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Äldre krönikörer och historiker menar att 
Koper, som då kallades Justinopolis, kom 
till redan under andra halvan av 500-talet. 
Tack vare handelsförbindelser och politiska 
förbindelser med Aquileia-patriarker och 
Venedig under 900-1200-talet blev Koper 
en av de mest framstående städerna på 
den istriska halvön (Caput Histriae eller 
Capo d'Istria). Mot slutet av medeltiden 
gjorde stadens många fördelar jämfört med 
många andra istriska platser som hade såväl 
strategisk som kommersiell betydelse, att 
man kunde säkra sin ställning som istrisk 
huvudstad i den venetianska republiken. 
Tack vare ön Kopers strategiskt gynnsamma 
läge möjliggjordes utvecklingen av en 
kraftfull, befäst medeltida stad. Senare 
påverkade dess utmärkta läge, med avseende 
på trafikleder och försvar av staden, och 
direkta kontakter med det omedelbara 
och avlägsna inlandet, utformningen av en 
från början liten stad som under1400- och 
1500-talet växte för att till slut täcka hela ön.
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01  Tito-torget
Det centrala torget (tidigare Platea Comunis) omringas av sekulära och 
religiösa byggnader och kan stoltsera med en påkostad blandning av stilar, 
bl.a. gotisk, renässans och barock. Det är fortfarande en värdefull estetisk 
atmosfär som väcker besökares uppmärksamhet, nyfikenhet och beundran. 
Torgets utseende idag härstammar från 1400-talet när Praetorianska palatset, 
säte för Kopers podesta (högt uppsatt tjänsteman), kapten och storråd 
(Maggior Consiglio), byggdes på dess södra sida. Den första byggnaden var 
en blandning av gotisk stil och renässansstil medan dess barocka egenskaper 
härstammar från renoveringen på 1600-talet. Under pelarhallen bredvid 
ingången till Čevljarska-gatan syns fortfarande resterna av den första staden 
Loggia (Lobia Vetus) från 1300-talet. På den västra sidan av torget ligger 
Foresteria (1400-talet) med renässansportalen »Del Corte« och Armeria 
(1500-talet). Förr i tiden inrymde byggnaderna stadens administration, 
arsenal och pantbank. Staden Loggia byggdes i karakteristisk venetiansk 
gotisk stil under andra halvan av 1400-talet och renoverades på 1600-talet. 
Kaffehuset Loggia har legat här sedan mitten av 1800-talet. Katedralen 
Mary's Assumption byggdes på 1400-talet i en blandning av gotisk stil 
och renässansstil. Den fick sin interiör i barockstil när den renoverades på 
1700-talet. 
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Katedralen hyser ett antal värdefulla konstverk av 

venetianska mästare, bland annat Vittorio och Benedetto Carpaccio och 
Antonio Zanchi. I skattkammaren finns bland annat den bysantinska 
elfenbenskistan (800-1100-talet), kalken och den stora monstransen från 
1400-talet, St Nazario-bysten och antifonariet av Koper-miniatyrmålaren 
Nazario da Guistinopoli.

01  Stadens klocktorn, som lutar mot katedralens fasad, var ursprungligen 
en befäst romansk konstruktion som gjordes om till klocktorn någon gång 
mellan 1400- och 1600-talet. Idag är det en fantastisk byggnad som erbjuder 
en enastående utsikt över hela Koper-bukten med omnejd.
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Svalka dig på toppen
Missa inte ett besök i Kopers klocktorn; det blir 
en fantastisk och minnesvärd upplevelse. När 
du har tagit ditt första steg har du påbörjat den 
204 steg höga klättringen till klocktornets topp.

Experimentera
Upptäck vårt spännande vetenskapscentrum. 
Bli uppslukad av nya upplevelser och ge ditt 
barn en fantastisk möjlighet att lära sig mer 
om vetenskap och genomföra olika experi-
ment.

Ta reda på Praetorianska palatsets 
historia
Upptäck den forna venetianska stadens 
spännande historia och rika kulturarv med ett 
besök i det magnifika stadshuset, Praetorianska 
palatset, där du hittar den renoverade 
farmaceutiska insamlingen, bröllopssalen, 
borgmästarens kontor och kommunfullmäktige.

Koper runt
Ta en alldeles speciell tur med minitåg genom den 
gamla stadskärnan och beundra ljusinstallationen 
i form av den lilla sjöjungfrun med sin delfin.

Marknad under bar himmel och 
istrisk marknad
Känn atmosfären på den livliga marknaden eller 
prova någon lokal produkt på den typiskt istriska 
marknaden (varje söndag från maj-december).

Gastronomiska skatter
Njut av unik, typisk mat tillsammans med 
specialprovningar av utvalda lokala viner. Ta en 
kaffepaus på Loggia – ett av de äldsta kaffehusen 
i Slovenien – och låt Istriens smaker imponera 
på dig!

Upplev Sloveniens magnifika 
kustlinje
Ta en tur med motorbåten Reful eller den gamla 
”batana Fortuna” (typisk istrisk fiskebåt). Det blir 
en oförglömlig och unik upplevelse. Låt oss börja!

Hyllning till ett hälsosamt liv
Prova Bonifika rekreationcenter där du har full 
tillgång till alla våra anläggningar året runt, 
från tennisbanor och löparbanor till olika 
fritidsaktiviteter för barn.

Shoppa
Strosa bland de gamla gatorna i Koper och 
upptäck dess storslagna historia och passa 
samtidigt på att shoppa i gamla stan och de 
närliggande varuhusen. Du kommer inte att 
ångra dig.

Bada i Adriatiska havet
Gör nåt avkopplande och , doppa tårna i 
Adriatiska havet och njut på stranden i Koper 
eller i närheten av Žusterna.
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Stadsvandring i Koper
En promenad i den gamla stadskärnan avslöjar många intressanta 
platser som vittnar om denna livliga, attraktiva kuststads olika 
konstnärliga stilar under sin långa historia.  

01.  Börja i slutet av Kidričeva-gatan som öppnar upp sig mot den gamla 
hamnen nära Taverna, förr i tiden ett saltmagasin. Det står på den östra sidan 
av det renoverade Carpaccio-torget med Carpaccio-huset (den venetianska 
konstnären Vittores och hans son Benedetto Carpaccios hem) och St. Justina-
statyn rest till minne av Kopers galärer som deltog i slaget vid Lepanto 1571. 
Fortsätt sedan förbi St. Nicolas-kyrkan (brödraskapet för sjömän) från slutet 
av 1500-talet och det barocka Totto ex Gavardo-palatset och gå uppför en 
backe mot det lite mindre Museum-torget. På södra sidan av torget står 
Belgramoni-Tacco-palatset bevarat i sin ursprungliga stil. Idag utgör det 
Kopers regionmuseum. Några steg längre bort ligger  02.  stadens centrala 
torg med de mest framstående offentliga byggnaderna: Praetorianska palatset, 
Armeria, Foresteria, Loggia, katedralen och klocktornet. Under Praetorianska 
palatsets pelarhall ligger ingången till den pittoreska och mycket typiska 
Koper-gatan - Calegaria (Čevljarska ulica, Skomakargatan) – där man kan 
känna vingslagen av medeltida hantel och hantverk. Fortsätt därefter längs den 
nedre delen av Župančičeva-gatan, förbi det barocka Carli-palatset och vidare 
till det öppna 03.  Prešeren-torget med den karakteristiska Pontes-fontänen 
(1666) och Muda-porten på den södra sidan av torget. Den gamla tullporten 
byggdes i renässansstil (1576) och har en heraldisk utsmyckning med stadens 
tjusiga vapensköld med en strålande sol. Porten hänger samman med resterna 
av stadsmuren. För att komma till Carpaccio-torget (vår utgångspunkt) tar 
man Pristaniška-gatan, går förbi utomhusmarknaden och den gamla hamnen 
för att till slut komma tillbaka där du började.

Tito-torget
Tidigare Platea communis, är idag det centrala 
torget, ett av de vackraste medelhavstorgen i norra 
Adriatiska havet.

Inträde för guidade turer.
Mer info: +386 (0)5 664 64 03

Kopers regionmuseum och 
etnologiska samling
Porten till Belgramoni-Tacco-palatset, där 
Kopers regionmuseum finns, är utsmyckad 
med den enda bevarade dörrklappen i brons 
från forna palats i staden.

Mer info:+386 (0)5 663 35 70;
www.pokrajinskimuzejkoper.si
Inträdesavgift.

Vinkällaren Vinakoper 
Den största vinkällaren i slovenska Istrien med 
det största träfatet i Slovenien och ett av de största 
i Europa.

Öppettider:
Måndag-fredag: 08:30 – 19:00
Lördag: 08:00 – 13:00
Söndag (maj-oktober): 9:00 – 17:00
Mer info: +386 (0)5 663 01 01
Avstånd från centrum/passagerarterminal:
ca 2 km, Förhandsbokning gäller vid besök i 
vinkällare eller vinprovning. Inträde för guidade 
turer och vinprovning.

Fontico (1392) 
Framsidan av gamla stans spannmålsmagasin 
visar upp Podestàs vapensköld och kaptenen av 
Koper, Bernardo Diedo - den äldsta skildringen 
av Kopers vapensköld, med anor från år 1432.

Prešeren-torget
Prešeren-torget med Muda-porten (1516) som 
den centrala kontinentalporten till staden och Da 
Ponte-fontänen (1666) är det viktigaste torget av 
de forna torgen som låg i utkanten av staden.

Carpaccio-torget
Torget har fått sitt namn av den venetianska målaren 
Vittore Carpaccio som förmodligen levde och 
arbetade i Koper på 1500-talet tillsammans med sin 
son Benedetto, i 1300-talshuset Carpaccio. Torget är 
skyddat från havet av Taverna, förr i tiden saltlagret 
i den venetianska republiken. I mitten av torget står 
St Justine-statyn, rest till minne av de som deltog i 
slaget vid Lepanto 1571.

Altartavlan av V. Carpaccio (1516)
Skildringen av stadens skyddshelgon St Nazarius 
med en lermodell av Koper i ena handen är den 
äldsta skildringen av den tidigare ö-staden. Det 
kan ses i katedralen Mary’s Assumption.

Öppettider: varje dag utom vid högmässa
(Högmässa månd-lörd 09:00, 19:00, söndagar 
08:00, 10:00 och 19:00)
Mer info: www.zupnije.rkc.si/kp-stolnica
Gratis inträde.

Belvedere-fästningen (Baluardo 
del Belvedere) 
Fästningen är den enda bevarade befästa byg-
gnaden från den forna stadsmuren. Under 
senare delen av 1800-talet användes fästningens 
bottenvåning för tillverkning och förvaring av vin 
och likörer.

St. Annes klosterkyrka
Denna konstskatt med bevarade gotiska körbänkar 
från 1500-talet är det största bevarade trämonu-
mentet i forna venetianska Istrien.
Öppettider: 
Alla dagar: 07:00 - 20:00 
Mer info: +386 (0)5 307 34 70 
Gratis inträde.

Naturreservatet Škocjanski Zatok
Den största bräckta våtmarken i Slovenien med 
enasteående botanik och zoologi och ett unikt 
landskap, är hem för över 220 flyttfågelarter, 
däribland 45 avelsfåglar.
Öppettider:
Alla dagar: från soluppgång till solnedgång
Mer info: +386 (0)5 626 03 70
Avstånd från centrum/passagerarterminal: ca 3 km, 
Grupper (10 – 25 besökare) måste förhandsboka en 
guidad tur. Guidade turer erbjuds av reservatet till 
en kostnad.
Inget inträde.
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