
V soboto, 27.8.2016 TELOVADIMO V PIRANU 2016 
 Spoštovani vodje skupin, dragi prijatelji, svojim članom posredujte informacije o

programu, možnostih za oglede, doživetja in  razvajanja v našem mestu. Prosimo vas za
povratno informacijo o številu zainteresiranih oseb, da lahko zagotovimo tekoč potek

programa. Prisrčno dobrodošli, uživajte in raziskujte, 
članice in člani piranske  skupine Šole zdravja. vam želimo prelep poletni dan!

PRISRČNO DOBRODOŠLI KJE 
KDAJ 

urnik ali ura
dogodka

ŠTEVILO OSEB
za skupinski popust

ali max. število 

CENA 
in trajanje
dogodka

ZAVRTITE SE S FERIJEM
"Ulica nori...." Tartinijev trg 

po
telovadbi V S I * * *

SEJEM STARIN Tartinijev trg 
od 8h do

17h * * * * * *

VODEN OGLED PIRANA pri Tartinijevem
spomeniku 

Start
ob 10.30

posamezna skupina 
do 30 oseb

( na voljo bodo vodičke) 
Brezplačno

90 min

SUBAQUATIC, raziskovalna
ladja z "oknom v morje", 

enkratna priložnost!

Pomol z rdečim
svetilnikom

Odhodi ob 
10h in 14h

1 vožnja max. 50 os. 
ob večjem številu prijav  

ob 11.30
dodatni termin 

10,00€
90 min

Krožna plovba z ladjico 
MILA ZARJA,

Pomol z rdečim
svetilnikom

1. odhod ob
9h, 

nato vsako
polno uro 

max. 11 oseb
5,00€

60 min 
vodi Marjan

ČAROBNI SVET ŠKOLJK,
najmanjša in največja školjka Tartinijev trg urnik

10h - 20h
priporočamo*10 oseb

3,00€
voden ogled
2,50€ brez v.

POMORSKI MUZEJ 
Sergej Mašera Piran blizu 

Tartinijevega trga 

urnik
9h do 12h
17h do 21h

priporočamo*10 oseb sporočijo

MUZEJ PODVODNIH
DEJAVNOSTI Cankarjevo

nabrežje

Urnik
10.30 - 20h * * *

2,00 €

AKVARIJ PIRAN
Kidričevo nabrežje

urnik
9h do 22h

priporočamo*10 oseb 3,00 €

GALERIJA H. PEČARIČA
likovna razstava

Leninova ulica, 
rdeča stavba pri

pošti

10h – 12h
18h - 22h * * * * * *

NOVO!!! 
MEDIADOM PYRHANI

Zgodovina Pirana v 3D filmu

Kumarjeva 3,
blizu samostana

sv. Frančiška

  ob 13h max. 50 oseb 1,00 €  
45 min

vodi Zora



PRISRČNO DOBRODOŠLI KJE 
KDAJ 

ura
dogodka 
ali urnik

ŠTEVILO OSEB
za skupinski popust /
max. število skupine

CENA 
in trajanje
dogodka

Minoritski samostan sv.
Fračiška: MULTIVIZIJA –
DUHOVNA DIMENZIJA

Bolniška ulica,
blizu Mediadoma

Pyrhani  Ob 11h

         
      40 do 50 oseb

vodi p. Slavko
prostovoljni
prispevek

MESTNO OBZIDJE
Piran na dlani

Ulica IX. korpus urnik
9 h do 21h

priporočamo*10 oseb popust po
dogovoru

ZVONIK cerkve  
Sv. JURIJA, novi zvonovi,

prelep razgled
Cerkev. Sv. Jurija urnik

10h do 20h
* * * 1,00€

NOVO!!! BENEČANKA
žlahtna kapljica v žlahtnem

kristalu Rogaške

    
Tartinijev trg urnik

9h do 21h

             
  * * *  degustacija

vin

ZA ZDRAVJE s Slavico
Valentinčič, med. sestro,
SOBA ŠOLE ZDRAVJA

PIRAN

Župančičeva ulica
24

Ogled &
obisk po
dogovoru

* * * * * *

NOVO!!! FISH SPA
vrhunska terapija in nega 

stopal in rok z ribicami
Župančičeva ulica urnik

če bo več kot 5 oseb
poklicat: 064 122 233 10,00€

20min

        
NEPTUNČEK kafe na glavni

avtobusni postaji
 * * *

najboljša kavica v
mestu, zdravilni sveži

sokovi....

Gostišče PARK Župančičeva ulica * * *
Odlična hrana, menu in

jedi po naročilu
raznovrstna ponudba

Gostišče PIRAT Cankarjevo
nabrežje

* * *
Odlična hrana, menu 

in jedi po naročilu
raznovrstna ponudba

Picerija & gostilna PETKA Župančičeva ulica,
izza Pošte

* * *
Odlična hrana, menu 

in jedi po naročilu
raznovrstna ponudba

Restavracija DELFIN
Prvomajski trg

* * *
Ribje jedi, menu 
in jedi po naročilu

Picerija Batana, Hotel Tartini,
Žižola, Kavarna Piran pri
banki,  Gostilna Mario,

Botega dei sapori, Mestna
kavarna, Delikatesa...

Tartinijev trg

* * *

Raznovrstna ponudba,
različni gostinski lokali

kavarne, bistro,
gostilne...

Varovanje zagotavljamo s 3 prostovoljkami RK Piran (še ime in priimek)
Naloge prevzema vodja dejavnosti. Pridobiti moramo še prostor v slučaju potrebe.


