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OBJEMI
PIRAN

ulovi zaklad

Prinesi letak s pravilnimi
odgovori v TIC Piran in

izžrebaj svoj zaklad!

1. TARTINIJEV TRG
Tartinijevemu trgu kraljuje 
kip slavnega skladatelja in 
violinskega virtuoza 
Giuseppa Tartinija, ki se je 
rodil prav v eni izmed palač 
na trgu. Koliko strun je na 
violini, ki jo kip drži v roki?

2. BENEČANKA
Še vedno si na Tartinijevem 
trgu. Zagledaš se v najlepšo 
stavbo, rdečo beneško hišo, 
Benečanko. Koliko kipov 
živalskih glav je pod 
balkonom te najznamenite-
jše piranske hiše?

3. POLJSKA VRATA
S Tartinijevega trga se 
sprehodiš v Trubarjevo ulico 
in skozi Poljska vrata. Ko 
prideš iz podhoda, se ozri v 
levo. Na kateri trg lahko 
pokukaš?

4. CERKEV SV. JURIJA
Povzpel si se do največje 
izmed osmih piranskih 
cerkva. Ali najdeš skrite 
stopnice za zvonikom? 
Koliko jih je?

5. KRIŽNI HODNIK 
MINORITSKEGA 
SAMOSTANA
Vstopil si v eno najbolj 
akustičnih prizorišč v 
Sloveniji, kjer že vrsto let 
potekajo številne vrhunske 
glasbene prireditve. 
Sprehodi se po hodniku, 
tleskni s prsti in preveri, ali 
akustika res deluje. Nato se 
postavi na sredo, tik ob 
vodnjak. Ozri se navzgor. S 
koliko oken te lahko 
opazujejo menihi?

6. PRVOMAJSKI TRG
Prvomajski trg sploh ni 
navaden trg. Globoko v sebi 
še vedno sramežljivo skriva 
svoje prvotno, višje 
poslanstvo, da reši mesto 
pred požarom. Je namreč 
kamnit zbiralnik deževnice. 
Kar povzpni se po 
stopnicah, prijazno 
pozdravi kipa Pravice in 
Postave, ki budno pazita na 
nepridiprave, in si oglej 
vodnjaka sredi ploščadi. Iz 
kakšnega materiala sta 
pokrova na vodnjakih?

7. PUNTA
Z lahkotnim korakom se 
sprehodi po piranski Punti. 
Morje te pozdravlja z 
drobnimi valovčki in morski 
zrak te napolni s pozitivno 
energijo. Če to ni idealna 
lokacija za ogled popolnega 
sončnega zahoda! Rt se 
zaključi s cerkvico Marije 
Zdravja (ali sv. Klementa) in 
fotogeničnim svetilnikom. 
Koliko grbov je vzidanih v 
zid, ki obkroža svetilnik?

8. OBZIDJE
Pirančani že od 7. stoletja 
dalje živimo v varnem 
objemu obzidja. Koliko 
ohranjenih stolpov še ima 
piransko obzidje?

PRAVILA SODELOVANJA:

• Nagrado si zasluži le, kdor     
 pravilno odgovori na vsa     
 vprašanja. 
• Izžreba se lahko največ en 
 kupon na dve osebi.
• Kuponi veljajo do 
 decembra 2016. 
• Kuponi brez žiga ne veljajo.

     

Zaklad ponujajo:


