Doživetje v hiši
oljčnega olja in kozmetike Carcauec
1–2 h

Krkavče

vsak dan po predhodnem
dogovoru vsaj 24h prej

V hiši Carcauec boste spoznali življenje in delo na ekološki oljkarski
kmetiji s poudarkom na skrbi za oljke in kakije. Degustirali boste
oljčno olje, olive v slanici, kakijev kis, doma pečen kruh in testirali
naravno kozmetiko s sivko. Po želji sledi tudi obisk štirih mini
ponijev in sprehod po oljčniku.
Hiša Carcauec
+386 41 977 492
carcauec@gmail.com

19,90 €

Sanjsko doživetje v soju sveč
3h

Koper

Izlet do sončnega zahoda
vsak torek

2h

Žusterna

po dogovoru

Petzvezdično doživetje združuje lepoto historičnega ambienta
mestnega jedra Kopra, odlično trajnostno naravnano lokalno
kulinarično izkušnjo v soju sveč na balkonu Pretorske palače in
vzpon na Zvonik v čarobnem soju lantern.

Večerni izlet s supi v prvo vrsto pred sončnim zahodom bo navdušil
vse romantike in vse, ki uživajo v poletnih večerih in večernem
kopanju.

TIC Koper
+386 5 6646 403
tic@vistikoper.si

HALO SUP
+386 30 313 134
info@halosup.si

99,00 €

75,00 €

Potuj kot kapitan po Kopru
3h

TIC Koper
Titov trg 3, 6000 Koper
+386 5 6646 403
tic@visitkoper.si
www.visitkoper.si

Koper

vsak torek
od 17.00 do 20.00

Odpravite se na potovanje skozi čas in spoznajte, kako je nastalo
glavno mesto Istre. Kapitan Cappo bo otroke popeljal po mestnem
jedru, jim razkazal mestne znamenitosti in predstavil svojo zgodbo.

33,00 €

TourSlove
+386 40 42 52 62
kids@tourismslovenia.eu

Poletna
doživetja
v Kopru

Tartufi: lov & kuhanje & degustacija
2–4 h

Istra

vsak dan dve uri po
sončnem vzhodu ali
pred sončnim zahodom

KOZJI IZZIV - Družinska pustolovščina
za pogumne in radovedne
2,5 h

Truške

vsak dan ob 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00

Odkrijte skrivnostni svet tartufov s profesionalnim lovcem.
Spoznajte, zakaj so tartufi tako cenjeni, kako jih nabiramo in kako
pripravimo najbolj priljubljeno jed. Okusite in doživite lokalne
specialitete.

Igra na prostem, ki vas popelje v svet mitov in legend. Podajte
se na reševanje izziva in preko zemljevida z zgodbami spoznajte
dediščino Istre. Za rešen izziv ste nagrajeni s tipično istrsko
marendo.

IstraTerra
+386 51 420 711
info@istraterra.com

Playful Istria
+386 69 667 117
info@playful-istria.com

99,00 €

39,90 €

Istrski zajtrk - Doživi lokalno
1h

Truške

vsak dan med 9.00 in 11.00

Kolesarjenje ob morju v soju lune
2h

Koper

vsak ponedeljek, sreda
in petek ob 19.30

Istrski zajtrk je sestavljen izključno iz dobrot lokalnih kmetovalcev
Slovenske Istre. Poleg zajtrka prejmete tudi pet lokalnih doživetij,
s katerimi boste spoznali domačine, znamenitosti in doživeli nekaj
novega!

Ko se rdeče sonce počasi poslavlja od poletnega dne, se naša
nočna avantura začne. V dveh uricah bomo sproščeno kolesarili,
se posladkali s sladoledom, za piko na i pa še zaplavali v toplem
morju v soju lune.

Hiške slovenske Istre
+386 41 551 665
istrianbreakfast@gmail.com

Active Adriatic
+386 41 822 007
active.adriatic@gmail.com

15,00 €

35,00 €

Degustacija oljčnega olja,
namazov in oljčnih arom
1h

Marezige

julij, avgust ob 9.00 ali 18.00,
po predhodnem dogovoru

Na kmetiji, ki se nahaja v vasi Marezige, boste stopili v svet oljk.
Oljčniki so primerni za fotografiranje, sprehode, poslušanje mirne
narave, v sklopu degustacije pa boste spoznali oljčne okuse, arome
ter namaze.

19,00 €

Turizem na kmetiji Rdeča Pravljica
– Turist farm Red Fairytale
+386 31 335 685, +386 41 271 455
info@oliveoilredfairytale.si

Istrsko vinsko razvajanje
na posestvu Bordon
2,5 h

Dekani

vsak ponedeljek
in petek ob 14. uri

Sprehod skozi vinsko klet in ogled enega izmed večjih mlinov na
reki Rižani se nadaljuje z degustacijo vrhunskih ekoloških vin,
oljčnega olja, domačih mesnin in drugih lokalnih dobrot.

49,00 €

Vina Bordon
+386 41 721 228
bordon.wines@gmail.com

