
Telefoonnummers  
voor noodgevallen
Eerste hulp 112 
Brandweer 112 
Politie 113 
Plaatselijke ANWB 1987

VVV Koper
Titov trg - Piazza Tito 3
6000 Koper
Telefoon: +386 (0)5 664 64 03
E-mail: tic@koper.si
Volgt U ons naar:

www.koper.si

www.slovenia.info

Vroegere kroniekschrijvers en historici 
beweren dat Koper (toen Justinopolis) 
in de tweede helft van de zesde eeuw is 
gesticht. Dankzij de handel en politieke 
connecties met de patriarchen van Aquileia 
en Venetië werd Koper tussen de 10e en 
13e eeuw een van de belangrijkste steden 
van het schiereiland Istrië (Caput Histriae 
of Capo d'Istria). Aan het einde van de 
middeleeuwen werd de positie als hoofdstad 
van Istrië binnen de Venetiaanse Republiek 
veiliggesteld door de vele strategische en 
commerciële voordelen die Koper had 
ten opzichte van andere plaatsen in Istrië. 
De gunstige strategische ligging van het 
eiland Koper heeft de ontwikkeling van 
een machtige, versterkte middeleeuwse 
stad mogelijk gemaakt. Dankzij de gunstige 
ligging qua  verkeersroutes en verdediging 
van de stad, en de rechtstreekse contacten 
met het directe en verre achterland, 
ontstond een compacte stad, die in de 15e 
en 16e eeuw groeide en uiteindelijk het hele 
eiland besloeg.

GENIETEN VAN DE STAD  
KOPER

01  Titoplein
Het stadsplein in het centrum (het vroegere Platea Comunis) is omringd door 
seculiere en religieuze gebouwen, wat zorgt voor een rijke mix van gotische, 
renaissance en barokinvloeden. Het blijft een waardevolle esthetische 
omgeving die de aandacht en nieuwsgierigheid wekt van bezoekers en 
voor bewondering zorgt. Het hedendaagse beeld van het plein vindt zijn 
oorsprong in de 15e eeuw toen het Pretoriaanse paleis, het onderkomen 
van de Podestà (hoge ambtenaren), de kapitein en de Grote Raad (Maggior 
Consiglio), aan de zuidzijde werd gebouwd. Het eerste gebouw had zowel 
gotische als renaissance elementen, terwijl de barokinvloeden pas zijn 
toegevoegd in de 17e eeuw tijdens de renovatie. Onder de portico naast 
de toegang tot de Čevljarskastraat zijn de overblijfselen van de eerste 
stad Loggia (Lobia vetus) uit de 14e eeuw nog steeds zichtbaar. Aan de 
westzijde van het plein ziet u de Foresteria (15e eeuw) met de Del Corte-
poort in renaissancestijl en de Armeria (16e eeuw). Vroeger huisvestten 
de gebouwen het stadsbestuur en vormden zede wapenkamers en het 
pandjeshuis van de stad. De stad Loggia is in de tweede helft van de 15e 
eeuw in de karakteristieke Venetiaans gotische stijl gebouwd en in de 17e 
eeuw gerenoveerd. Het koffiehuis van Loggia is hier al vanaf halverwege 
de 19e eeuw gevestigd. De kathedraal van de Maria-Tenhemelopneming is 
in de 15e eeuw gebouwd en is een combinatie van gotische en renaissance 
stijlen. Het interieur is in de 18e eeuw gerenoveerd in barokstijl.  
 

02  De kathedraal bevat een aantal waardevolle kunstwerken van 
Venetiaanse meesters, onder andere Vittorio en Benedetto Carpaccio, 
Antonio Zanchi en vele anderen. Laten we een aantal van de vele waardevolle 
stukken uitlichten: de Byzantijnse ivoren kist (tussen de 9e en 12e eeuw), 
de 15e eeuwse kelk en de monstrans, het beeld van Sint Nazario en het 
antifonarium van de Koperse miniatuurschilder Nazario da Guistinopoli.

01  De aan de gevel van de kathedraal bevestigde klokkentoren van de 
stad was vroeger een versterkt Romaans bouwwerk en is in de 15e en 17e 
eeuw omgebouwd tot klokkentoren. Tegenwoordig is het een opmerkelijk 
uitzichtpunt dat een grandioos uitzicht biedt over de hele golf van Koper en 
het achterland.
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Voel het briesje in de toren
Bezoek de klokkentoren in Koper voor een 
prachtige dag die u nooit zult vergeten. Stap de 
eerste trede op en begin aan uw klim van maar 
liefst 204 treden en verover de klokkentoren van 
Koper.

''Een bromfiets, die je nooit in de 
steek laat''
In het Sloveense deel van Istrië, en in het gehele 
kustgebied van Slovenië is er waarschijnlijk geen 
huis of familie, waar niet tenminste één Tomos ar-
tikel te vinden is, hetzij omdat deze zo practisch 
zijn, en gunstig geprijsd, of om de vele lauweren 
verdiend door de coureurs van de Tomos racewa-
gens. Bezoek deze bijzondere verzameling, een er-
fenis van onschatbare waarde, en ontdek waarom 
TOMOS de trots is van de bevolking hier. 
Info: +386 (0)41 753 232

Leer de geschiedenis van het
Pretoriaanse paleis kennen
Ontdek de interessante geschiedenis en het 
rijke culturele verleden van de vroegere 
Venetiaanse stad door het magnifieke stadhuis, 
het Pretoriaanse paleis, te bezoeken. Hier vindt 
u de gerestaureerde farmaceutische collectie, de 
bruiloftzaal, het kantoor van de burgemeester en 
de gemeenteraadszaal.

Een stad in een stad
Koper is nauw verbonden met de internationale 
haven voor vrachtschepen, die jarenlang het 
Sloveense venster op de buitenwereld was. U kunt 
deze per autobus bezoeken. Aangezien de toegang 
beperkt is raden wij U om vooraf te reserveren.
Info: TIC Koper of portkoper@luka-kp.si
www.zivetispristaniscem.si

Open markt en Istrische markt
Proef de sfeer van de levendige markt of probeer 
lokale producten op de Istrische markt (iedere 
zondag van mei tot december).

Verrukkelijke Istrische lekkernijen
Geniet van unieke Istrische lekkernijen, bereid 
met Istrische olijfolie, en proef de speciaal 
geselecteerde lokale wijnen. U kunt ook een bakje 
koffie drinken in de stad Loggia, een van de oudste 
koffiehuizen in Slovenië. Laat u daar verassen door 
de Istrische smaken!

Levende geschiedenis in de 
moderne tijd 
Bezoek het bijna 700 jaar oude Huis van Carpaccio 
met zijn interactieve tentoonstelling gewijd aan het 
werk van Carpaccio. Met behulp van de moderne 
technologie gaat U op zoek naar interessante en 
geheimzinnige details van zijn altaarstuk. Na deze 
onvergetelijke ervaring gunt U zich dan nog even 
de luxe van een wereld van smaken, genietend 
van overheerlijke traditionele lekkernijen zoals 
‘’grosjtole’’ (hroštole) en ‘’fritole’’ een variant op de 
oliebol, of het bijzondere gebak Carpaccio500 in 
het café ‘’Kavarna Triglav’’. Op weg dus! Info:+386 
(0)41 55 66 44, www.pokrajinskimuzejkoper.si

Een ode aan uw gezonde leven
Welkom op Bonifika, recreatie- en Olympisch 
centrum, waar U in alle jaargetijden zowel het 
lichaam als de geest kunt versterken. U hebt 
de keuze tussen velerlei: van tennisbanen tot 
kinderspeeltoestellen, een atletiekstadion en 
joggingbanen.

Tijd om te shoppen
Terwijl u door de oude straatjes van Koper wandelt 
en de geschiedenis van de stad ontdekt, kunt u van 
de gelegenheid gebruikmaken en gaan shoppen in 
de oude stad of in de nabijgelegen winkelcentra. U 
zult er geen spijt van krijgen.

Neem een duik in de Adriatische 
Zee
We willen graag dat u zich zorgeloos kunt 
vermaken, dus ga pootjebaden in de Adriatische 
Zee en maak plezier op het strand van Koper of het 
nabijgelegen Žusterna.

KOPER
CAPODISTRIA

Koper
Capodistria

Uitgever: Gemeente Koper / 2.000 exemplaren / Ontwerp: Robert Srebrnič / 
Foto: Ubald Trnkoczy, MOK, SPIRIT Slovenija / Auteur: Salvator Žitko, MOK

01 06

07

03 08

04 09

05 10

02

#visitkoper

KoperIstra

Visit Koper |

|@Koper_Istra



Wandelen in Koper
Een wandeling door het oude stadscentrum levert veel interessante 
plekken op die allemaal een eigen artistieke stijl uitstralen. Deze 
stijl heeft het beeld van dit levendige en aantrekkelijke kuststadje 
gedurende zijn lange historie gevormd. 

01.  Onze wandeling door de stad begint op het belangrijkste plein Titov trg, met 
zijn imposante gebouwen: het paleis Pretorska palača, de Armeria, de Foresteria, 
loggio, kathedraal en stadstoren. Door het portiek van het Pretorska paleis 
komen we in de schilderachtige Schoenmakersstraat, de  Valegario of Čevljarska 
ulica, die nog altijd de sfeer ademt van een middeleeuwse, ambachtelijke straat. 
Wij gaan daarna door de Župančič straat langs het barokke Carli paleis naar 
het  02.  Prešeren plein met de karakteristieke Ponte fontein (uit 1666) en de 
Muda poort, die de zuidkant van het plein afsluit. De Muda poort, vroeger het 
tolhuis, is in renaissance stijl gebouwd, met heraldiek versierd (1516) o.a. met het 
wapen van de zon met zonnestralen, en sluit dan aan bij de overblijfselen van de 
vroegere stadsmuur, die in die tijd de stadsruimte begrensde. Wij gaan nu door 
de Pristanska straat langs de markt en de oude haven naar 03.  het Carpaccio 
plein en in een paar stappen zijn wij bij de Taverna, de zoutopslag van weleer 
die aan de oostelijke zijde het gerestaureerde Carpaccio plein begrenst met het 
Carpaccio huis (volgens de overlevering de woonplaats van de Venetiaanse 
schilders Vittoro Carpaccio en zijn zoon Benedetto) en de obelisk van de Heilige 
Justina, opgedragen aan het Galeischip van Koper dat had deelgenomen aan de 
zeeslag bij Lepanto in 1571. Wij vervolgen nu onze wandeling door de Kidrič 
straat langs het kerkje van de Heilige Nicolaas (Broederschap van de zeevaarders) 
uit het einde van de 16e eeuw en het barokke paleisje Totto ex Gavardo en stijgen 
dan langzaam naar het Museumplein, dat aan de zuidzijde wordt begrensd door 
het manieristische peleis Belgramoni-Tacco, waar thans het Streekmuseum 
(Pokrajinski muzej) van Koper is gevestigd. En hier zjn wij dan weer terug bij 
ons uitgangspunt.

Titoplein
Het voormalige Platea communis, dat tegenwoor-
dig het centrale stadsplein vormt, is een van de 
mooiste Mediterrane pleinen van het Noord-Adri-
atische kustgebied.

Kaartverkoop voor de begeleide wandelingen: 
+386 (0)5 664 64 03

Het regionale museum,   
Huis Carpaccio en etnologische 
collectie van Koper 
De voordeur van het Belgramoni-Taccopaleis, 
waarin het regionale museum van Koper is geves-
tigd, is versierd met de enige bewaard gebleven 
bronzen klopper van de vroegere stadspaleizen.

Meer informatie:+386 (0)5 663 35 70;
www.pokrajinskimuzejkoper.si
Toegangsprijs.

De Vinakoper-wijnkelder
De grootste wijnkelder in Sloveens Istrië met het 
grootste houten vat van Slovenië en een van de 
grootste in Europa.

Openingstijden: 
Maandag - vrijdag: 08:30 – 19:00 
Zaterdag: 08:00 – 13:00 
Zondag (mei – oktober): 9:00 – 17:00 
Meer informatie: +386 (0)5 663 01 01 
Afstand tot stadscentrum / passagiersterminal: 
ongeveer 2 km, vooraf reserveren wordt 
aanbevolen als u een wijnkelder wilt bezoeken 
en de producten wilt proeven. Rondleidingen en 
wijnproeverijen tegen betaling.

Fontico (1392) 
De voorzijde van de voormalige graanopslag van 
de stad bevat het wapen van de Podestà en kapi-
tein van Koper, Bernardo Diego. Dit is het oudste 
wapen van Koper en dateert uit het jaar 1432.

Prešerenplein
Het Prešerenplein, met de Mudapoort (1516) als 
centrale continentale stadspoort en met de Da 
Ponte-fontein (1666), is de belangrijkste van de 
voormalige perifere pleinen.

Carpaccioplein
Het plein draagt de naam van de Venetiaanse schilder 
Vittore Carpaccio, die volgens de overlevering in de 
16e eeuw samen met zijn zoon Benedetto in het 14e 
eeuwse Carpacciohuis in Koper woonde en werkte. 
Het plein wordt aan de kant van de zee afgesloten 
door de Taverna, een voormalige zoutopslagplaats 
van de Venetiaanse Republiek. In het midden van het 
plein staat de pilaar van Sint Justine, een eerbetoon 
aan de inwoners van Koper die in 1571 hebben mee-
gevochten in de slag bij Lepanto.

De altaarschildering 
van Vittore Carpaccio (1516)
De afbeelding van de beschermheilige van de stad 
Sint Nazarius met een schaalmodel van Koper in 
zijn hand is de oudste afbeelding van de vroegere 
eilandstad. De schildering is te bewonderen in de 
kathedraal van de Maria-Tenhemelopneming.
Openingstijden: dagelijks, behalve tijdens de mis
(Er zijn missen van maandag tot zaterdag om 
09:00 en 19:00, en op zondag om 08:00, 10:00 en 
19:00) Meer informatie: www.zupnije.rkc.si/kp-
stolnica. Gratis toegang.

Vesting Belveder 
(Baluardo del Belvedere)
De vesting is het enige overgebleven versterkte ge-
bouw van de voormalige stadswal. Eind 19e eeuw 
werd de begane grond van de vesting gebruikt voor 
de productie en opslag van wijn en likeuren.

Het Sint Anneklooster
Deze kunstschat met bewaard gebleven laatgotische 
koorbanken uit de 16e eeuw is het grootste monu-
ment met houten kunstvoorwerpen in voormalig 
Venetiaans Istrië.
Openingstijden:
Dagelijks: 07:00 - 20:00,  meer informatie:  
+386 (0)5 307 34 70, gratis toegang

Het natuurreservaat 
Škocjanski Zatok
Het grootste brakwatermoeras van Slovenië met 
uitzonderlijke planten en dieren en een bijzonder 
landschap biedt onderdak aan meer dan 220  
trekvogels, waaronder 45 broedvogels.
Openingstijden:
Dagelijks: van zonsopkomst tot zonsondergang
Meer informatie: +386 (0)5 626 03 70
Afstand tot stadscentrum / passagiersterminal: on-
geveer 3 km, groepen (10 – 25 bezoekers) moeten 
vooraf een rondleiding reserveren. Rondleidingen 
worden verzorgd door de manager en zijn tegen 
betaling. Gratis toegang
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BESPAAR
ONTDEK HET

HISTORISCH CENTRUM

GEBRUIK VAN DE KAART
ALS SOUVENIR

T O E R I S T I S C H E  K A A R T

MONUMENTEN – ERVARINGEN – KORTINGEN

TIC KOPER, Titov trg 3, Koper
T: +386 5 6646 403
E: tic@koper.si

www.koper-card.si

Koper
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