Kaj lahko v parku doživim?

Center krajinskega
parka Strunjan

Kaj pa lahko sam storim zanj?

V centru za obiskovalce je na ogled razstava s ﬁlmom o
Krajinskem parku Strunjan z naslovom »Park morja«.
Razstava v treh jezikih opisuje vse pomembnejše lastnosti
parka in pojasnjuje njihovo neločljivo povezanost z morjem.

Ogled razstave je brezplačen!

Vodeni ogledi
Park si je mogoče individualno ali v skupini ogledati tudi
z vodnikom. Vodeni ogled je treba pravočasno rezervirati,
namenjen pa je obiskovalcem, ki poleg sprehoda po
parku želijo izvedeti več o geoloških, geografskih in botaničnih posebnostih Krajinskega parka Strunjan. Privlačen
je za vse obiskovalce, zlasti pa je primeren za šolarje in
dijake, ki pridobijo praktično znanje iz učilnice v naravi.
Vodenje rezervirate na info@parkstrunjan.si

Poti so nevarne.
Prehod in zadrževanje
na lastno odgovornost.
Izdal: Krajinski park Strunjan • Foto: Arhiv KP Strunjan, J. Ivančič, L. Lipej
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Tematska krožna pot
»Strunjan v podobah morja«

Javni zavod Krajinski park Strunjan
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Strunjan 152, 6320 Portorož
08 205 1880
info@parkstrunjan.si
www.parkstrunjan.si

Pot razkriva Strunjan v podobah, ki jih je morje ustvarilo
in nanje vpliva ter se kažejo v naravnih in kulturnih
znamenitostih tega ohranjenega koščka slovenske
obale. Predstavljena je z informativnimi tablami in
postajališči s klopmi ter vsemi kažipoti na trasi, tako
da je mogoč njen samostojen ogled.

Začetek in cilj:
Center Krajinskega parka
ka Strunjan
v Strunjanskih solinah

Dolžina:
5,3 km / 1 h 30 min

Zahtevnost:
lahka

Krajinski park Strunjan
Parco naturale Strugnano

Na obisku
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Strunjanske soline so najsevernejše in najmanjše še
ohranjene soline v Sredozemlju, kjer se piranska sol po
tradicionalnem postopku pridobiva že več kot 700 let.
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Stjuža je edina slovenska morska laguna, zapuščina
naravnega ribogojstva, danes pomembna za vodne
ptice, ki si tu poiščejo hrano, skrivališče ali gnezdišče.

Strunjanski klif je nastal v morju in ostaja z njim
združen. Oblikujejo ga prepadne ﬂišne stene, najvišje
na Jadranu.
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Mozaik življenjskih okolij morskega dela parka z živahnim rastlinskim in živalskim svetom predstavlja »vročo
točko« biotske raznovrstnosti slovenskega morja.

Ugodna morska klima in ﬂišna podlaga sta ustvarili
pogoje, ki so jih domačini s pridom izkoristili in s
tradicionalnimi dejavnostmi oblikovali značilno
podobo Strunjanskega polotoka.

Center
Krajinskega
parka
Strunjan

LEGENDA:

Rt Ronek
Punta Ronco

Zaliv sv. Križa
Baia di S. Croce
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Krožna tematska pot – Prehod na lastno odgovornost
Kolesarska pot
Dostop do morja
Področje Krajinskega parka Strunjan
Naravni rezervat Strunjan Stjuža
Naravni rezervat Strunjan
Naravni rezervat Strunjan - ožje območje

Rt Strunjan
Punta Strugnano
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Bele skale
Pietre bianche
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