
Devin Nabrežina
na robu Krasa
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Devin nabrežina, na robu Krasa.
Enkratna turistična punudba.
Številne kakovostne ponudbe od morja do Krasa:
opremljene plaže, zgodovinski gradovi, umetnostni spomeniki, turistične kmetije, 
vinarstvo, sprehodi po borovih in hrastovih gozdovih na najbolj edinstvenem in
očarljivem območju severnega Jadrana.
Pridi na njegovo odkrivanje!

Po avtocesti le 120 km od Benetk, 15 km od Trsta
V bližini letališča v ronkah (ronchi dei Legionari)

za informacije:

Občina Devin Nabrežina
Tel. +39 040 2017372
turismo@comune.duino-aurisina.ts.it
www.comune.duino-aurisina.ts.it

TIC Sesljan (sezonsko odprtje)
Tel. +39 040 299166
iatsistiana@marecarso.it
www.marecarso.it

www.falesiediduino.it
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Comune di Duino aurisina - občina Devin nabrežina 
nabrežina Kamnolomi, 25 - 34011 Devin nabrežina (TS) - tel. +39 040 2017111 fax: +39 040 200245 

www.comune.duino-aurisina.ts.it
www.marecarso.it

služba za javno šolstvo, kulturo, šport, mladino, turizem in uoJ
nabrežina, 102 - 34011 Devin nabrežina (TS) - tel. +39 040 2017372 fax: +39 040 201307 

turismo@comune.duino-aurisina.ts.it

Turistično-informativni center (iaT) sesljan
Sezosnko okence za informacije in turistični sprejem 

Sesljan, 56/B - 34100 Devin nabrežina (TS) - tel. +39 040299166 
iatsistiana@marecarso.it - www.marecarso.it 

Turistično-gospodarski odbor rilke
Devin - 34100 Devin nabrežina (TS) - Tel. +39 348 9745155

info@duinotourism.it - www.duinotourism.it

OZEMLJE

KORISTNE INFORMACIJE

zaradi svoje lege na severnih obronkih jadrana je občina Devin nabrežina od vedno bila stičišče različnih okolij in obvezen
prehod med vzhodom in zahodom ter med Sredozemljem in Srednjo evropo. na območju izvirov Timave, značilne kraške
ponikalnice, je že v davnih časih cvetelo čaščenje nadnaravnih sil, do polovice 16. stoletja pa je v teh krajih delovalo pomembno
pristanišče. med letoma 1915 in 1917 je bila naša občina prizorišče bojev med avstro-ogrsko in italijansko vojsko za zavzetje
strateško pomembnih vzpetin, kot npr. Grmade. Dvoletno bojevanje je povzročilo na tisoče žrtev in prizadelo popolno razdejanje.
V sedanjih povsem spremenjenih političnih in mednarodnih razmerah se je življenjska raven dvignila in občina je postala privlačna
tako za stalne prebivalce kot tudi za občasne obiskovalce. Turist že ob prvem stiku z našim ozemljem takoj zazna, da v občini
ne bo pogrešal neokrnjene narave in čistega morja ter da ne bo prikrajšan niti za zgodovinske, arheološke ter kulturne
zanimivosti, za privlačne dogodke ter kakovostno kulinariko in odlično vinsko ponudbo. ob vsem tem ne smemo spregledati
prometne dostopnosti in povezanosti krajev, vljudnosti ter gostoljubnosti krajanov, ki vedo, kako ustreči s prisrčnim sprejemom
in pogostitvijo, začenši z enkratnimi nočitvami vse do daljših nastanitev. Prostor nudi vsakomur ustrezno ponudbo ter zadovolji
sleherno povpraševanje. med izviri Timave in paleontološkim najdiščem v ribiškem naselju vse do devinskih gradov ter
obnovljenega Sesljanskega zaliva in novega turističnega naselja Portopiccolo (it.: malo pristanišče), med kraškimi osmicami in
turističnimi kmetijami, po pešpoteh in kolesarskih stezah, ki prepredajo kraško pokrajino, si lahko vsakdo najde kotiček zase.

Uprava občine Devin nabrežina je v tej tiskovini strnila vse koristne informacije, na podlagi katerih bodo turisti lahko celovito
izkoristili tukajšnjo turistično ponudbo glede na lastne želje in potrebe. Dovolite nama, da s prisrčno dobrodošlico pozdraviva vse,
ki nas bodo počastili s svojim obiskom v prepričanju, da jim bo ta ostal v najlepšem spominu.

Andrej Cunja
odbornik za turizem

Vladimir Kukanja
Župan
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KaKo Do nas
z avtomobilom in motorjem:

Iz Trsta
Iz mestnega srediča sledite smeri Videm Benetke. 

Po približno 15km po Obalni cesti (SR14) prispete do Sesljana. 
Iz Benetk  

Avtocesta A4 v smeri proti Trstu do izvoza za Devin ali Sesljan. 
Iz Slovenije

Iz mejnega prehoda Sežana Fernetiči sledite smeri Videm Benetke. 
Nadaljujte do izhoda za Sesljan. 

Iz Avstrije  
Iz avtoceste A23 se preusmerite na A4 v smeri Trsta in nadaljujte do izvoza za Devin ali Sesljan.

z vlakom:
Izstopite na postaji v Trstu, Tržiču ali Sesljanu-Vižovljah in nadaljujte do svojega cilja z javnimi

prevoznimi sredstvi ali taksijem. 
Za informacije o urnikih si oglejte www.trenitalia.com - www.triestetrasporti.it 

z letalom:
Iz tržaškega letališča v Ronkah ali letališča Marco Polo v Benetkah lahko nadaljujete do svojega cilja z

javnimi prevoznimi sredstvi, najetim avtomobilom ali taksijem.
Za informacije o urnikih si oglejte www.trenitalia.com - www.triestetrasporti.it

Javna Prevozna sreDsTva in TaKsiJi

KorisTne ŠTevilKe

KORISTNE INFORMACIJE

SMER, LINIJA ČAS KONTAKT

TRIESTE – TRST 

e 51 aPT

avtobus št. 44

motonave - motorni čoln

25 minut

45 minut

1h 20 minut

apt Gorizia
Tel. 800955957 -www.aptgorizia.it

Trieste Trasporti
Tel. 800016675 - www.triestetrasporti.it

MONFALCONE – GRADO 
TRŽIČ – GRADEŽ 

e 21 aPT 25 minut apt Gorizia
Tel. 800955957 - www.aptgorizia.it

DUINO AURISINA
DEVIN NABREŽINA 

Bus n.ro 43 – 44

Taksi

Tel. 800016675
www.triestetrasporti.it
Tel. +39 327 6630640

KONTAKT
POLICIJA Tel. 113
KARABINJERJI Tel. 112
REŠILEC Tel. 118
GASILCI Tel. 115
REŠEVANJE NA MORJU Tel. 1530
ŽIVINOZDRAVNIK Tel. +39 040 291131

dr. Paronuzzi

Kazalo
Gradovi in kultura 5
Zgodovina in prazgodovina 7
Legende o krasu 10
Jame 10
Narava 12
Pešpoti 14
Šport in prosti čas 19
Tradicija in gastronomija 22
Gansatsrtoannoitmeiva 26

Fotografije:
Dario Gasparo, Ernesto D’Elia, Marino Sterle, Lucia Lalovich,
Pino Sfregola, Fabio Crisma, Gabriele Menis
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DevinsKi GraD
Devinski grad stoji na visoki kraški pečini
strmo nad morjem in obiskovalcem nudi
veličasten razgled na Tržaški zaliv. Čudoviti
park, ki obdaja grad in se po terasah spušča
proti obali s svojimi drevoredi, pisanimi
cvetličnimi gredicami, kipi in arheološkimi
najdbami dodatno poveča čar tega kraja in
mu daje enkratni romantični pridih. Lastnik
gradu, ki je bogato opremljen z dragocenimi
umetninami in zgodovinskimi eksponati, je
knežja rodbina della Torre e Tasso (nekoč
von Thurn und Taxis), ki je za obiskovalce
odprla ne samo park, ampak tudi večji del
gradu, v katerem še danes prebiva. Grad, ki
je nastal na ruševinah rimske postojanke,

sega v 14. stoletje in je videti kot heterogena in mogočna stavba, ki kraljuje nad Tržaškim zalivom. obisk
traja približno poldrugo uro; poleg raznolikega sredozemskega rastlinstva v parku si lahko obiskovalci
ogledajo grajske prostore, opremljene z dragocenim pohištvom, številnimi zgodovinskimi dokumenti,
orginalnimi pismi, družinskimi slikami in starodobnimi umetnostnimi grafikami. V stoletjih so na gradu
gostili številne osebnosti: elizabeto avstrijsko (Sissi), chambordske grofe, nadvojvodo maksimilijana
Habsburškega z ženo charlotto Belgijsko, nadvojvodo franca
ferdinanda, johanna Straussa, franza Liszta, Paula Valeryja,
Gabrieleja D’annunzia in najslavnejšega gosta, pesnika rainerja
mario rilkeja, ki je tu spesnil prvi dve Devinski elegiji. obiskati je
mogoče več kot 18 v celoti opremljenih dvoran, ki pričajo o dolgi
zgodovini rodbine della Torre e Tasso (nekoč von Thurn und
Taxis). med eksponati izstopa starodobna različica klavirja, na
katerega je igral Liszt, med zanimivostmi pa ne gre spregledati
Palladijevega stopnišča, prave arhitekturne mojstrovine, v
zunanjem predelu pa ne pozabimo na razgled na 360 stopinj z
grajskega stolpa, strme terase nad morjem in bunker, ki ga je leta
1943 zgradila organizacija ToDT za nemško Kriegsmarine. 
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GRADOVI IN KULTURA 
GRADOVI IN KULTURA 
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TraDizione e GaSTronomia
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sTari GraD in bunKer
od leta 2010 imajo obiskovalci tudi možnost, da si
ogledajo ruševine Starega gradu iz 11. stoletja, ki je
nastal na ostankih druidskega templja, posvečenega
božanstvu sonca. ruševine, zdaj urejene in varne,
so dostopne skupinam obiskovalcev po predhodno
določenem urniku in najavi. med obiskom gradu si je
mogoče ogledati tudi bunker s površino 400
kvadratnih metrov in globino 18m. zgradila ga je
organizacija ToDT za nemško vojno mornarico leta
1943, da bi zaščitila postojanko v Sesljanu pred
morebitnim zavezniškim napadom. Preden so ga
opremili s topom, so se mnogi krajani zatekali v
bunker ob zračnih alarmih. od leta 1945 do leta 1954
so tu hranili gorivo za angleško vojsko. Leta 2006 so
bunker odprli javnosti v spomin na tragično obdobje.

info:
Tel. +39 040 208120 fax +39 040 208022  
rezervacije za skupine: fax +39.040.2071398
info@castellodiduino.it, visite@castellodiduino.it
www.castellodiduino.it  
odpiralni čas: marec - november: 9.30-16.00.

od 1. aprila do 30. septembra: 9.30-17.30. 
oktober: 9.30-16.30
Pozimi: sobota, nedelja in prazniki: 9.30-16.00 
zaprto ob torkih  

avtobus: postaja Devin, proga št.43 ali št. 44, medmestna proga aPT št. 51

uMeTnosTni in KulTurni CenTer sKerK
z več kot tridesetletnim osebnim in finančnim
prizadevanjem sta tu bivajoča lastnika, odvetnik in
umetnostni poznavalec jože Skerk in žena, priznana
slikarka zora Koren, priredila del svojega bivališča v
grafično galerijo in center za prirejanje razstav in predavanj.
Galerija se razteza po dveh med seboj povezanih etažah:
manjša dvorana se nahaja v pritličju, večja pa v prvem
nadstropju. Prostorna in svetla, prepleta elemente iz živega
kamna z lesom čvrstih tramov in izpostavljeno opeko
strešne kritine. razstavne prostore dopolnjuje še park za
stavbami. Skrbno negovan in oblikovan po vzoru tipičnega kraškega okolja, se park sklada bodisi z
bližnjimi zgradbami kot z idiličnim krajinskim ozadjem s travniki, gozdovi in griči v okolici vasice Trnovce.
center Skerk se torej predstavlja kot prefinjen in ugleden razstavni kompleks, prirejen za srečanja in
trenutke razvedrila. na tržaškem in goriškem Krasu nima primerjave glede na arhitekturno strukturo in
uglednost, kot tudi možnost gostovanja kulturnih in umetnostnih dogodkov v pristnem kraškem okolju.

info:
Trnovca 15 - 34011 Devin nabrežina (TS)
Tel. +39 040 200346 - Tel. +39 3456407888
fax +39 040 200346
info@skerkcenter.it - www.skerkcenter.it
avtobus: postaja Trnovca, proga št. 43
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PaleonToloŠKo naJDiŠČe
naJbolJe oHranJeneGa 
iTaliJansKeGa Dinozavra  
eno izmed najzanimivejših paleontoloških najdišč v italiji
je v ribiškem naselju v devinsko-nabrežinski občini.
Simbol nahajališča je dinozaver, ki so mu nadeli vzdevek
antonio; to je največji in najbolj popoln italijanski in
evropski dinozaver, ki spada v skupino primitivnih
hadrozavrov, ki so v tesnem sorodstvu z ameriškimi
račjekljunimi dinozavri. Poleg dinozavra antonia so v
nahajališču našli še ostanke bogate favne, med katerimi
so še drugi dinozavri iste skupine (Bruno in zdravko) in
kosti drugih živali, fosili primitivnih krokodilov, rib, rakov in
rastlin.
od leta 2011 je urejena pot, opremljena z razlagalnimi
panoji in modelom dinozavra, ki ga bodo namestili točno
na mesto, kjer so dinozavra odkrili. V paleontološkem
oddelku tržaškega mestnega naravoslovnega muzeja so
shranjeni originalni ostanki dinozavra antonia in druge
najdbe.
Prve fosilne ostanke so odkrili nekateri ljubitelji stroke ob
koncu osemdesetih let, na začetku devetdesetih let pa so
se pričela prva izkopavanja. izkazalo se je, da eden izmed
najdenih ostankov pripada živali iz skupine dinozavrov.
Po naključju je absolventka fakultete za geologijo
Univerze v Trstu, Tiziana Brazzatti, morala za seminarsko
nalogo opraviti nekaj geoloških meritev prav na tem
območju; 25.aprila 1994 je med apnenčastimi skalami
zagledala izdanek, na površju katerega je bilo videti
prednjo nogo fosilnega plazilca: tako so odkrili dinozavra,
ki ga sedaj poznamo z vzdevkom antonio.
na podlagi tega odkritja je ministrstvo v letih 1996-1997
odredilo temeljitejše izkopavanje, leto zatem pa je stekla
še ena tovrstna akcija. za izkopavanje je skrbelo podjetje
“Stoneage”, ki se ukvarja s paleontološkim izkopavanjem,
po dogovoru s tržaško univerzo. Potrebnih je bilo šest
mesecev dela na terenu in 3.500 ur priprav v laboratoriju,
da je prišel na dan največji in najbolj popoln italijanski in
evropski dinozaver, poleg številnih živalskih in rastlinskih ostankov. To nahajališče fosilov predstavlja
eno izmed najpomembnejših odkritij italijanske paleontologije 20. stoletja: tu so odkrili doslej edine
dinozavre, ki so jih kdaj našli v italiji v stratigrafski legi; sistematična izkopavanja in znanstvene raziskave
tu še potekajo. zaradi prisotnosti teh kopenskih plazilcev na italijanskem severovzhodu so znanstveniki
morali povsem spremeniti paleogeografsko pojmovanje tržaškega Krasa, ki je veljal za morsko ali
lagunsko okolje v obdobju pozne krede, sedaj pa domnevajo, da je tu bilo tudi nekaj kopnega.  

Kako do nas:
ribiško naselje je manj kot 20km oddaljeno od Trsta. iz Trsta je dosegljivo po obalni cesti (Sr14) v
smeri Sesljana do Devina. iz smeri Vidma ali Benetk po avtocesti a4, izvoz Devin.
avtobus: postaja ribiško naselje, mestna proga št. 43 ali št. 44, medmestna proga aPT št. 51

info:
za informacije, didaktične in turistične oglede paleontološkega najdišča: 
Cooperativa (Zadruga) Gemina
Tel. +39 348 4774712
cooperativagemina@gmail.com

Mestni naravoslovni muzej v Trstu
Ulica dei Tominz, 4 - 34139 Trst (TS)
Tel. +39 040 6758662- fax 040 6758230
odprto vsak dan razen ob sredah od 9.00 do 13.00 
sportellonatura@comune.trieste.it - www.museostorianaturaletrieste.it

7

ZGODOVINA IN PRAZGODOVINA
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MiniMuzeJ 
zGoDovine in PrazGoDovine v oKoliCi TiMave 
namen razstave je vizualna predstavitev glavnih zanimivosti območja in
pričevanj iz davne preteklosti. za njeno postavitev je poskrbela jamarska
skupina flondar, ponuja pa kronološki prerez krajevnih naravnih in
zgodovinskih znamenitosti, začenši s fosilnimi ostanki živali iz obdobja
krede (pred 85 milijoni let), ki so bili odkriti pred nekaj leti v apnenčasti
skali v bližini ribiškega naselja. V tem nahajališču fosilov, ki je, sodeč po
prvih najdbah, eno izmed najbogatejših v evropi, so paleontologi izkopali
popolno okostje rastlinojedega dinozavra, ki so mu nato dali vzdevek
antonio. izumrli kuščar je najstarejši znani prebivalec tega območja. iz
ribiškega naselja se lahko obiskovalci podajo tudi v Pečino na Leskovcu
pri Samatorci, v kateri so bila izvedena številna arheološka izkopavanja, in
do Previsa pri Vižovljah, kjer so raziskovalci odkrili in raziskali najdišče iz
stare kamene dobe (pred 400.000 leti).
V okolici Timave imamo številne najdbe in ostanke iz rimskega obdobja,
med katerimi izstopa nekdanja poštna postaja na zagrajenem območju
tržaškega vodovodnega črpališča acquedotto randaccio, t. i. "mansio fons
Timavi", v notranjosti katere so še danes vidni okrasni talni mozaiki. 
V bližini tega objekta so raziskovalci leta 1963 odkrili izredno zanimivo votlino, v kateri so v rimskih časih

zgradili mitrej, t. j. podzemno svetišče boga mitre. Tempelj je nato obnovilo
Tržaško spomeniško nadzorništvo. To je edini mitrej v italiji, urejen v
naravni votlini. 
nedaleč od izvira Timave se na kamnitih tleh prepletajo kolesnice, ki so po
vsej verjetnosti ostanki predrimskega prometnega omrežja, povezanega s
petimi gradišči na Grmadi. ceste so nato ponovno uporabljali rimljani, ki
so se leta 178 pr. Kr. v teh krajih spopadli s Histri, točneje vojsko kralja
epulona. 
maketa v velikem merilu prikazuje verjetno podobo teh krajev pred dvema
tisočletjema, ko se je obris obale močno razlikoval od današnjega, saj je
bila morska gladina za dva metra nižja od sedanje.
oba devinska gradova sta znana primera srednjeveške zapuščine v teh
krajih. Drugi zanimiv primer iz omenjenega obdobja je gotska cerkev Sv.
ivana v Štivanu, ki je bila zgrajena na ruševinah zgodnje krščanske
bazilike, od katere so se ohranili ostanki zidov in talnega mozaika.  
Velik del razstave je namenjen prvi svetovni vojni, točneje obdobju med
majem in septembrom 1917. Dogajanje iz tistega časa, ko je italijanska

vojska z 10. in 11. soško ofenzivo skušala prodreti do Trsta, je prikazano v številnih, povečini še
neobjavljenih fotografskih posnetkih. Takrat so vrh Grmade branili avstro-ogrski vojaki, ki so vzpetino
utrdili z razčlenjenim obrambnim sistemom, od katerega so se do danes ohranili številni bunkerji, jame,
opazovalne točke in kar pet velikih naravnih votlin, v katerih so vojaki uredili in opremili zaklonišča.
Številne fotografije pričajo o razdejanju, ki ga je povzročilo silno bombardiranje naselij v okolici Grmade
in Devinskega gradu, v katerem je bila nastanjena avstro-ogrska garnizija. maketa ponazarja kamnito
območje Grmade, takšno kot je bilo v obdobju, ko so na njegovih
pobočjih množično umirali italijanski in avstro-ogrski vojaki. 
med drugo svetovno vojno so ti kraji spet postali prizorišče vojnih
grozot, ki so privedle do povračilnih ukrepov nemških vojaških
enot, ki so uničile nekatere vasi. zadnji del razstave je posvečen
nastanku ribiškega naselja. V začetku petdesetih let je bilo v
zavetju Brtinišča zgrajeno prvotno jedro desetih poslopij. naselje
se je v naslednjih letih razširilo z namenom, da sprejme
pripadnike tistih skupnosti, ki so se po končani vojni izselile iz
istrskih obalnih krajev. 

info:
Gruppo Speleologico (jamarska skupina) flondar
Tel. +39 339 6908950
flondar@alice.it
avtobus: postaja ribiško naselje, mestna proga št. 43 in št. 44, medmestna proga aPT št. 51
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CerKev sveTeGa ivana 
cerkev sv. ivana (po domače »Stara štivanska
cerkev« in po italijansko San Giovanni »in Tuba« ali
»in Tumbis«: ime izhaja iz prepričanja, da bodo tukaj
pokopani mrliči prvi vstali ob zvoku trobente na dan
poslednje sodbe) je bila večkrat porušena in na novo
zgrajena na tem prelepem območju ob izviru Timave,
v svetem kraju, ki so ga častili že v predkrščanski
dobi. Poleg oltarja božanstvu Timave najdemo tu
posvetila božanstvom Saturnu, Herkulesu in Spes
augusti; v bližini se nahaja tudi jama z mitrejem s
ploskim reliefom z liki svečenikov cautesa in
cautopatesa.
Današnje cerkveno poslopje je bilo na novo zgrajeno
leta 1949 po vojnih razdejanjih po vzoru zgradbe iz
16. stoletja, katero so postavili devinski grofje Walsee.
Pri sedanji zgradbi izstopa absida, okrašena z
očarljivim zvezdnatim rebrastim obokom, v vertikali pa se odpirajo okna z motivom, ki se ponavlja na južni
steni. na severno steno je prislonjena manjša stavba, v kateri se nahaja zakristija. Stavba ima zelo
preprost zvonik, ki je po obnovitvenih delih ponovno dobil prvotno obliko. od fresk, ki so nekoč krasile
cerkev, se je do danes ohranil samo fragment, opazen na rebru, ki na severni steni razmejuje prezbiterij.
cerkev sv. ivana je bila hudo poškodovana v teku obeh svetovnih vojn; šele na začetku petdesetih let
sta jo zavezniška vojaška uprava in tedanji zavod za varstvo kulturne dediščine iz Trsta ponovno obnovila
in restavrirala. o zgodovinskem razvoju cerkve sv. ivana poleg izkopanin pričajo tudi najdbe, razstavljene
v zakristiji. Velja omeniti ploščo z okvirom, v kateri je opazen enakokraki križ z odprtino, ki je najverjetneje
služila kot »fenestrella confessionis« za pogled v kripto. Velikega pomena je tudi plošča s fragmentom
posvetila patriarha Voldriha i eppinsteina, ki je bila nekoč del stranice grobnice in priča o odkritju in
pokopu relikvij blaženih (l. 1113). cerkev je do leta 1915 obkrožalo pokopališče, do danes pa se je
ohranilo le manjše število nagrobnih plošč.
Še pred 7. stoletjem je v bližini stal benediktinski samostan, od katerega se ni danes ohranila niti sled,
vodil pa je nadvse pomembno vlogo pri pokristjanjevanju slovanskih ljudstev. cerkev sv. ivana in njena
okolica sta namreč posvečen kraj za ljudi različnih kultur in narodnosti. Tu se je do polovice 16. stoletja
vršil vsakoletni konjski sejem, ki je trajal en teden in je privabljal prodajalce in kupce iz večjega dela
evrope.

info:
ada Pieri
Tel. +39 380 5401858
avtobus: postaja Štivan, mestna proga št. 43 ali št. 44, medmestna proga aPT št. 51

voDovoDno ČrPaliŠČe in riMsKa 
PoŠTna PosTaJa 
Tržaška vodovodna napeljava prihaja v celoti iz podzemnih
tokov reke Soče, v mesto pa jo dovaža impozantna struktura
črpališča, ki so ga zgradili v zgodnjih devetdesetih letih.
Črpališče randaccio, katerega gradnjo so začeli leta 1929,
so kasneje povečali in med temi posegi so prišle na dan
zanimive arheološke najdbe iz rimskega obdobja.
Poseg nadzorništva za varstvo umetniške, arhitektonske in
zgodovinske dediščine je omogočil ponovno odkritje rimske
poštne postaje (t. i. "mansio") iz 1. stoletja po Kr.

info:
aceGaS aPS dd
comunicazione@acegas-aps.it
WWf amP miramare
Tel. +39 333 9339060
carso@riservamarinamiramare.it
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Kraški kamen  
Legenda pravi, da je bil Kras nekoč zelen in rodoviten kraj, prekrit s travniki, gozdovi in potoki sveže
vode. nekega dne pa je velikodušni Bog opazil v nekem kotu na zemlji velik kup kamenja, ki je oviralo
kmetijstvo, zato je naročil arhangelu Gabrijelu, da ga pobere in odvrže v morje. Gabrijel je napolnil težko
vrečo in vzletel proti jadranskemu morju. Ko se je približeval Krasu, ga je zagledal hudič, ki mu je iz
radovednosti z rogovi preluknjal vrečo. in glej nesrečo: vse kamenje se je raztreslo na zemljo in
spremenilo kraško planoto v eno samo veliko melišče. 

burja  
zelo stara pripovedka pravi, da je Burja čarovnica, ki živi v pečinah na Krasu, kjer se skriva pred ljudmi.
Pozimi pa se zaleti iz svojega zavetišča in skupaj s sinom Burinom, besneča, s svojimi silnimi ledenimi
sunki, uničita vse. Ljudje so jo zaman poskušali ujeti in zapreti v jamo z ogromnimi kamnitimi stenami,
saj se je vedno osvobajala in vsakič znova in še bolj silno prodirala do morja. Drugi viri pa navajajo, da
je bila Burja nežna nimfa, ki je živela v kraških gozdovih. Poleti je pihala, da bi osvežila ljudi, ki so
obdelovali trdo kraško grudo. nekega dne pa so od daleč prišli bojaželjni možje, ki so si tu zgradili svoje
domove. eden izmed njih je ubil boga, ki ga je Burja zelo ljubila. zato je nimfa iz maščevanja začela
ledeno in silno močno pihati. Tako je postala ljudem sovražna in od takrat vsako zimo spet zapiha s svojo
hladno jezo. 

Pršut in teran  
Ljudje pripovedujejo, da je nekega dne jezus utrujeno hodil skozi kraške vasi. Potoval je le z nekaj vode
in pršuta v torbi. Ko si je želel utešiti lakoto, je jezus ugotovil, da v torbi ni bilo več pršuta: nekdo mu ga
je ukradel. jezus je odkimal z izrazom neodobravanja in rekel: »od danes naprej bodo vsi prebivalci
Krasa živeli v pomanjkanju vode, tako se žeja tistega, ki mi je ukradel pršut, ne bo nikdar pogasila.« Vsa
voda je torej izginila v podzemlje.
Ko pa je hudič slišal jezusove besede, je sklenil, da mu ponagaja in prebivalcem Krasa podaril teran.
Tako je Kras dobil pršut in teran.

10

LEGENDE O KRASU

JAME

Ja
M

e

opuscolo_duino in riva al carso_SLo.qxp_Layout 1  22/09/15  08:52  Pagina 10



Terezina JaMa
jama predstavlja pravo legendo v jamarskih, zgodovinskih in znanstvenih krogih naše dežele. 
naravoslovec K. L. moser ji je nadel ime Terezina jama (Theresien Höhle) v čast devinske princese
Tereze, pri kateri je gostoval leta 1885 v času svojih prvih speleoloških raziskav, nato so jo v italijanščini

preimenovali v "fioravante" po neobičajni zgodbi o mečih in
herojih, pozneje pa je jama zdrknila v pozabo.
Prvi notranji nivo, tlakovan z ostanki rdečih kapnikov iz
odpadnega materiala nekdanjih kraških kamnolomov, nam
prikaže geološko zgodovino votline, njeno spremembo v kletne
prostore devinskih knezov in odstranjevanje nabranega
materiala. Drugi nivo je tri metre nižji. ostanki v odstranjenem
materialu, ki segajo v obdobje po prvi svetovni vojni, so
vključevali steklenice, pločevinke in lončene posode. ob vsem
tem so prišli na dan zgodovinski zapisi in vrsta zanimivih
anekdot o kraju samem in njegovih prebivalcih, predvsem iz
pripovedovanja nekdanjih otrok, ki se spominjajo srečevanja z
zavezniškimi vojaki.
V globljih predelih nam jama predstavi nenavadno zgodbo
oddelka avstroogrske vojne mornarice, ki se je tu nastanil med
leti 1915 in 1917, to je Seebataillon Triest, katerega so
sestavljali mladi tržaški študentje, s pomočjo zapiskov njenega
poveljnika, admirala alfreda von Koudelke, in objekte iz tistega
obdobja, najdenih v odstranjenem materialu. To gradivo opisuje
tudi zgodovino knežjega jelenjega parka, lovskega revirja
okrog jamskega vhoda.
najgloblji del jame nam priča o prvih jamskih obiskovalcih,
praljudeh iz mezolitika in neolitika, tudi s pomočjo restavriranja
lončene posode in drugih predmetov, ki jih že moser podrobno
opisuje v svojih spisih, ki nam omogočajo lažje dojemanje
prisotnosti človeka bodisi v jamah kot na splošno na Krasu.

info:
cooperativa (zadruga) Gemina
Tel. +39 348 4774712
cooperativagemina@gmail.com
avtobus: postaja ribiško naselje, mestna proga št. 43 ali št. 44, medmestna proga aPT št. 51

MiTreJ
med drugo polovico 1. stoletja pr. Kr. in začetkom 5. stoletja po Kr. so v tej jami uredili svetišče boga mitre,
božanstva indo-perzijskega izvora, ki se je rodilo iz skale in so ga zato častili v podzemnih prostorih.
mitraizem je bil inicijacijski kult odrešenja, namenjen le ozkemu krogu častilcev. Vrhunec čaščenja je
predstavljalo žrtvovanje bika. Kot v ostalih mitrejih sta bila tudi tukaj odkrita dva kamnita stola. majhna
vdolbina na dnu jame je hranila ploski relief, ki upodablja boga mitro med žrtvovanjem bika (danes imamo
na ogled mavčni dvojnik). Devinski mitrej, eden najstarejših na zahodu, je edino tovrstno svetišče v italiji,
ki se nahaja v notranjosti naravne jame. 

Dostop: 
od stavbe Gozdarske straže v Devinu nadaljujte po široki poti, ki pelje mimo železniške proge; po prihodu
do nadvoza zapustite pot, zavijte levo in sledite oznakam rumeno-rdeče barve vse do jame.

info:
nadzorništvo za arheološko dediščino furlanije – julijske krajine 
Tel.: +39 040 43631

za oglede:
alice Sattolo
Tel. +39 328 9287073
alicesattolo@gmail.com
odprto ob četrtkih od 9.00 do 11.00
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naravni rezervaT DevinsKe sTene 
rezervat Devinske stene je bil ustanovljen leta 1996. Park ima
površino 107 hektarjev in se razteza po ozkem pasu, kjer je
viden prehod iz pretežno srednjeevropskih v sredozemske
biološko-geografske značilnosti. Posebno razčlenjena biotska
raznovrstnost se spaja z neverjetno krajinsko lepoto belih
apnenčastih sten, ki se spuščajo v morje. 1.700m dolgo pešpot,
ki je poimenovana po češkem pesniku rainerju marii rilkeju,
so otvorili leta 1987. Steza pelje iz Sesljana ali Devina (na voljo
so parkirni prostori) do naravnega rezervata. Položnost poti
omogoča vsem, da se po njej sprehodijo in občudujejo sestavo
skal in bogastvo zaščitenega rastlinstva in živalstva.  

PriPoroČaMo oGleD
Devinske stene so edino rastišče na svetu kraškega glavinca
(centaurea kartschiana), ki uspeva na nižjem delu sten ob morju.
zanimivi so tudi površinski kraški pojavi, ki jih voda povzroča z
dolbenjem apnenčastih površin. Dež ustvarja zanimive zareze, žlebiče
in škavnice v kamnu, lahko pa celo preluknja skalo in rastlinju omogoči,
da raste tudi skozi kamenje. 
Bela apnenčasta skala je glavni element rezervata in se kaže v
posameznih skalnatih stolpih ob obali ali v skalnatih izdankih, ki so jih
vzdolž roba oblikovali kraški pojavi. Po robu sten se med novim
Devinskim gradom in Sesljanskim zalivom med ostanki vojaških
postojank vije rilkejeva pešpot, s katere lahko uživamo v odprtem
razgledu na Tržaški zaliv in dlje, od izliva Soče vse do Savudrije na
Hrvaškem.

12
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rasTlinsTvo in živalsTvo  
Kot velja za celotno kraško planoto, so tudi Devinske stene
sestavljene iz karbonatnih skal, ki so se razvile v kredni dobi (pred
120 milijoni let) iz usedlin oklepov planktonskih živali na dnu
plitkega morja, poimenovanega Tetida. 
Pred približno 50 milijoni let se je v dobi eocena morsko dno
navpično povzpelo na površje zaradi sunkov afriške kontinentalne
plošče, ki je potiskala na baltsko ploščo; iz zaliva so se tako dvignili
strmi in ostri špiki.
Kljub temu, da večji del rezervata prekriva gozd črnih borovcev, ki
ločuje deželno cesto št. 14 od rilkejeve pešpoti, lahko vsekakor na
tem zaščitenem območju opazimo, kako gozd prehaja v
sredozemsko makijo, ki jo v glavnem sestavljajo črnike in gabri; ti
se proti morju vse bolj redčijo in umikajo pred grmičevjem
(terpentinovcem, pasjim trnom in še zlasti rujem) in skalni
vegetaciji. na meliščih in v spodmolih rasteta večinoma rešeljika in
kraški glavinec, endemična rastlina z rožnato vijoličastimi cvetovi.
To je idealni habitat za plazilce (kače, gade, modrase in kuščarje)
in za gnezdenje ptičev, kot so puščavec, rumenonogi galeb, krokar,
pa tudi sokol selec, ki je že vključen v seznam ogroženih živalskih
vrst in je našel zavetje v najmanj dostopnih predelih sten. med
jesenjo in pomladjo je mogoče opaziti razne ptice selivke, ki se selijo ali tu prezimijo, kot so ponirki,
medtem ko v borovem gozdu domujejo ščinkavci, šoje, žolne, skobci in veverice.  

Dostop:
Po deželni cesti št. 14 iz smeri Trsta proti Tržiču, kmalu po Sesljanu dospete do parkirišča ob razpotju,
ki vodi k morju. Tu so table, ki vodijo po rilkejevi pešpoti.  
Do rilkejeve pešpoti lahko pridete tudi iz Devina.
za obiskovalce, ki prihajajo iz Benetk ali Vidma v smeri Trsta po avtocesti a4, svetujemo izvoz Devin. 

info:
comune di Duino aurisina - občina Devin nabrežina 
nabrežina kamnolomi, 25 - 34011 Devin nabrežina (TS) 
tel. +39 040 2017111 - fax +39 040 200245 
turismo@comune.duino-aurisina.ts.it

Turistično informativni center (iaT) Sesljan 
Sesljan, 56/b - 34011 Devin nabrežina (TS) 
tel/fax: +39 040 299166 
iatsistiana@marecarso.it  
www.falesiediduino.it
info@falesiediduino.it
avtobus: Postaja Devin ali Sesljanski zaliv, mestna proga št. 43 ali št. 44, medmestna proga aPT št. 51
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Naravoslovne poti:
rilKeJeva PeŠPoT - 
Skoraj dvokilometrska pot se vije nad
Devinskimi stenami. To je najbolj slikovit in
mogočen del naše obale, od koder se
razprostira čudovit razgled na Tržaški zaliv, zajet
med istrsko obalo in gradeško laguno. zaradi
izrednega naravoslovnega pomena je ta predel
med deželno cesto št. 14 in morjem, ki ga na
vzhodu omejujeta kamp in zaliv, na zahodu pa
naselje in grad, postal zaščiten po deželnem
zakonu, ki ga je preimenoval v »naravni deželni
rezervat Devinske stene«. Simbol rezervata je
črnopikčasta kuščarica (algyroides
nigropunctatus), balkanski kuščar, ki ima tu
svoje najzahodnejše domovanje.
Pešpot se začenja ob parkirišču pred Turistično-informativnim centrom (iaT) v Sesljanu, kjer si na panojih
lahko ogledamo zemljevid poti. na poti je pet razgledišč, urejenih na strateških točkah. Prva je na
nadmorski višini 60m, na predelu, ki ga še omejuje kamp. od tu se nam ponuja razgled na Sesljanski
zaliv. Po kampu in zavetišču rilke se po griži in škrapljišču povzpnemo do nadmorske višine 87m. Tu je
ograjena ploščad, od koder se nam odpira razgled proti Krasu. med drugo svetovno vojno je bil tu
nameščen protiletalski top. Pod razglediščem je bunker. Če se spustimo v njegovo notranjost, pridemo

do manjše jame z naravnim oknom sredi previsnih sten.
Sprehod se nadaljuje po zavarovani stezi nad prepadom v objemu
čudovitega rastlinstva. na rilkejevi pešpoti lahko v odmiku občudujemo
značilno ilirsko-balkansko rastlinje, ki si je utrlo pot v gozdu črnega bora,
medtem ko je na stenah in v skalovju vidno predvsem sredozemsko
grmičevje in cvetje. Prav v tem skalnatem okolju raste kraški glavinec
(centaurea kartschiana), endemična vrsta, značilna za Devinske stene.
Posebno doživetje predstavlja tu pogled na visoke apnenčaste skale,
prepredene z globokimi razpokami, kjer so okoljski dejavniki v navpičnih
skladih ustvarili strme stebre in stolpe, ki se dvigajo v višino, in gladke
previsne stene nad morjem.
na nekaj sto metrih poti lahko občudujemo najznačilnejše kraške
površinske pojave: razjedene skale, lijake, raztresene kamnite griže in
seveda škraplje, ki jih prekriva grmičevje. Kamen je namreč glavna
značilnost rilkejeve pešpoti.
Tretje razgledišče se nahaja na nadmorski višini 86m med skalovjem, ki
je njegova naravna ograja. od tu lahko občudujemo Devinski grad. Po

približno 1.300m se v gozd odcepi steza, po kateri pridemo
do deželne ceste št. 14. rilkejeva pešpot pa se nadaljuje do
točke na nadmorski višini 83m, na katero so med vojno
namestili protiletalsko orožje. na razdalji 1.700m od začetka
pešpoti naletimo na križišče: če zavijemo desno, dospemo
na deželno cesto št. 14, glavna pot pa se nadaljuje do
Devina. Tu se pričenja tudi približno 200m dolga steza za
gibalno ovirane osebe (uredila jo je deželna uprava leta
2003), ki vodi do petega razgledišča, od koder lahko
občudujemo previsne stene in Devinski grad. Slednji je last
knežje rodbine von Thurn und Taxis, ki ga je leta 2003 odprla
obiskovalcem.

sr

avstro-ogrski položaji iz prve svetovne vojne 
V bližini rilkejeve pešpoti je šest avstro-ogrskih vojaških položajev, ki jih je

postavil Seebataillon Triest pod poveljstvom admirala alfreda 
von Koudelke med prvo svetovno vojno.
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PEŠPOTI
PeŠPoTi

PeŠPoT GeMina - Ge 
Pot skozi kraška naselja, dejavnosti in naravo 
rimska cesta Gemina se je začenjala v ogleju in je v rimskih časih
predstavljala prometnico, ki je povezovala zahodni svet z vrati Vzhoda.  
Kraška planota je očarljivo sozvočje vzpetin in dolin, posejano z redkimi, a
dragocenimi krpami obdelane zemlje in vasicami, zgrajenimi iz belega
kamna, ki prekinjajo bujno prostranost zelenih površin. V tem skrivnostnem
okolju se prebuja v novo življenje pot Gemina. Dolga je 17 km, povezuje naselja od mavhinj do zgonika
in ponuja sprehod skozi vasice Prečnik, Šempolaj, Praprot, Trnovco, Samatorco in Salež. Primerna je ne
le za pešce, ampak tudi za kolesarje in jezdece. Dostopen in prijeten izlet bo tako starejšim kot najmlajšim
z lahkoto omogočil spoznavanje Krasa, poraslega s hrasti in gabri, njegovih apnenčastih tal in od sonca
potemnjene rdeče prsti, skritih votlin in brezen, ter skrbno obdelanih predelov z žlahtno vinsko trto. V
senci hiš vneto delajo obrtniki, gostinci na turističnih kmetijah pa ponujajo tipične kraške dobrote in
nočitev. zgodovina in legenda se na kraškem robu, kjer je človek vse od pradavnih časov moral
spoštovati zakone matere narave, potiho in skoraj neopazno vtisneta v popotnikovo srce. Kamen in
veter sta usmerjala poti in začrtala meje med obdelanimi polji in bivališči. Človek je začutil, da je to
območje primerno za bivanje, in si tu zgradil dom. ni mogočnejšega dejanja od tega.  

žaJblJeva PoT  - 
je panoramska pot, ki poteka med nabrežino in
Križem. Pot je široka in udobna, pred vetrom je
zaščitena tudi v obdobjih, ko piha burja. Velik del poti
prekrivata žajbelj in šetraj. Pot nudi pogled na Tržaški
zaliv in na gradeško laguno. Po kratkem vzponu lahko
s pešpoti krenemo proti razgledišču ob vodnem turnu,
od koder se odpira eden najlepših pogledov na obalo.
Pešpot se začne v nabrežini, kjer je mogoče parkirati
ob občinski telovadnici. Tu se začenja široka in
udobna pot, po kateri se tudi vrnemo.  

uČna PoT nabrežina  - 
Učna pot nabrežina je krožna pot, ki se začne in konča pri srednji šoli »igo Gruden«. Šteje skupno enajst
postaj; to so točke, zanimive za spoznavanje zemljepisnih, naravoslovnih, zgodovinskih, kulturnih in
arhitektonskih značilnosti nabrežine in njene bližnje okolice.
Ko zapustimo šolsko dvorišče, zavijemo na ribiško pot v smeri morja, prečkamo obe železniški progi in
se po kamnitih stopnicah spustimo do razgledišča Pod oljščico. od tam lahko opazujemo nabrežinski
breg, gojišča klapavic na morju, nabrežinski portič, in kraje, ki ležijo ob Tržaškem zalivu. Tretja postaja
so Brščice. Do te točke pridemo po poti za vodico, gozdni stezi med borovim gozdičem in železnico, ki
vodi proti Križu. Uradno je to pešpot j. Kugyja. Tu lahko opazujemo nekatere kraške pojave in tipično
sredozemsko rastje. na križišču zavijemo proti severovzhodu po strmi poti do bivšega vodnega stolpa,
ki je bil zgrajen za časa južne železnice skupaj z vodovodom predvsem za dostavo vode parnim
lokomotivam, danes pa je samo razgledni stolp imenovan Liburnia. Pot nadaljujemo skozi borov gozdič
in kmalu pridemo do križišča med pokrajinsko cesto in cesto za Šempolaj. Tam zavijemo levo proti
Grudnovi rojstni hiši, nato desno in pridemo na Trg Sv. roka. Tu si lahko ogledamo predvsem
nabrežinsko cerkev in na drugem koncu trga spomenik občanom, padlim v Drugi svetovni vojni. Pri cerkvi
zavijemo desno po drevoredu in se ustavimo pri spomeniku iga Grudna (1893-1948).
naslednja postaja na učni poti je stari vaški trg Kržada, središče starega vaškega jedra. Tu lahko
raziskujemo značilnosti kraške kmečke arhitekture. na severovzhodnem koncu stare vasi, pri Bibnih,
zavijemo na pot, ki pelje v Polje. Tu je naša osma postaja, kjer lahko opazujemo obdelane površine, v
glavnem vinograde. Kjer se vinogradi končajo, se pot začenja spuščati v največjo dolino na tem koncu
krasa, to je Lišček. Levo od nje je manjša dolina Šišček z vojaškim pokopališčem iz Prve svetovne vojne.
Dolina Lišček je tudi danes povečini obdelana in je zanimiva zaradi svoje mikroklime, rastja in kala. iz
Liščka se po isti poti vrnemo na planoto. Po dokaj zaraščeni stezi krenemo ponovno v smeri šole. Kmalu
pridemo do avtoceste, gremo pod podvoz in nadaljujemo v isti smeri do Podmeje, kjer zavijemo proti
zahodu mimo glavnega pokopališča in pridemo spet na pokrajinsko cesto. Prečkamo jo pri bencinski
črpalki in po ribiški poti dospemo do kamnoseške delavnice, kjer je naša zadnja postaja, ki nam nudi
priložnost, da od bliže spoznamo dejavnost, ki je bila nekdaj zelo pomembna za nabrežino in širšo
okolico. 

→
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PD
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ribiŠKa PeŠPoT  - 
je starodavna pot, ki so jo uporabljali nabrežinski ribiči, ko so hodili na lov na
tune s svojimi tipičnimi plovili, čupami, izdolbljenimi iz drevesnega debla. Po
njih nosita ime tako plaža kot manjši pristan v nabrežini, t.j. “Pri čupah”. Do
ribiške pešpoti pridemo tako, da v nabrežini sledimo smerokazom za šolo
“igo Gruden” ali za ribiško pešpot. Pot se po strmi pečini spušča proti morju
skozi edinstveno krajino med zemljo in nebom. Vračamo se po isti poti.  

seslJansKa PoT K MorJu  - 
Steza povezuje sesljansko vaško središče z zalivom in jo prehodimo v približno petnajstih minutah hoje.

ParK ob izviriH reKe TiMave  
Predel ob izvirih reke Timave je najsvetejši in najbolj prežet s
spomini na vsem tržaškem Krasu. V tem otožnem in
edinstvenem okolju se prepletajo bajke in zgodovina. V senci
mogočnih cipres, topolov in platan, ki bedijo nad belo gotsko
cerkvijo svetega janeza Krstnika, so na razdalji 50m trije izviri.
iz prvega pod skalnato steno privre voda iz podvodnih,
približno 70m globokih podzemskih rovov. reka Timava
predstavlja pravo posebnost, saj večji del njegovega toka
poteka v kraških globinah. izvira pod Snežnikom v Sloveniji in
sprva teče na površju z imenom reka, nakar potone v
Škocjanskih jamah, ki jih UneSco ščiti kot dediščino

človeštva, in končno privre na dan le par korakov od jadrana. Plošča, pravzaprav neznančev zaobljubni
dar, nas spominja, da so tu nekoč častili božanstvo Timave. Verjetno gre za starodaven obred, morda
venetskega izvora. iz istega obdobja sta tudi gozd in svetišče Homerjevega junaka Diomeda,
ustanovitelja mesta, ki je bil tudi nekako povezan z Veneti in katerega v svojih delih omenja tudi Strabon.
Druge plošče so bile namenjene čaščenju Diomedovega zvestega tovariša Herkula avgusta in rimskemu
bogu setve in rodovitnosti Saturnu. Kjer danes stoji cerkev, je bil nekoč verjetno tempelj, posvečen boginji
Spes augusta. odkrili so še štiri plošče darovalcev iz različnih predelov cesarstva, ki so se tu želeli
zahvaliti božanstvu za milost, katere so bili deležni. ob starokrščanski cerkvi je bil nekoč benediktinski
samostan, katerega so obiskovali romarji na poti proti vzhodu in je zato bil bistvenega pomena za
pokristjanjevanje slovanskih ljudstev. obe zgradbi so med svojimi osvajanji uničili ogri. arheološke najdbe
na področju tretjega izvira Timave nam pričajo, da je bilo tu nekoč pristanišče; posluževali so se ga od
5. stoletja pr. Kr. vse do 18. stoletja po Kr. in do tedaj je bil glavno pristanišče na skrajnem severnem
jadranu, medtem ko se je tu do polovice 16. stoletja vršil vsakoletni konjski sejem, ki je trajal en teden
in je privabljal prodajalce in kupce iz večjega dela evrope med prvo svetovno vojno je bila reka Timava
del obrambnega sistema na širšem območju Grmade, s katerim je avstrijska vojska hrabro branila dostop
do Trsta. med raznimi ofenzivami je bilo to področje tarča mnogih bombnih napadov. 17. maja 1917 je
bil v boju z avstrijskimi vojaki smrtno ranjen major Giovanni randaccio. Danes na tem kraju obiskovalca
pričaka prava oaza miru, kjer čas teče tako mirno kot reka na svoji poti proti morju.  

Zgodovinske poti:
PoT sTrelsKiH JarKov Po PoboČJiH GrMaDe  - 
območje v okolici Grmade je bilo med prvo svetovno
vojno prizorišče hudih spopadov. Pot je zanimiva, ker
vodi mimo ostankov strelskih jarkov in jam, ki so jih
uporabljali kot zaklonišče med bitkami. od medjevasi
krene steza št. 3, ki pelje nekaj metrov od vrha Grmade
in se nadaljuje med strelskimi jarki in jamami do križišča
s stezo št. 8, ki vodi do samega vrha Grmade (323m).
Pot se tu nadaljuje in nato prestreže stezo strelskih
jarkov po pobočjih v okolici, pelje do vrha Gabrnjaka
(297m), kakih 100m dalje pa se odcepi in se na levi
priključi stezi št. 3a, ki skozi široko dolino vodi do
Kohišča. Pot se nadaljuje po stezi št. 3a, nato na križišču
zavije levo in se vrne na izhodiščno točko. Gre za
srednje zahteven sprehod; pot se lahko poveže tudi z
drugimi označenimi stezami, tako da se je mogoče
sprehoditi do medjevasi ali mavhinj oz. čez mejo do Brestovice. 
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PEŠPOTI
PeŠPoTi

PeŠPoT Po brTiniŠČu  - 
zgodovinsko-naravoslovna pot, ki jo je jamarska skupina
flondar zarisala leta 2012 po območju rta Brtinišče, se
razteza med ribiškim naseljem in tokom Timave. Pot se
začne v ribiškem naselju ali ob stari štivanski cerkvi, vodi
pa do kopice zanimivih točk na bližnjem območju. To so
predvsem objekti iz obdobja prve in druge svetovne vojne.
Prav tako pomembni so ostanki cest iz predzgodovinskega
obdobja in domnevni ostanki utrdbe iz rimskega obdobja
(castellum Pucinum), točneje 1. stoletja pr. Kr., ki jih
strokovnjaki še vedno proučujejo. Pešpot razmejujejo
kamni in zastavice rumeno-rdeče barve. Pot vodi do
objektov izredne važnosti, kot sta že omenjena stara
gotska cerkev sv. ivana in najdišče dinozavra antonia.
Turista lahko pritegne tudi majhen muzej na robu ribiškega
naselja, ki razstavlja makete s podobo okoliških krajev,
vojne ostanke in panoje z zgodovino naselja od petdesetih
let dalje.

PeŠPoT slivno  - 
iz Slivnega nas poljska pot pelje proti vzhodu do križišča s stezo, ki vodi do enega najmogočnejših
gradišč na našem Krasu: to je Slivenski gradec. na
njegovem severnem delu so še danes dobro ohranjeni
ostanki temeljev, ki so podpirali razvaline starega nasipa.
Verjetno gre za obnovitvena dela na prvotnem nasipu iz
bronaste dobe, ko je nastalo naselje, in sicer okoli leta
1500 pr. Kr. Gradišče je doživelo nekaj sprememb tudi med
prvo svetovno vojno, ko so na griču uredili topniško
postojanko. Gradišče sodi med najbolje ohranjena tovrstna
naselja, ki so v prazgodovinski dobi stražila nad tržaško
kraško planoto. Če nadaljujemo po stezi, ki se spušča proti
nabrežini, pridemo do Lisičje luknje, t.j. jame, v katero
svetloba pronica skozi režo v stropu. rov se strmo spušča
do globine -175m. Tu je človek našel zatočišče že v neolitski dobi. 

zGoDovinsKa PoT riMsKe sTavbe 
nedaleč od vodnega stolpa so sredi sedemdesetih let odkrili suhozide visokega poslopja iz 2. stoletja pr.
Kr. Gre za vzhodno krilo zgradbe, katere se je do danes ohranil le 9m dolgi osrednji del. Verjetno je tu
nekoč stala delavnica za obdelavo kamna. Struktura velja za najstarejšo rimsko zgradbo na našem
ozemlju.
nadaljujmo po poti proti nabrežinski obrtni coni in kmalu po železniškem podvozu bomo dospeli v
območje kamnolomov. z vrha bomo lahko občudovali prostranost rimskega kamnoloma, globokega preko
100m. na južni steni so še vidni ostanki rimskih izkopavanj.

zgodovina na našem ozemlju
Prizorišča pomembnih zgodovinskih dogodkov in spomeniški objekti:

Vrh Grmade -
Spomenik brigadi Toskanskih volkovi-

avstro-ogrsko pokopališče v nabrežini-
rilkejeva pešpot-

Spomenik padlim v drugi svetovni vojni -

sb

sl

slivenski gradec  
Gradišča so bila višinsko utrjena naselja, razširjena v obdobju bronaste (1700-1365 pr. Kr.) in železne
dobe (1020-450 pr. Kr.). Slivenski gradec je eno najbolje ohranjenih gradišč na tržaškem Krasu iz
obdobja srednje bronaste dobe. zaokroženi vrh s premerom pribl. 280m je dobro ohranjen zlasti na
severovzhodni strani, kjer doseže 5m višine. z jugozahodnega dela prvega obzidja pa je razvidna
planota, ki je bila dalj časa naseljena. o tem pričajo keramike iz bronaste, železne in rimske dobe,
najdene med izkopi. med prvo svetovno vojno so na gradišču namestili nekaj topov.
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Gastronomske poti:
vinsKa CesTa Terana  
na Krasu se proizvaja znano črno vino teran, ki je sad trte refoška.
rdeča kraška zemlja podarja vinu edinstveno rubinsko rdečo barvo z
vijoličnimi odtenki. Teran je vino, ki se odlično spaja s kraškim pršutom,
še zlasti pa je priporočljiv za anemike. naj dodamo, da so bile njegove
»čudežne« lastnosti znane že v rimski dobi; posebno ga je ljubila
cesarica Livija, ki je teranu pripisovala svojo dolgo življenjsko dobo
(živela je do 85. leta starosti).
Kraška vinska cesta, ki se vije od Vižovelj do opčin, obišče 18 gostiln,
v katerih skupaj s teranom ponujajo tipične kraške jedi. Pred
sodelujočimi gostilnami stojijo ustrezne tablice z napisom »Vinska
cesta«.

Arheološke poti:
MiTreJ  - 
od stavbe Gozdarske službe vodi široka pot mimo železniške proge, po prihodu do nadvoza se na levi
strani odcepi steza z rumeno-rdečimi oznakami, ki vodi vse do jame s svetiščem. 
V drugi polovici 1. stoletja pr. Kr. in začetkom 5. stoletja po Kr. so v tej jami uredili svetišče boga mitre,
božanstva indo-perzijskega izvora, ki se je rodilo iz skale in so ga zato častili v podzemnih prostorih.
mitraizem je bil inicijacijski kult odrešenja, namenjen le ozkemu krogu častilcev. Vrhunec čaščenja je bilo
žrtvovanje bika. Kot v ostalih mitrejih sta bila tudi tukaj odkrita dva kamnita stola. majhna vdolbina na dnu
jame je hranila ploski relief, ki upodablja boga mitro med žrtvovanjem bika (danes imamo na ogled mavčni
dvojnik). Devinski mitrej, eden najstarejših na zahodu, je edino tovrstno svetišče v italiji, ki se nahaja v
notranjosti naravne jame. 

info:
nadzorništvo za arheološko dediščino furlanije – julijske krajine
Tel.: +39 040 43631

za oglede:
alice Sattolo
Tel. +39 328 9287073
alicesattolo@gmail.com
odprto ob četrtkih od 9.00 do 11.00 
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ŠPORT IN PROSTI ČAS
ŠPorT in ProsTi Čas

PorToPiCColo seslJan
Portopiccolo Sesljan je novo obmorsko naselje, ki ga je treba
spoznati in doživeti v vseh letnih časih. zaradi geografske
lege in inovativne vsebine predstavlja magični biser srednje
evrope. Portopiccolo stoji na eni najočarljivejših lokacij v
severnem jadranu na površini približno 35 hektarjev med
čudovitimi stenami naravnega rezervata in devinskim
gradom. naselje obsega približno petsto kakovostnih
stanovanjskih enot, načrtovanih v skladu z načeli okolju
prijazne gradnje in udobnega bivanja. Bivališča z razgledom
na morje, udobna v vseh letnih časih, so na voljo v različnih
oblikah od dvosobnega stanovanja do vile. Kompleks
storitvenih in nastanitvenih objektov obsega marino s 120
privezi, yacht klub, beach klub, luksuzni hotel, wellness
center, kongresni center in široko ponudbo lokalov:
restavracij, barov, prodajalno sladoleda, prodajalno
kulinaričnih izdelkov in pekarno. Poleg tega se od malega trga
v Portopiccolu odcepi nakupovalna ulica (Via dello Shopping),
elegantna promenada z vrsto modnih butikov in prodajaln, v
katerih si lahko obiskovalec kupi obleko, parfum ali dodatek za hišo. Gre za naselje, kjer se skozi vse leto
nekaj dogaja: kulturne, glasbene in športne prireditve, animacija za otroke in še veliko več. Portopiccolo
predstavlja stvarno priložnost za življenje v skladu z naravo ob udobnem bivanju, ki ga nudi visoka
tehnologija. z vidika udobja in inovativnosti je projekt jasen primer nevtralnega vpliva na okolje, ki smo
ga dosegli s posebno gradbeno tehniko, uporabo visoko zmogljivega materiala in koriščenjem obnovljivih

virov energije, kakršna sta sonce in morska voda. Pri
načrtovanju Portopiccola smo imeli v mislih idealno
naselje. Danes ima Portopiccolo čar območja brez
primere, ki je vredno obiska.

informacije:
Tel +39 040 291 291
info@portopiccolosistiana.it
www.portopiccolosistiana.it

SESLJANSKI ZALIV
narava, sonce, morje in zabava razgibavajo
poletno življenje v Sesljanskem zalivu, ki je
idealen kraj za oddih in sprostitev.
za italijo edinstven življenjski slog na območju
Sesljanskega zaliva močno spominja na zahodno
obalo zDa zlasti zaradi pestrega športnega
dogajanja.
ameriški lifestyle je vezan predvsem na dnevno
ponudbo kopališča Parco caravella, kjer lahko
stranke najamejo kabino za preoblačenje,
ležalnike in sončnike ter raznovrstno športno
opremo, kot npr. kanuje, jadralne deske, sup
deske, male jadrnice, igrišča za odbojko in tenis

na mivki. opremljeni diving center vabi ljubitelje potapljanja na odkrivanje nedotaknjenega morskega
sveta, plezalci pa se lahko podajo v stene, ki obdajajo zaliv.
Kopališče Parco caravella ob koncih tedna že več let prireja brezplačen animacijski program za
najmlajše. Dnevni športni vrvež se zvečer umakne pestremu in vabljivemu dogajanju v lokalu cantera,
kjer se med tednom vrstijo dogodki za vse okuse, ki privabljajo široko in raznoliko občinstvo tako iz
furlanije – julijske krajine kot iz sosednjih Benečije in Slovenije.
Letošnja poletna sezona prinaša veliko novosti, saj cantera obeta odmevne dogodke in nastope znanih
gostov, dj sete in zabave na temo, večere, posvečene latinsko ameriškim plesom, tangu, hip-hopu ter
glasbenim uspešnicam iz 80-ih in 90-ih let. na velikem ekranu boste lahko v živo spremljali
najpomembnejše in najbolj razburljive športne dogodke, od dirk moto GP in formule 1 do tekem
svetovnega prvenstva v nogometu. novosti pa vas čakajo tudi na področju kulinarike.
Ponudba cantera Social club vključuje kar 25 sodobnih in svežih receptov za hamburgerje in tatarskih
biftke, ki jih zaposleni skrbno pripravljajo kar pred strankami. V cantera Beach café deluje tudi
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TriesTe aDvenTure ParK (TaP)
Trieste adventure Park je adrenalinski park z akrobatskimi potmi po vejah
dreves za doživljanje pravih pustolovskih občutkov.
Hodili boste po visečih poteh na petnajsith metrih višine, skakali po lianah kot
Tarzan v pragozdu vse do skrajnih situacij, ki jih boste lahko premoščali le z
iznajdljivostjo in pogumom.
amatersko športno društvo Gravità zero skrbi s svojimi strokovnjaki za razlago
poskusne proge (briefing) in vodenje uporabnikov po vseh ostalih. 

info:
Gravità zero
Tel. +39 040 0640283   +39 346 6326133
info@gravitazerotrieste.it, info@triesteadventurepark.it
www.gravitazerotrieste.it, www.triesteadventurepark.it
avtobus: postaja cerovlje, proga št. 43

boWlinG Duino 
Svet zabave, športa in dogodkov, ki ostanejo vtisnjeni v
spominu, 16 bovlinških stez, dvorana z igralnimi avtomati in
dvorana z biljardnimi mizami, restavracija picerija in štirje
bazeni, med katerimi eden izključno za otroke in eden z
hidromasažo.
Tu lahko preživite dneve zabave in sprostitve.

info:
Bowling Duino
Devin, 5/D – 34011 Devin nabrežina (TS)
Tel. +39 040 208362 - +39 040 208238
www.bowlingduino.it - info@bowlingduino.it

avtobus: postaja Devin, proga št. 43 ali št. 44, medmestna proga aPT št. 51

PlezanJe
na desni strani Sesljanskega zaliva se v notranjosti parka caravella
nahaja stena, ki ji pravijo v tržaškem narečju Panza del mus oz. oslov
vamp. Kraj je primeren za brezskrben dan na plaži, plezanje pa je
priporočeno od 16. ure dalje.
Plezalne smeri so srednjelahke težavnosti.
Smeri na steni Panza del mus (od leve proti desni):
Spigolo 6c, Pesce d'aprile 7°, classica 5°, nel blu... 6b/6b+, Questione
di feeling 6a

restavracija osteria del mare, kjer v veselem in sproščenem okolju strežejo okusne ribje specialitete.
zadnji na vrsti, a zato nič manj pomemben, je značilni karibski “chiringuito” cohiba lounge beach bar, kjer
od mraka dalje vam bodo ob zvokih dobre glasbe postregli z aperitivom, ki ga skrbno pripravlja chef
raffaele Visciano.

info:
Parco caravella
Tel. +39 3480982593 - spiagge@baiadisistiana.com - www.baiadisistiana.com
cantera Dance & food
Tel. +39 3381289416 +39 3351287724 - info@cantera.it - www.cantera.it
cohiba Lounge Bar
Tel. +39 3469670530 +39 3478082607 - info@cohibasistiana.it - www.cohibasistiana.it

avtobusi: postajališče Sesljanski zaliv, mestni liniji št. 43 in 44; postajališče Sesljan, izvenmestna linija
družbe aPT št. 51.
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RAZNE STORITVE
NAZIV STORITEV NASLOV KONTAKT
PORTOPICCOLO
SISTIANA-SESLJAN

marina in najem plovil Portopiccolo Sistiana - Sesljan Tel. +39 040 9977711
info@portopiccolosistiana.it
www.portopiccolosistiana.it

LEGHISSA MICHELE Dejavnosti in ekskurzije s konji medeazza - medjevas, 5 Tel. +39 347 4836436
leghi14@yahoo.it

LA MEZZALUNA Dejavnosti in ekskurzije s konji malchina - mavhinje, 54/a Tel. e fax +39 040 291529
info@mezzalunanet.it
www.mezzalunanet.it

ALTERNATIVA SPORT najem biciklov Sistiana - Sesljan, 41/D Tel. +39 040 2916120
alternativasport@alternativasport.com
www.alternativasport.com

CARSOKRAS.COM najem biciklov in izleti s čolnom Duino - Devin, 50 Tel. +39 347 4400895
Tel. +39 349 0095369
info@carsokras.com
www.carsokras.com

MARINA TIMAVO najem plovil in izleti s čolnom S. Giovanni - Štivan, 29/a Tel. +39 040 209868
fax. +39 040 299265
info@marinatimavo.it
www.marinatimavo.com

COMITATO TURISTICO
ECONOMICO RILKE
GOSPODARSKO TURISTIČNI
ODBOR RILKE

info Point Duino - Devin Tel. +39 348 9745155
info@duinotourism.it
www.duinotourism.it

SISTIANA DIVING Potapljanje Sistiana mare - Sesljanski zaliv Tel. +39 337 1250049
sistianadiving@gmail.com
facebook: caosdivers

PISCINE BOWLING DUINO Bazen Duino - Devin, 5/D Tel. +39 040 208238
Tel. +39 040 208362
fax +39 040 2070108
info@bowlingduino.it
www.bowlingduino.it

POMORSKA DRUŠTVA
NAZIV NASLOV KONTAKT 
CIRCOLO VELICO DUINO Duino – Devin, 62 Tel. +39 333 2477724

cvduino@libero.it - www.circolovelicoduino.it
ASD DIPORTO NAUTICO SISTIANA Sistiana – Sesljan, 50/a Tel. +39 040 291.207

info@dnsistiana.it - www.dnsistiana.it
ASD SISTIANA89 Sistiana – Sesljan, 215/b Tel. +39 040 299936

sistiana89@hotmail.com - www.sistiana89.it
YACHT CLUB-JADRALNI KLUB ČUPA Sistiana mare – Sesljanski zaliv Tel. - fax +39 040 299858

info@yccupa.org - www.yccupa.org
SOCIETÀ NAUTICA PIETAS JULIA Sistiana mare – Sesljanski zaliv Tel./fax +39 040 291213

pietas.julia@tiscali.it - www.pietasjulia.it
SOCIETÀ NAUTICA LAGUNA Villaggio del Pescatore

ribiško naselje, 72
Tel./fax +39 040 208020
nautica.laguna@libero.it
www.nauticalaguna.it

ASD POLISPORTIVA SAN MARCO Villaggio del pescatore
ribiško naselje, 33/a

Tel. +39 040 208432
info@polisportivasanmarco.it
www.polisportivasanmarco.it

DUINO 45° NORD Villaggio del Pescatore
ribiško naselje, 66

Tel. +39 345 4499798
info@duino45nord.com - www.duino45nord.com

ASD GRUPPO DIPORTISTICO
RISORGIVE DEL TIMAVO

Villaggio del Pescatore
ribiško naselje

Tel. +39 338 4519284
famulari.giuseppe@gmail.com

KOPALIŠČA
NAZIV NASLOV KONTAKT
DAMA BIANCA** Duino – Devin, 61/c Tel. +39 040 208137 - fax +39 040 208258

info@alladamabianca.com
www.alladamabianca.com

CASTELREGGIO Sistiana mare – Sesljanski zaliv, 74

LE GINESTRE*** marina di aurisina – nabrežinski breg Tel. +39 040 200364
www.ginestre.ts.it

BAGNI LE FALESIE Portopiccolo Sistiana-Sesljan Tel. +39 040 9977788
info@portopiccolosistiana.it
www.portopiccolosistiana.it

PARCO CARAVELLA Sistiana mare – Sesljanski zaliv Tel. +39 348 09 82 593
spiagge@baiadisistiana.com
www.baiadisistiana.com
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osMiCe  
med vožnjo skozi kraške vasi, na križiščih ali v bližini domov, lahko
opazimo šop bršljana, t. i. »frasko«, ki oznanja, da je v neposredni bližini
odprta osmica; gre za edinstveno turistično ponudbo, katere izvor sega v
čas marije Terezije, ko je cesarica kmetom dovolila neposredno prodajo
vina in nekaterih domačih proizvodov (kruha, kuhanih jajc, salame in
klobas) na svojih domovih, kleteh ali dvoriščih za obdobje 8 dni.
Kdor želi obiskati Kras, mora nujno postati v osmici, da bi spoznal način
kraškega življenja in okusil ter si nabavil krajevna vina kot teran, refošk,
malvazija, vitovska pa tudi visokokakovostne kmetijske pridelke kot olje,
med in sir. osmice so odprte v različnih obdobjih. Pozanimajte se v
turistično informativnih centrih, katere so odprte v želenem času, ali pa...
sledite fraskam po cesti!22
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OSMICE

NAZIV NASLOV KONTAKT 
GRECO CORRADO
OSMIZZA LE TORRI DI SLIVIA

aurisina cave – nabrežina Kamnolomi
62/a

Tel. +39 338 3515876
info@letorridislivia.net - www.letorridislivia.it

KOŠUTA SILVANO aurisina S.croce – nabrežina Križ, 21/b Tel. +39 040 220708
PERTOT GABRIEL aurisina – nabrežina, 10 Tel. +39 040 200957 - Tel. +39 339 1024723
ANDREA ANTONIČ ceroglie – cerovlje, 34 Tel. +39 040 299800 - Tel. +39 349 5441529

antonicelisabetta@hotmail.it
MARTIN TERČON (e Štefan) ceroglie – cerovlje, 30 Tel. +39 040 299435
PAOLO ANTONIČ
Na Púnkišči

malchina – mavhinje, 50 Tel. +39 040 299985
napunkisci@gmail.com 

NORMA ANGELINI malchina – mavhinje, 11 Tel. +39 040 299806
TERČON LISJAK malchina – mavhinje, 42 Tel. +39 040 299450 - Tel. +39 347 3152582

joskotercon@alice.it 
FRANC FABEC malchina – mavhinje, 49 Tel. e fax +39 040 299442

Tel. +39 333 2736552
info@fabec.it -www.fabec.it

PIPAN ADRIANA Silvia
OSMIZA PIPAN KLARIČ

malchina – mavhinje, 58/a Tel. +39 040 2907049
roklari@tin.it

PIPAN VASILIJ malchina – mavhinje, 22/D Tel. +39 040 299453 - Tel. +39 347 7658968
halfpipe@alice.it

RADETIČ SIDONJA medeazza – medjevas, 10 Tel. +39 040 208987
sidonja.radetic@libero.it 

LUCIANA PAHOR medeazza – medjevas, 14 Tel. +39 328 9685611
az.agr.pahorluciana@gmail.com

NADIA LEGIŠA medeazza – medjevas, 16 Tel. +39 040 208451
PAOLO PERNARCICH medeazza – medjevas, 21 Tel. +39 388 6104103 - Tel. +39 040 208601

irena.zivec@libero.it
BORIS PERNARCIC medeazza – medjevas, 7 Tel. +39 040 208375 - Tel. +39 333 3649175

fruske1@alice.it
RADOVAN ŠEMEC Precenico – Prečnik, 3/b Tel. +39 040 200613
ŠKERK Prepotto – Praprot, 20 Tel. +39 040 200156

www.skerk.com - info@skerk.com 
GABROVEC IVAN Prepotto – Praprot, 15 Tel. +39 329 1540629

ivangabrovec@hotmail.it
RENATA REBULA Prepotto – Praprot, 19 Tel. +39 040 200782
BENIAMINO ZIDARICH Prepotto – Praprot, 23 Tel. +39 040 201223

info@zidarich.it - www.zidarich.it
STUBELJ IVANA San Pelagio - Šempolaj, 52/b Tel. +39 040 201149
IZTOK PERIC Slivia – Slivno, 2/a Tel. +39 040 200634
REBULA MARCO Slivia – Slivno, 6 Tel. +39 347 5686191
ADA CANTE Slivia – Slivno, 25 Tel. +39 040 200750
ALBERTO ŠKERK Ternova Piccola – Trnovca, 4 Tel. +39 040 200937
MARIA LOZEJ Ternova Piccola – Trnovca, 9/a Tel. +39 040 201087
IVAN PERNARCICH Visogliano – Vižovlje, 1/c Tel. +39 040 291498 - Tel. +39 333 5025086

r.daria@libero.it
www.osmizemalchina.it e www.osmize.com
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TurisTiČne KMeTiJe 
Poleg osmic so na Krasu v zadnjih letih zacvetela tudi številna nova in zanimiva agrituristična podjetja,
ki združujejo sprejemno ponudbo z enogastronomsko. ob oddihu v kmečkem okolju sredi zelenja lahko
okušate pristne jedi iz svežih pridelkov in domačega mesa.  

vino  
Kraška trta je čudež, ki je nastal iz vztrajnega upravljanja krepkega, zahtevnega, včasih res neizprosnega
območja. Grozdne brajde so skoraj privid sredi valovite in mestoma strme kraške pokrajine. Ljubiteljem
žlahtne kapljice, Bakusove največje ljubezni, bodo teran, bela malvazija in pa manj poznani, avtohtoni
vitovska in glera nudili trenutke prijetne potešitve. To je tudi imenitno izhodišče za spoznavanje
pridelovalcev, ki si močno prizadevajo za ovrednotenje še neizkoriščenega in iz raznih vidikov
nepoznanega potenciala teh vinskih sort.

NAZIV VINO Neposredna prodaja Obisk podjetja NASLOV KONTAKT

AZIENDA AGRICOLA KANTE Malvazija, Sauvignon, Chardonnay, Vitovska
Pinot Nero/Črni pinot,Teran, Rosso, Brut 
KK Penina, Brut KK Rosè, Extrò

X Prepotto – Praprot, 1/A Tel. +39 040 200255
Fax +39 040 245 74 71
kante@kante.it - www.kante.it

AZIENDA AGRICOLA ZIDARICH
di Zidarich Beniamino

Malvazija, Vitovska, Teran, Ruje, 
Prulke

X Prepotto – Praprot, 23 Tel. +39 040 201223
info@zidarich.it - www.zidarich.it

LUPINC Malvazija, Vitovska, Teran 
Stara Brajda, Dulcis in fundo

X Prepotto – Praprot, 11/B Tel. + 39 040 200848 - Tel. + 39 345 57171274
info@lupinc.it  www.lupinc.it

ŠKERK Malvazija, Sauvignon, Vitovska,
Teran, Idila

X Prepotto – Praprot, 20 Tel. +39 040 200156
www.skerk.com - info@skerk.com

USAJ MARTINO Vitovska, Aroma X Aurisina – Nabrežina, 8 Tel. +39 339 4193779
info@agriturismousaj.it - www.agriturismousaj.it 

PERTOT GABRIEL Malvazija, Teran X Aurisina – Nabrežina, 10 Tel. +39 040 200957 
Tel. +39 349 5221395

KOŠUTA SILVANO Malvazija X Aurisina S.Croce
Nabrežina Križ, 21/b

Tel. +39 040 220708

FRUŠKE SOCIETÀ AGRICOLA 
DI BORIS PERNARCIC

Malvazija, Teran, Vitovska X Medeazza – Medjevas, 7 Tel. +39 040 208375
Tel. +39 333 1051239
fruske1@alice.it

AGRIRISTORO
ANTONIČ

Vitovska, Teran X Ceroglie – Cerovlje, 44 Tel. e Fax +39 040 299798
Tel. +39 340 5847185
antannam@libero.it 
www.kmetijaantonic.it

PIPAN ADRIANA Silvia Malvazija, Vitovska X Malchina - Mavhinje, 58/a Tel. +39 040 2907049
roklari@tin.it

RADOVAN ŠEMEC Chardonnay, Vitovska, Teran X Precenico – Prečnik, 3/b Tel. +39 040 200613

STUBELJ IVANA Malvazija, Chardonnay, Vitovska,
Teran

X San Pelagio – Šempolaj, 52/b Tel. +39 040 201149

KERIN S.S. Malvazija, Vitovska, Teran X Sistiana – Sesljan, 59/Z Tel. +39 339 5338782

X

X

X

X

KRAŠKA VINA

AGRITURIZMI

NAZIV NASLOV KONTAKT
USAJ MARTINO aurisina – nabrežina, 8 Tel. +39 339 4193779

info@agriturismousaj.it - www.agriturismousaj.it 
FABEC FRANC malchina – mavhinje, 49 Tel. e fax +39 040 299442 - Tel. +39 333 2736552

info@fabec.it - www.fabec.it
PIPAN ADRIANA SILVIA malchina – mavhinje, 58/a Tel. +39 040 2907049

roklari@tin.it
RADETIČ SIDONJA medeazza – medjevas, 10 Tel. +39 040 208987

sidonja.radetic@libero.it 
PERNARCIC PAOLO medeazza - medjevas, 21 Tel. +39 040 208601 - Tel. +39 388 6103104

irena.zivec@libero.it
SVARA MARTINA Ternova Piccola - Trnovca, 14 Tel. +39 040 200898

martina.svara@alice.it
ITTITURISMO AL PESCATURISMO Villaggio del Pescatore – ribiško naselje Tel. +39 040 209846 - Tel. +39 339 6390473

fax +39 040 208265
co.l.m.i@libero.it - www.alpescaturismo.it/
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TiPiČni PriDelKi 
Poleg vin so med najzanimivejšimi in najokusnejšimi navadami kraškega območja
tudi proizvodi kot olje, med, pršut in sir. Te proizvajajo majhna kmetijska podjetja,
ki jim zagotavljajo najžlahtnejšo kakovost.

FINOTTO CATERINA Olje X Aurisina Cave
Nabrežina Kamnolomi, 79/F

Tel. +39 040 200673

ZIDARICH DARIO Sir X X

X X

Prepotto – Praprot, 36 Tel. +39 392 5594992
zidaric@tiscali.it

AZIENDA AGRICOLA PRESELJ MICHELA Sir X X Sistiana – Sesljan, 56 Tel. +39 338 4009364

PERNARCICH IVAN Sir X X Visogliano – Vižovlje, 1/C Tel. +39 040 291498
Tel. +39 333 5025086
r.daria@libero.it

AGRIRISTORO ANTONIČ Sir X X Ceroglie – Cerovlje, 44 Tel. e Fax +39 040 299798
Tel. +39 340 5847185
antannam@libero.it 
www.kmetijaantonic.it

STUBELJ IVANA Olje X San Pelagio – Šempolaj, 52/b T

RADETIC SIDONJA Sir – Pršut Medeazza - Medjevas, 10 Tel. +39 040 208987
sidonja.radetic@libero.it

XPERNARCIC PAOLO Sir – Pršut Medeazza - Medjevas, 21 Tel. +39 040 208601
Tel. +39 388 6103104
irena.zivec@libero.it

X XAZIENDA AGRICOLA FARMA JAKNE
DI PERIC DAVIDE

Med – Olje S. Giovanni - Štivan, 19/B Tel. +39 335 7780427
farma.jakne@gmail.com

XFRUŠKE SOCIETÀ AGRICOLA
DI BORIS PERNARCIC

Med – Pršut Medeazza - Medjevas, 7 Tel. +39 040 208375
Tel. +39 333 1051239
fruske1@alice.it

el. +39 040 201149

NAZIV PROIZVODI Neposredna prodaja Obisk podjetja NASLOV KONTAKT

KMETIJSKI PRIDELOVALCI

24
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TRADIZIONE E GASTRONOMIA
TraDizione e GasTronoM

ia
TRADICIJA IN GASTRONOMIJA 
proizvodi kraške zemlje 

TraDiCiJa in GasTronoM
iJa 

proizvodi kraške zem
lje 

GosTinsTvo 
za ljubitelje klasične gostinske ponudbe nudi okolica stare ceste Gemine potešitev za še tako zahtevne
sladokusce. Kraška tradicija slovi po tem, da najpreprostejše sestavine ovrednoti s pripravo bogatih in
okusnih jedi. Te bodo brez težav zadovoljile ljubitelje kuhinje, ki je globoko zakoreninjena v najpristnejši
ljudski tradiciji.

RESTAVRACIJE, PICERIJE, OKREPČEVALNICE

NAZIV NASLOV KONTAKT

AL CAVALLUCCIO Duino – Devin, 61/d Tel. e Fax +39 040 208133 
alcavalluccio@libero.it - www.alcavalluccio.it

FRANZ JOSEF STUBE Aurisina Stazione - Nabrežina Postaja, 39 Tel. +39 040 2024127 - Tel. +39 340 5765322
sandramoretti1967@libero.it 

PIZZERIA PAM PAM Aurisina – Nabrežina, 168 Tel. +39 040 201312 - Tel. +39 348 7883950
pizzeriapampam@hotmail.com

BIRRERIA BUNKER Aurisina – Nabrežina, 97 Tel. +39 040 200228
www.birreriabunker.it - info@birreriabunker.it

AL PESCATORE Duino – Devin, 69 Tel. +39 040 208188 - Fax +39 040 2071162
hotelalpescatore@email.it
www.alpescatoreduino.it

Ristorante ALLA DAMA BIANCA Duino – Devin, 61/C Tel. +39 040 208137 - Fax +39 040 208258
info@alladamabianca.com
www.alladamabianca.com

RISTORANTE PIZZERIA 
BOWLING DUINO

Duino – Devin, 5/D Tel. +39 040 208238 - Tel. +39 040 208362
Fax +39 040 2070108 
info@bowlingduino.it - www.bowlingduino.it

PANINOTECA MARILLON Sistiana – Sesljan, 123 Tel. +39 331 1531415 
GRAN OSTERIA TRE NOCI Sistiana – Sesljan, 33 Tel. +39 040 299222 - Fax +39 040 2032975

info@trenoci.com - www.trenoci.com
EDEN Sistiana – Sesljan, 42/A Tel. +39 040 2907042 - Fax +39 040 2908253

info@edensistiana.it - www.edensistiana.it
OSTERIA LO SCOGLIETTO Sistiana - Sesljan, 209 Tel. +39 040 0640544 - 329 2661913

osterialoscoglietto@gmail.com
RISTORANTE AI 7 NANI Sistiana – Sesljan, 54/E Tel. +39 040 299170 - Fax +39 040 291481

hotelsettenani@hotmail.com - www.hotelsettenani.it
RISTORANTE GAUDEMUS Sistiana – Sesljan, 57/E Tel. +39 040 299255 - Tel. +39 347 2241926 

Fax +39 040 2908021
gaudemus@gaudemus.com - www.gaudemus.com

RISTORANTE PIZZERIA SAN MAURO Sistiana – Sesljan, 122 Tel. +39 040 299486 Fax +39 040 2916071
ristorantesanmauro@yahoo.it

TRATTORIA DA GINO Sistiana – Sesljan, 59 Tel. +39 040 299273 - Tel. +39 040 291515
trattoriadagino@virgilio.it - www.dagino.wpeople.it

RISTORANTE IL GABBIANO Villaggio del Pescatore - Ribiško naselje, 103 Tel. +39 040-208145
BAIA DEGLI USCOCCHI Villaggio del Pescatore - Ribiško naselje, 162 Tel. +39 040 208799 - Fax +39 040 208799

info@baiadegliuscocchi.com
www.baiadegliuscocchi.com

RISTORANTE SOCIALE
(Società nautica Laguna)

Villaggio del Pescatore - Ribiško naselje, 72 Tel. +39 040 208651

TRATTORIA SUBAN Ternova Piccola – Trnovca, 16 Tel. +39 040 200175

ZIO BIO DA CIRO Duino - Devin, 81/C Tel. +39 040 208226 - 327 0763829
ziobiodaciro@gmail.com

PIZZERIA AGLI ELFI Malchina – Mavhinje, 57/A Tel. +39 040 290 7048
TRATTORIA TERZONI (Osteria Boris) Malchina – Mavhinje, 1 Tel. +39 040 299449
RISTORANTE MEZZALUNA Malchina – Mavhinje, 54/A Tel. e Fax +39 040 291529  

info@mezzalunanet.it - www.mezzalunanet.it
ALLEGRA FATTORIA
Ristorante Pizzeria

Malchina – Mavhinje, 23/A Tel. +39 040 299939 - Tel. +39 338 4817783 
allegra.fattoria@hotmail.it 
www.allegrafattoriaincarso.it

CANOVELLA DE' ZOPPOLI Marina di Aurisina – Nabrežinski breg Tel. +39 040 200616

TRATTORIA DA FRANZ Precenico – Prečnik, 14 Tel. +39 040-200525
TRATTORIA GRUDEN San Pelagio - Šempolaj, 49 Tel. +39 040 200151 - Fax +39 040 200854

info@myresidence.it - www.myresidence.it 
PANINOTECA LA GIOSTRA Slivia – Slivno, 36 Tel. +39 349 1037144
TRATTORIA SARDOČ Slivia – Slivno, 5 Tel. +39 040 200146

info@sardoc.com 

TRATTORIA DA PINO Medeazza - Medjevas, 10/A Tel. +39 040 208296
i.radetic@alice.it

MAXI'S BEACH CLUB RISTORANTE Portopiccolo Sistiana-Sesljan Tel. +39 040 9977777
info@portopiccolosistiana.it
www.portopiccolosistiana.it

BRIS Portopiccolo Sistiana-Sesljan Tel. +39 040 9977799
info@portopiccolosistiana.it
www.portopiccolosistiana.it

L’ORO DI NAPOLI Portopiccolo Sistiana-Sesljan Tel. +39 040 9977766
info@portopiccolosistiana.it
www.portopiccolosistiana.it

TRATTORIA SARDOČ Precenico – Prečnik, 1/B Tel. +39 040 200871
info@sardoc.eu - www.sardoc.eu

CHIOSCO VERDE Sistiana Mare – Sesljanski zaliv Tel. +39 339 4783591 - Tel. +39 334 6690608
vincenzopinto_006@fastwebnet.it
www.chioscoverde.com 
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HOTELI
NAZIV NASLOV KONTAKT
ALBERGO GARNÌ AURORA * Duino – Devin, 15 Tel. +39 040 208212 - fax +39 040 2070038

info@albergogarniaurora.it
www.albergogarniaurora.it

DAMA BIANCA* Duino – Devin, 61/c Tel. +39 040 208470 - fax +39 040 208258
info@alladamabianca.com
www.alladamabianca.com

VILLA GRUBER pensione ** Duino – Devin, 61/f Tel. +39 040 208115 - fax +39 040 2071119
villagruber@alladamabianca.com
www.alladamabianca.com

AL PESCATORE** Duino – Devin, 69 Tel. +39 040 208188 - fax +39 040 2071162
hotelalpescatore@email.it
www.alpescatoreduino.it

ALLEGRA FATTORIA malchina – mavhinje, 23/a Tel. +39 040 299939 - Tel. +39 338 4817783
allegra.fattoria@hotmail.it 
www.allegrafattoriaincarso.it

GRAN OSTERIA TRE NOCI*** Sistiana – Sesljan, 33 Tel. +39 040 299222
fax +39 040 2032975 
info@trenoci.com - www.trenoci.com

LOCANDA GAUDEMUS*** Sistiana – Sesljan, 57 Tel. +39 040 299255 - fax +39 040 2908021
gaudemus@gaudemus.com www.gaudemus.com

HOTEL EDEN*** Sistiana – Sesljan, 42/a Tel. +39 040 2907042 - fax +39 040 2908253
info@edensistiana.it - www.edensistiana.it

AI SETTE NANI*** Sistiana – Sesljan, 54/e Tel. +39 040 299170 - fax +39 040 291481
hotelsettenani@hotmail.com - www.hotelsettenani.it

AI SETTE NANI DEPENDANCE** Sistiana – Sesljan, 54/c Tel. +39 040 299170 - fax +39 040 291481
hotelsettenani@hotmail.com - www.hotelsettenani.it

HOTEL alla DOLINA garnì ** Sistiana – Sesljan, 54/f Tel. +39 040 299350 - fax +39 040 2908287
info@hoteldolina.it - www.hoteldolina.it

BED & BREAKFAST
NAZIV NASLOV KONTAKT
CANOVELLA aurisina – nabrežina, 153/f1 Tel. +39 040 2024153 - Tel. +39 348 3142494

bed4u@canovella.it - www.canovella.it
CASTELLO Duino – Devin, 35/a Tel. +39 040 208120 - fax +39 040 2071398

visite@castellodiduino.it
PORTO DEL BIVIO Duino – Devin, 75/V Tel. +39 040 208300 - Tel. +39 339 2864170

federica.marchesich65@gmail.com
www.portodelbivio.it

PANE E TULIPANI Duino – Devin, 75/z Tel. +39 329 7213197
pantulipani@gmail.com
www.pantulipani.wordpress.com

DUINO STELLA MARIS Duino – Devin, 78/D Tel. + 39 347 2311979 - Tel. +39 392 9569896
info@duinostellamaris.it - www.duinostellamaris.it

PEGAN SILVANA Duino – Devin, 78/i Tel. +39 345 0934730
krikovacic@gmail.com

STRUPETOU malchina – mavhinje, 16 Tel. +39 040 2907126 - Tel. +39 347 7950723
info@strupetou.it - www.strupetou.it

OLTREMARE Sistiana – Sesljan, 34/e Tel. +39 338 9378246
info@oltremaresistiana.it - www.oltremaresistiana.it

SOLEMARE Sistiana – Sesljan, 230/B Tel. e fax +39 040 2907143 - Tel. +39 339 3259225
gabriellasil@alice.it

LE FALESIE Sistiana – Sesljan, 29/a Tel. + 39 380 7023047
bb@lefalesie.it - www.lefalesie.it

DA ROSY Sistiana – Sesljan, 59/L Tel. +39 333 3458435
darosybb@gmail.com - www.darosy.it

BAIA ARCOBALENO Sistiana – Sesljan, 57/T Tel. +39 392 4204404
info@baiaarcobaleno.it - www.baiaarcobaleno.it

BURJA Ternova Piccola – Trnovca, 12/a Tel. +39 328 3792699 - Tel. +39 040 2024133
www.burja.it - bbburja@gmail.com 

HOTEL POSTA*** Sistiana – Sesljan, 51 Tel. +39 040 299103 - fax +39 040 299859
info@hotelposta.ts.it
www.hotelposta.ts.it

BAIA DEGLI USCOCCHI** Villaggio del Pescatore
ribiško naselje, 162

Tel. +39 040 208799 - fax +39 040 208799
info@baiadegliuscocchi.com
www.baiadegliuscocchi.com
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TRADIZIONE E GASTRONOMIA
TraDizione e GasTronoM

ia
NASTANITEV

nasTaniTev
POČITNIŠKI APARTMAJI 

NAZIV NASLOV KONTAKT
GRUDEN 
di GRUDEN VANDA

Prepotto – Praprot, 14 Tel. +39 040 200151 - fax +39 040 200854
info@myresidence.it - www.myresidence.it

RESIDENCE VILLA SUSY Duino – Devin, 25/D Tel. +39 040 208188 - fax +39 040 2071162
villasusy@hotmail.it - www.residencevillasusy.it

SOBE 
NAZIV NASLOV KONTAKT
Ristorante Locanda Bar
AL CAVALLUCCIO

Duino - Devin, 61/D Tel. e fax +39 040 208133 
alcavalluccio@libero.it - www.alcavalluccio.it

VILLA RILKE Duino - Devin, 75/e Tel. +39 347 0197928 - fax +39 040 2070030
info@villarilke.it - www.villarilke.it

IL VELIERO Duino - Devin, 50 Tel. +39 349 0095369
info@ilveliero.org - www.ilveliero.org

VILLA BORGO DUINO Duino - Devin, 75/Pr Tel. e fax +39 040 208872 - Tel. +39 345 8562602
info@villaborgoduino.it - www.villaborgoduino.it

GRUDEN San Pelagio – Šempolaj, 49 Tel. +39 040 200151 - fax +39 040 200854
info@myresidence.it - www.myresidence.it

AGRITURIZMI Z NASTANITVIJO
NAZIV NASLOV KONTAKT
RADOVIC NEVO*** aurisina – nabrežina, 138/a Tel. + 39 040 200173 - info@agriturismoradovic.it

www.agriturismoradovic.it
LE TORRI DI SLIVIA aurisina cave

nabrežina Kamnolomi, 62/a 
Tel. + 39 338 3515876 - fax +39 040 2022025 
info@letorridislivia.net - www.letorridislivia.net

HERMADA*** ceroglie – cerovlje, 1/o Tel. + 39 040 299501 - Tel. + 39 347 7838110
info@agriturismohermada.it 
www.agriturismohermada.it

AGRIRISTORO ANTONIČ ceroglie – cerovlje, 44 Tel. e fax +39 040 299798 - Tel. +39 340 5847185
antannam@libero.it - www.kmetijaantonic.it

CASA KLARČEVA – KLARČEVA HIŠA ceroglie – cerovlje, 13 Tel. e fax +39 040 299442 - Tel. +39 333 2736552
info@fabec.it - www.fabec.it

LA MEZZALUNA*** malchina – mavhinje, 54/a Tel. e fax +39 040 291529  
info@mezzalunanet.it - www.mezzalunanet.it

AGRITURISMO LA MADRUGADA malchina – mavhinje, 22/f Tel: +39 339 5338782 - +39 349 3029088
www.kerin.it - kerinbio@gmail.com

FRUŠKE medeazza – medjevas, 7 Tel. +39 040 208375 - +39 333 3649175
fruske1@alice.it

LUPINC *** Prepotto – Praprot, 11/B Tel. + 39 040 200848 - Tel. + 39 345 57171274
info@lupinc.it - www.lupinc.it

TERRA DEL CARSO 
KRAŠKA ZEMLJA***

San Pelagio – Šempolaj, 28/B Tel. e fax +39 040 201056 - Tel. +39 328 9633243 
terradelcarso@gmail.com - www.agriturismiradovic.it

AVTOKAMPI
NAZIV NASLOV KONTAKT
CAMPING VILLAGE MARE
PINETA BAIA SISTIANA

Sistiana – Sesljan, 60/D Tel. +39 040 299264 - fax +39 040 299265
info@marepineta.com - www.marepineta.com

CAMPEGGIO AGRITURISTICO CARSO aurisina cave – nabrežina Kamnolomi, 55 Tel. +39 339 5472401 - fax +39 040 200459
info.campingcarso@gmail.com
www.campingcarso.com
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