pretorske palače, v kateri se
skrivajo prenovljena lekarniška zbirka, poročna
dvorana, županova soba in dvorana občinskega
sveta.
Vstopnina za vodene oglede.
Info: +386 (0)5 664 64 03

Mesto v mestu
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03

Koper je zelo tesno povezan z mednarodnim
tovornim pristaniščem, ki je bil desetletja
edino slovensko okno v svet. Lahko ga obiščete
z avtobusom. Zaradi omejenega dostopa vas
prosimo, da rezervirate svoj obisk vnaprej.
Info: 				
TIC Koper ali portkoper@luka-kp.si 		
www.zivetispristaniscem.si

Osupljivi istrski gastronomski
zakladi

Tržnica
Doživite vzdušje živahne tržnice in poskusite
nekatere značilne domače proizvode. Bodite
pripravljeni poskusiti pristne istrske jedi ob
obisku tržnice ali v eni od lokalnih gostiln v
mestnem jedru.

V slovenski Istri, pa tudi na Primorskem, verjetno
ni hiše in družine, kjer ne bi našel svoje mesto
vsaj en Tomosov izdelek, bodisi zaradi njegove
praktičnosti, cenovne ugodnosti bodisi zaradi
številnih športnih uspehov njegovih dirkačev.
Odkrijte, zakaj je TOMOS ponos tukajšnjih
prebivalcev in kako bogata je njegova dediščina z
obiskom te neprecenljive zbirke.
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Uživajte v odkrivanju edinstvenih istrskih
gastronomskih zakladov, ki jih spremlja posebna
degustacija pravega istrskega oljčnega olja,
in odkrivajte izbrana domača vina. Lahko si
privoščite tudi odmor za kavo v mestni Loggi –
eni izmed najstarejših kavarn v Sloveniji. Istrski
okusi vas bodo navdušili!

Dotik zgodovine in sodobnosti

04

Obiščite skoraj 700 let staro Hišo Carpaccio z
interaktivno razstavo, posvečeno Carpacciovim
delom. S pomočjo tehnologije poiščite zanimive in
skrivnostne detajle oltarne pale. Po nepozabnem
doživetju si privoščite še razkošje okusov in se
posladkajte z izvrstnimi in tipičnimi sladicami,
kot so hroštole, "fritole" oz. miške ali pa petično
sladico Carpaccio500 v Kavarni Triglav. Pa
začnimo! Info: +386 (0)41 55 66 44, 		
www.pokrajinskimuzejkoper.si

Prispevek k zdravemu življenju
09

Čas za nakupovanje
05

Prijeten je sprehod po starih ulicah Kopra
in vznemirljivo odkrivanje njegove bogate
zgodovine, ravno tako kot je poseben tudi čas za
nakupovanje. Napišite seznam želja in izberite
različna nakupovalna središča v bližini. Ne bo
vam žal.
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Dobrodošli na Bonifiki, v rekreacijskem športnem
in olimpijskem centru, kje lahko vse leto krepite
telo in duha. Izbirate lahko vse od teniških igrišč
do otroških igral, atletskega stadiona in tekaških
stez.

Skočite v Jadransko morje
Vabimo vas, da pomočite prste v Jadransko morje
in se brezskrbno zabavate na plaži v Kopru ali v
bližnji Žusterni.

01

Titov trg

Osrednji mestni trg (nekdanja Platea Communis) s stavbami
posvetnega in cerkvenega značaja, ki se kažejo v vsem razkošju
gotskega, renesančnega in baročnega sloga, še danes pomeni
visoko kakovosten in dragocen umetnostni ambient, ki vzbuja
pozornost, radovednost in občudovanje obiskovalcev od blizu
in daleč. Današnjo podobo je trg dobil že v 15. stoletju, ko je na
južnem robu zrasla Pretorska palača, sedež koprskih podestatov
in kapitanov ter velikega sveta (Maggior consiglio). Gradnja je
potekala v gotskem in renesančnem slogu z baročnimi predelavami
v 17. stoletju. Pod portikom ob vhodu v Čevljarsko ulico so vidni
ostanki prve mestne loggie (Lobia vetus) iz 14. stoletja. Zahodni rob
trga zapirata Foresterija in Armerija iz 15. in 16. stoletja. Foresterijo
krasi renesančni portal »Del Corte«, stavbi pa sta služili mestnim
uradom, skladišču orožja in mestni zastavljalnici (Monte di Pietà).
Mestna loža je bila zgrajena v drugi polovici 15. stoletja v značilnem
slogu beneške gotike, nadzidana in predelana je bila v 17. stoletju.
Od sredine 19. stoletja v njej deluje mestna kavarna Loggia.
02

Stolnica Marijinega vnebovzetja, zgrajena v 15. stoletju
v gotskem oziroma renesančnem slogu, je bila v notranjščini
barokizirana v 18. stoletju. Hrani mnogo dragocenih umetniških
del beneških mojstrov, med njimi Vittoreja in Benedetta Carpaccia,
Antonia Zanchija in drugih. V svoji zakladnici hrani tudi vrsto
dragocenosti, med drugim bizantinsko slonokoščeno skrinjico
(9.–12. stol.), kelih in veliko monštranco iz 15. stoletja, poprsje sv.
Nazarija in antifonarij koprskega miniaturista Nazarija (Nazario da
Giustinopoli).
01

Ob fasado stolnice je prislonjen mestni stolp, v osnovi romanski
utrdbeni objekt, od 15. do 17. stoletja spremenjen v zvonik, danes pa
tudi markantna razgledna točka, od koder se odpira čudovit pogled
na celoten koprski zaliv in bližnje zaledje.
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KOPER CENTER / Kaj videti?
Titov trg

01

Vstopnina za vodene oglede.
Info: +386 (0)5 664 64 03

06

Oltarna slika V. Carpaccia (1516)

02

07

Fontico (1392)
03

Na pročelju nekdanjega žitnega skladišča najdemo
grb podestata in kapitana Bernarda Dieda z
najstarejšo upodobitvijo koprskega mestnega grba
iz leta 1432.
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Prešernov trg z vrati Muda (1516), kot osrednjimi
kopenskimi mestnimi vrati, in Da Pontejevim
vodnjakom (1666) velja za najpomembnejšega
med nekdanjimi obodnimi trgi.

Carpacciov trg
05

Imenovan po slavnem beneškem slikarju Vittoreju
Carpacciu, ki naj bi v 16. stoletju živel in deloval v
Kopru skupaj s sinom Benedettom v Carpacciovi
hiši iz 14. stoletja. Z morja zapira trg Taverna ,
nekdanje skladišče soli v času beneške republike.
Sredi trga se nahaja steber sv. Justine, posvečenim
spominu na koprsko galejo, ki se je udeležila bitke
pri Lepantu leta 1571.
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Urnik:
Ponedeljek–petek: 8:30–19:00 (8:30-20:00 poleti)
Sobota: 8:00–13:00 (8:30-17:00 poleti)
Info: +386 (0)5 663 01 01
Oddaljenost od potniškega terminala: cca. 2 km
Zaželena predhodna rezervacija za ogled vinske
kleti in degustacijo njihovih proizvodov.
Vstopnina za vodene oglede in degustacije.

Sprehod po Kopru

Edini ohranjen utrdbeni objekt v nekdanjem
obzidnem pasu. Pritlične prostore bastiona so ob
koncu 19. stoletja uporabljali za proizvodnjo in
skladiščenje vin in likerjev.

Sprehod po starem mestnem jedru Kopra odkriva vrsto
zanimivosti in slogovno govorico različnih stoletij, ki so v
dolgem zgodovinskem razvoju oblikovala to živahno in privlačno
obmorsko središče.

Prava zakladnica umetnosti z ohranjenimi poznogotskimi kornimi klopmi iz 16. stoletja je največji
spomenik lesene plastike na območju nekdanje
beneške Istre.
Urnik: odprto vsak dan od 07:00 do 20:00.
Info: +386 (0)5 907 34 70
Vstopnine ni.

Naravni rezervat Škocjanski zatok
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Največja vinska klet v Slovenski Istri z največjim
lesenim sodom v Sloveniji in enim večjih v
Evropi.

Bastion Belveder (Baluardo del
Belvedere)

Cerkev in samostan sv. Ane

Prešernov trg
04

Na vhodnih vratih Palače Belgramoni-Tacco,
v kateri ima prostore Pokrajinski muzej, lahko
opazite edini ohranjeni bronasti tolkač nekdanjih mestnih palač.
Info:
+386 (0)41 55 66 44, +386 (0)5 663 35 77
www.pokrajinskimuzejkoper.si
Vstopnina.

Upodobitev mestnega zaščitnika sv. Nazarija z
maketo mesta v rokah je najstarejša upodobitev
nekdanjega otoškega mesta. Na ogled je v koprski
stolnici.
Urnik: odprto vsak dan, razen v času sv. maše (sv.
maše potekajo od ponedeljka do sobote ob 09:00
in 19:00, ob nedeljah ob 08:00, 10:00 in 19:00).
Info: www.zupnija-kp-stolnica.rkc.si
Vstopnine ni.

Vinska klet – Vinakoper

Pokrajinski muzej Koper,
etnološka zbirka in Carpacciova
hiša

Osrednji mestni trg, nekdanja Platea Communis,
je eden izmed najlepših sredozemskih trgov v
severnojadranskem prostoru.

Največje polslano mokrišče v Sloveniji z izjemnimi
botaničnimi, zoološkimi in krajinskimi posebnostmi ter z več kot 220 vrstami ptic selivk, od
katerih je 45 vrst gnezdilk.
Urnik:
Vsak dan: od sončnega vzhoda do sončnega
zahoda
Info: +386 (0)5 626 03 70
Oddaljenost od potniškega terminala: cca. 3 km
Zaželena predhodna rezervacija za voden ogled za
skupine (10–25 obiskovalcev).
Voden ogled zagotovi upravitelj rezervata ob
plačilu. Vstop v naravni rezervat je za posameznike
prost.

01. Sprehod po mestu lahko začnemo na Titovem trgu – glavnem mestnem
trgu – z najpomembnejšimi javnimi zgradbami: Pretorsko palačo, Armerijo,
Foresterijo, loggio, stolnico in mestnim stolpom. Pod portikom Pretorske
palače krenemo v slikovito in hkrati najznačilnejšo koprsko ulico – Calegario
(Čevljarsko ulico) –, ki je ohranila pridih srednjeveške obrtnotrgovske ulice.
Nato nas pot prek spodnjega dela Župančičeve ulice mimo baročne palače
Carli privede do bolj prostranega 02. Prešernovega trga z značilnim Da
Pontejevim vodnjakom (iz leta 1666) in vrati Muda, ki zapirajo južni rob
trga. Vrata Muda kot nekdanja mitnica, zgrajena v renesančnem slogu s
heraldičnim okrasjem (1516), v katerem izstopa mestni grb sonca z žarki,
se povezujejo z ostanki nekdanjega mestnega obzidja, ki hkrati zamejuje
nekdanji mestni prostor. Do 03. Carpaccievega trga se sprehodimo po
Pristaniški ulici, mimo tržnice, starega pristanišča in v nekaj korakih smo pri
Taverni, nekdanjem solnem skladišču, ki z vzhodne strani zapira prenovljeni
Carpacciev trg s Carpaccievo hišo (po izročilu bivališče beneških slikarjev
Vittoreja in njegovega sina Benedetta Carpaccia) in stebrom sv. Justine,
posvečenim spominu na koprsko galejo, ki se je udeležila bitke pri Lepantu
leta 1571. Sprehod nadaljujemo po Kidričevi ulici, mimo cerkvice sv.
Nikolaja (bratovščina mornarjev) s konca 16. stoletja in baročne palače Totto
ex Gavardo ter se postopno vzpenjamo proti manjšemu Muzejskemu trgu, ki
ga z južne strani ob Kidričevi ulici zapira manieristična palača BelgramoniTacco, danes sedež Pokrajinskega muzeja Koper. Od tu je še nekaj korakov
do našega izhodišča.

