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Eski vakanüvisler ve tarihçiler Koper'in 
başlangıcının - o zamanki adıyla 
Justinopolis- altıncı yüzyılın ikinci yarısı 
olduğunu söylüyorlar. 10. ve 13. yüzyıl 
arasında, Aquileia patrikleri ile Venedik 
arasındaki ticari ve politik bağlantılar 
sayesinde, Koper Istrian yarımadasındaki 
(Caput Histriae veya Capo d'Istria) önde 
gelen şehirlerden birisi haline gelmişti. 
Ortaçağın sonlarına doğru, Istria'daki 
diğer yerlere göre hem stratejik, hem 
de ticari önem taşıyan pek çok avantajı, 
Koper'in Venedik Cumhuriyeti'nde 
Istrian'ın başkenti haline gelmesini 
sağlamıştır. Koper'in uygun stratejik 
konumu, güçlü ve desteklenmiş bir 
ortaçağ kentinin geliştirilmesini 
mümkün kılmıştır. Daha sonraları, trafik 
yollarına ve şehrin savunmasına dair 
uygun konumu ile yakın ve daha uzak 
iç bölgelerle olan doğrudan temasları, 
başlangıçta kompakt bir şekilde inşa 
edilmiş olan ve 15. ve 16. yüzyılda tüm 
adayı işgal eden şehrin biçimlenmesinde 
rol oynanmıştır.

KOPER'İN
KEYFİNİ ÇIKARIN

01  Tito Meydanı
Şehir merkezi meydanı (daha önceki adıyla Platea Comunis), bol miktarda 
Gotik, Rönesans ve Barok özelliklerine sahip seküler ve dini yapılarla 
kuşatılmıştır. Meydan, ziyaretçilerin ilgisini çeken, merak ve hayranlık 
uyandıran değerli bir estetik ortam olmayı sürdürmektedir. Günümüzün 
meydanla ilgili imajı, Koper Podesta'sının, komutanının ve Büyük Konseyin 
(Maggior Consiglio) makamı olan Praetoran Sarayının güney yakasında 
inşa edildiği 15. yüzyıla dayanmaktadır. İlk bina Gotik ve Rönesans 
stillerinin bir karışımıdır, buna karşılık yapının Barok özellikleri 17. yüzyıl 
yeniliklerinden kaynaklanmaktadır. Čevljarska caddesine çýkan giriţin 
yanındaki kemer altında, 14. yüzyılda kurulmuş ilk şehir olan Loggia'nın 
(Lobiavetus) kalıntıları hala görülebilir. Meydanın batı tarafında, »Del 
Corte« Rönesans dönemine ait ana kapısı ve Armeria'sı (16. yüzyıl) ile 
Foresteria (15. yüzyıl) yer alır. Geçmişte, bu binalarda şehrin yönetim 
binaları, cephaneliği ve rehinci dükkanı bulunuyordu. Loggia şehri, 15. 
yüzyılın ikinci yarısında Venedik gotik stilinde inşa edilmiş ve 17. yüzyılda 
yenilenmiştir. Loggia kahvehanesi 19. yüzyılın ortalarından beri burada yer 
almaktadır. Meryem Ana'nın Göğe Kabulü Katedrali, 15. yüzyılda Gotik ve 
Rönesans stillerinin bir karışımı şeklinde inşa edilmiştir. Barok iç bölümü 
18. yüzyılda gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sırasında yapılmıştır.  
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Katedral, aralarında Vittorio ve Benedetto Carpaccio, Antonio 

Zanchiand ve diğerlerinin bulunduğu Venedikli ustaların çok sayıdaki 
değerli eserine ev sahipliği yapmaktadır. Hazinesindeki pek çok değerli 
şey arasında Bizans dönemine ait fildişi sandık (9. - 12. yüzyıl arası), kadeh 
ve 15. yüzyıldan kalma büyük kutsal ekmek kabı, Aziz Nazario'nun büstü 
ve Koper'li minyatür ressamı Nazario da Guistinopoli'nin ilahi kitabı yer 
almaktadır.

01  Katedralin ön cephesine doğru eğimli duran şehrin çan kulesi orijinal 
olarak takviye edilmiş ve sonradan 15. - 17. yüzyıl arasında çan kulesine 
dönüştürülmüş bir Roman yapısıdır. Günümüzde, bu yapı tüm Koper 
Körfezi'nin ve iç bölgelerin olağanüstü bir manzarasına sahip, dikkat çekici 
bir gözlem noktasıdır.
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Yukarıdan esintiyi hissedin
Koper’in Çan kulesi ziyaretini harika ve 
unutulmaz gününüzün bir parçası haline 
getirin. İlk adımı attığınızda, 204 adımlık 
tırmanışınız başlamış olur ve artık Koper’in 
Çan kulesi tamamen size aittir.

Avuç içinizde bilim
Ellerinizi ve beyninizi hazırlayın ve deneyler 
merkezimizi keşfedin. Yeni deneyimlere 
dalın. Çocuğunuzun bilim konusunda güven 
geliştirmesi açısından harika bir fırsat.

Praetoran Sarayının tarihini 
dinleyin
İçinde yenilenmiş eczacılık koleksiyonunun, 
düğün salonunun, belediye başkanı ofisinin ve 
şehir konseyi salonunun gizli olduğu muhteşem 
belediye binasına, yani Praetoran Sarayına 
yapacağınız bir ziyaretle, eski Venedik şehrinin 
ilginç tarihini ve zengin kültürel mirasını 
keşfedin.

Koper Çemberi
Eski şehir merkezinin çevresinde olağandışı bir 
mini tren yolculuğu yapın ve Küçük Deniz Kızıyla 
Yunus Balığı ışık enstalasyonunu hayranlıkla 
izleyin.

Açık pazar ve Istrian pazarı
Istrian pazarında canlı pazar atmosferini hissedin 
veya yerel ürünlerin bazılarını deneyin (Mayıs - 
Aralık ayları arasında her Pazar).

Büyüleyici gastronomik Istrian 
hazineleri
Özel bir orijinal Istrian zeytinyağı tadımının eşlik 
ettiği benzersiz gastronomik Istrian hazinelerinin 
keyfini çıkarın ve seçkin yerel şarapları keşfedin. 
Ayrıca Slovenya'daki en eski kafelerden birisi 
olan Loggia'da bir kahve molası verip, Istrian 
lezzetlerinin sizi etkilemesine izin verebilirsiniz!

Sloven kıyılarını deneyimleyin
Sürat teknesi Reful veya eski “batana Fortuna” 
(tipik Istrian balıkçı teknesi) ile bir gezi 
yapın. Bu harika ve benzersiz deneyimi asla 
unutamayacaksınız. Hadi başlayalım!

Sağlıklı yaşamınıza övgü
Tenis kortlarından, çocuklar için olan eğlence 
tesislerine, atletik stadyuma, koşu pistlerine 
ve çok daha fazlasına tüm yıl boyunca tam 
erişiminizin olacağı Bonifika dinlenme ve spor 
merkezini denemenizi öneriyoruz.

Alışveriş zamanı
Koperand'ın eski caddelerinde tarihini 
keşfederek yürürken, eski şehirde veya yakındaki 
alışveriş merkezlerinde alışveriş yapma fırsatı 
yakalayabilirsiniz. Buna pişman olmayacaksınız.

Adriyatik Denizine atlayın
Gerçek anlamda kaygısız bir deneyime hoş 
geldiniz, ayaklarınızı Adriyatik Denizine daldırın 
ve Koper Plajında veya yakınlardaki Žusterna'da 
eğlenin.
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Koper çevresinde bir gezinti
Eski şehir merkezi çevresinde bir yürüyüş, uzun tarihi boyunca 
bu canlı ve çekici kıyı şehrinin görünüşünü şekillendirmiş 
olan çeşitli sanatsal stillere sahip pek çok ilginç yeri görmenizi 
sağlayacaktır. 

01.  Rota Kidričeva Caddesinin daha önce bir tuz deposu olan Taverna'nýn 
yanýndaki eski limana açýlan ucundan baţlar. Rota üzerinde, Carpaccio evinin 
(Tanınmış Venedikli ressam Vittore ve oğlu Benedetto Carpaccio'nun evi) de yer 
aldığı Carpaccio meydanının doğu kıyısı ve  1571'deki Lepanio savaşına katılmış 
olan Koper kadırgası hatırasına adanmış Aziz Justina sütunu bulunmaktadır. 
Rota, 16. yüzyıl sonuna ait Aziz Nicolas (denizci kardeşliği) kilisesinin ve Barok 
Totto ex Gavardo Sarayının yanından geçerek, daha küçük olan Müze meydanına 
doğru hafif eğimli şekilde devam eder. Meydanın güney tarafında abartmalı bir 
üsluba sahip sanatçı Belgramoni'nin Tacco Sarayı yer almaktadır. Bugün, bu saray 
Koper Bölge Müzesi olarak kullanılmaktadır. Birkaç adım sonra  02.  en seçkin 
kamu binalarına sahip şehrin ana meydanı karşınıza çıkar: Praetorian sarayı, 
Armeria, Foresteria, Loggia, Katedral ve çan kulesi. Praetorian Sarayının kemer 
altında, ortaçağa ait ticaret ve zanaat bölgesi hissini sürdüren, canlı ve en tipik 
Koper caddesi olan Calegaria'nýn (Čevljarskaulica-Ayakkabýcýlar Caddesi) giriţi 
yer alýr. Daha sonra tur, Župančičeva caddesinin alt bölümünden devam ederek, 
Barok Carli Sarayý'nýn yanýndan geçer ve meydaný simgeleyen da Ponte Çeţmesi 
(1666) ile meydanýn güney tarafýndaki Muda Kapýsýnýn yer aldýđý ferah 03.  
Prešeren meydanına ulaşır. Eski kapı Rönesans stilinde yapılmıştır (1576) ve 
üzerinde ışınlarını saçan güneş resminin bulunduğu şehrin hanedan arması yer 
alır. Bu bölüm, şehir duvarlarının kalıntılarıyla bağlantılıdır. Carpaccio meydanına 
gitmek için (başlangıç noktamız) Pristaniška caddesinden yürüyün, Açık pazarı ve 
eski limanı geçin, bir kaç adım sonra başlangıç noktasına geri dönmüş olacaksınız.

Tito Meydanı
Günümüzde şehir merkezi meydanı olan eski 
adıyla Platea Communis, Kuzey Adriyatik 
bölgesindeki en güzel Akdeniz meydanlarından 
birisidir.

Rehberli turlar için giriş ücreti.
Daha fazla bilgi: +386 (0)5 664 6403

Koper Bölge Müzesi ve 
Etnolojik Koleksiyonu 
İçerisinde Koper Bölge Müzesinin 
bulunduğu Belgramoni-Tacco Sarayının 
ön kapısında eski şehir saraylarındaki 
tek korunmuş bronz kapı tokmağı 
bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi: +386 (0)5 663 35 70;
www.pokrajinskimuzejkoper.si
Giriş ücreti.

Vinakoper Şarap Mahzeni
Slovenya'daki en büyük ahşap fıçıya sahip olan, 
Slovenya Istria'daki en büyük şarap mahzeni ve 
Avrupa'daki en büyük şarap mahzenlerinden 
birisi.
Açılış zamanı:
Pazartesi – Cuma: 08:30 – 19:00
Cumartesi: 08:00 – 13:00
Pazar (Mayıs – Ekim): 9:00 – 17:00
Daha fazla bilgi: +386 (0)5 663 01 01
Şehir merkezine / yolcu terminaline uzaklığı:
yaklaşık 2 km (1,2 mil), Şarap mahzeni ziyareti ve 
şarap tadımı için önceden rezervasyon yapılması 
önerilir. Rehberli turlar ve şarap tadımı için giriş 
ücreti.

Fontico (1392) 
Eski şehir ambarının ön bölümünde Koper 
Podestà'sı ve Komutanı olan Bernardo Diedo'nun, 
1432 yılından kalma en eski Koper arması tasviri 
olan arması yer almaktadır.

Prešeren Meydanı
Merkezi kıtasal şehir kapısı olan Muda Kapısı 
(1516) ve DaPonte Çeşmesi (1666) ile Prešeren 
Meydanı, eski çevresel meydanların en önem-
lisidir.

Carpaccio Meydanı
Meydan, 16. yüzyılda oğlu Benedetto ile Koper'deki 
14. yüzyıla ait Carpaccio Evinde yaşadığı ve çalıştığı 
düşünülen Venedikli ressam Vittore Carpaccio'nun 
adını taşımaktadır. Meydan deniz tarafından 
Venedik cumhuriyetinin eski tuz deposu olan Tav-
erna ile kapatılmıştır. Meydanın ortasında, Koper 
halkının 1571 yılında Lepanto savaşına katılmalarını 
simgeleyen Aziz Justine’in sütunu yer almaktadır.

Sunak resmi V. Carpaccio'ya aittir 
(1516)
Şehrin hamisi St. Nazarius'un bir elinde Koper'in 
alçı bir modeli olan tasviri, eski ada şehrinin en 
eski tasviridir. Bu tasvir Meryem Ana'nın Göğe 
Kabulü Katedrali'nde görülebilir.
Açılış zamanı: ayin zamanı hariç her gün
(Ayinler Pazartesi - Cumartesi arasında saat 09:00 
ve 19:00'da, Pazar günleri 08:00, 10:00 ve 19:00'da 
yapılmaktadır)
Daha fazla bilgi: www.zupnije.rkc.si/kp-stolnica
Giriş ücretsizdir.

Bastion Gazebosu (Baluardo del 
Belvedere) 
Bastion, eski karargah duvarının tek korunmuş 
bölümüdür. 19. yüzyılın sonlarında, Bastion’un 
zemin katı şarap ve likör üretimi için 
kullanılıyordu.

Aziz Anne Manastırı Kilisesi
İçinde 16. yüzyıldan kalma korunmuş Gotik koro 
sıraları bulunan Bu sanat hazinesi, eski Venedik 
Istria'sı dönemine ait en büyük ahşap eserdir.
Açılış zamanı: her gün: 07:00 - 20:00
Daha fazla bilgi: +386 (0)5 30734 70 
Giriş ücretsizdir.

Škocjanski Zatok Doğa Koruma 
Alanı
Sıra dışı botaniği, zoolojisi ve tabiatı ile 
Slovenya'daki en büyük tuzlu sulak arazi olan bu 
bölge, 45 adet besici dahil, 220'den fazla göçmen 
kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır.
Açılış zamanı:
Her gün: gün doğumundan gün batımına kadar
Daha fazla bilgi: +386 (0)5 626 03 70
Şehir merkezine / yolcu terminaline uzaklığı: 
yaklaşık 3 km (1,8 mil), Grupların (10 – 25 
ziyaretçi) koruma alanına rehberli bir tur yapmaları 
gerekir. Rehberli turlar koruma alanı müdürü 
tarafından bir ücret karşılığında sağlanmaktadır.
Giriş ücretsizdir
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