KOPER
EVROPSKA DESTINACIJA ODLIČNOSTI
2017 – KULTURNI TURIZEM

Ko pridete v Koper, vas sonce spremlja na vsakem koraku. Starodavni
simbol vas pozdravi že na mestnih vratih, ki vabijo na ulice in trge,
zaznamovane s kulturo beneške republike. Evropska destinacija odličnosti
2017 je mesto turizma, zavezanega h kulturni in okoljski trajnosti.
Mesto, ki je neločljivo povezano z morjem in Istro, zelenim zaledjem
slovenske obale Jadranskega morja, je tudi ena od zelenih destinacij
Slovenije - Slovenia Green.
tic@koper.si
www.koper.si

KOPER

Odkrijte koprsko serenissimo
Tam, kjer je bil že v bronasti dobi poseljen skalni otok, obdan z morjem,
je danes mesto zgodovinskih zakladov iz različnih časovnih obdobij.
Srednjeveško mestno jedro je zaznamovano zlasti s posebnostmi iz
časa Serenissime, petstoletne vladavine beneške republike. Imenitna
Pretorska palača, Loža, cerkveni stolp in stolna cerkev z oltarno sliko
Vittoreja Carpaccia vabijo na osrednji trg, od koder se širijo ulice z
benečanskimi hišami. Med njimi sta tudi hiša Carpaccio s posebno
zbirko koprske kulturne dediščine in Pokrajinski muzej Koper, kjer
so predstavljena pričevanja o bogati zgodovini Kopra.

Serenissima je drugo ime za čas beneške republike, danes pa lahko v besedi
začutite tudi stik s sabo in z naravo, ki vam ga ponujajo potepi po koprskem
podeželju. Mediteranska narava in podnebje, posebnosti kraškega roba
(značilna pokrajina v koprskem zaledju, kjer se kraška planota prevesi v
flišno pokrajino Slovenske Istre in predstavlja geološko in podnebno mejo)
in naselja z istrskimi hišami in vodnjaki ter samosvojo istrsko kulturo so
v vseh letnih časih dober razlog za obisk krajev, kot so Krkavče s svojim
skrivnostnim krkavškim kamnom, Benkova hiša na Črnem Kalu, Socerb s
plezališči na kraškem robu ter še posebej Hrastovlje s cerkvijo Svete Trojice
in njenimi edinstvenimi stenskimi poslikavami Mrtvaškega plesa. Poleg
vodenih ogledov in izletov ter tematskih poti Koper z Istro vse leto ponuja
odlične možnosti za športne aktivnosti v naravi.

Okusite
sonce
Kulturno dediščino in sonce Kopra zares spoznate,
ko ju tudi okusite.
Območje s svetovno znanimi pridelovalci oljčnega
olja in vina gurmeje razvaja tako z mediteransko
kot z avtentično istrsko
kuhinjo.
Lokalne posebnosti najdete povsod - v gostilnah in
na turističnih kmetijah, v
kleteh in na osmicah. Istrska kuhinja navdušuje z
naravnimi sestavinami.

Začutite utrip Kopra na
prireditvah
Kulturne, športne in še posebej gastronomske prireditve se v Kopru
vrstijo skozi vse leto. Istrski karneval s pustnimi povorkami, rajanji in
plesi odžene zimo. Poleti se mnogi radi vračajo na slovito koprsko Rumeno
noč, zaradi pestrega dogajanja pa je mesto stoterih sonc odlična izbira
tudi za pričakovanje novega leta, ko samosvoj praznični utrip ustvarja
Magični december v Kopru. Ponudniki značilnih istrskih pridelkov, živil
in dobrot razvajajo obiskovalce na prireditvah, kakršni sta septembrska
Sladka Istra in oktobrski Dnevi kmetijstva Slovenske Istre. Z vini,
kulinariko in lokalnimi šegami in navadami navdušujejo tudi majska
Koper na dlani in Praznik refoška v Marezigah, septembrski Vonj po
Istri v Krkavčah in novembrsko Martinovanje v Kopru.

Finalisti izbora Evropskih destinacij odličnosti 2017:
KRAS

PTUJ

Območje Krasa sodi med pomembne kulturne krajine v Evropi.
Ostanki prazgodovinskih gradišč, kamnita stavbna dediščina, razvita
kamnoseška obrt in umetnost dajejo Krasu svoj edinstven pečat.

Današnji Ptuj je več kot le mesto bogate in živahne zgodovine –
je živahno evropsko središče kulture , mesto festivalov, izjemnega
pustnega izročila in nesnovne kulturne dediščine.
www.ptuj.info

www.visitkras.info

RADOVLJICA

SLOVENSKE KONJICE

Radovljica velja za eno najlepših starih mestnih jeder v Sloveniji,
Čebelarski muzej pa jo postavlja v osrednje mesto slovenskega
čebelarstva.

Prikupno srednjeveško mesto s skoraj tisočletno starotrško zasnovo
in nekaj manj kot šest tisoč prebivalci, je položeno med sončne zlate
griče vinorodnih Škalc in Konjiško goro.

www.radolca.si

tic.konjice.si
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