Simonov zaliv - Piran - Izola
Nedelja, 7.12.2008 : Neznano je postalo znano.
Na avtobusni postaji se nas je zbralo kar 69 (avtobus + kombi). Kam? Na morje. Slovensko ali
Italijansko? Slovensko!
Skozi Italijo smo se prepeljali v Simonov zaliv. Ivana, sestra Nadje Dimic, nam je pripravila čudovit
pohod: Simonov zaliv, po panoramski stezici, ki se vije po robu klifa nad Mesečevim zalivom (tudi
Zaliv Sv. Križa) do velikega križa. Po slikanju in uživanju v panoramskem pogledu na morje in
zasnežene hribe (celo Triglav je bil viden) smo zavili levo do romarske cerkve Sv. Marije. Tu se nam
pokaže Strunjanski zaliv in piranska stolnica. Dalje gremo do lagune Stjuža. Prečkamo Strunjanske
soline in nato mimo turističnega naselja Salinera (mimogrede: Ko smo se v letu 2007sprehajali od
Strunjana do Pirana je bilo tu še gradbišče.)
Hodimo po poti nad morjem skozi sredozemsko makijo in mimo počitniških hišk. Kmalu pridemo po z
granitom tlakovani poti do Fiese. Nadaljujemo ob obali sladkovodnega jezera in hotela Fiesa do
piranskega obzidja in se povzpeli do cerkve ... Tu smo opravili kratek postanek za slikanje,
razglede, za dušo...
Dalje smo hodili po ozki uličici do obale in ob obali do parkirišča našega avtobusa. Čakalo nas je še
kosilo v Izoli. Ura je 14. Z avtobusom se popeljemo proti Izoli. Žal smo pod Belvederjem obstali, saj je
bila cesta zaradi hude prometne nesreče zaprta. V Izolo smo se čez hrib podali spet peš
do simonovega zaliva, skozi Marino do restavracije Parangal, kjer nas je čakal super brodet.
Res se nam je nasmehnila sreča, da smo imeli tako čudovito vreme. Saj je bila še sobota deževna in
nič kaj dobrega nam ni obetalo.

Nik in Mark sta se nam skrila!

Oznaka sprehajalne poti.

Klaudi si je vzel prosto
(drugače je pridno slikal).

S piranskega obzidja pogled na
Piran.

Reliefi na stenah hiš.

Šesta od leve je tokratna vodička Ivana.

