
S sedeža TIC-a ali s parkirišča se usmerimo proti krožnemu križišču 

v centru Izole (Trg Republike) in nadaljujemo po Cankarjevemu 

drevoredu mimo pokopališča do križišča s Prešernovo cesto, kjer si 

lahko ogledamo lokomotivo nekdanje proge Trst – Poreč. Prečkamo 

cesto in pot nadaljujemo po desnem pločniku v smeri Kopra, takoj za 

kampom Jadranka pa zavijemo desno na pešpot v Polje, prečkamo hitro 

cesto v podhodu, nato desno navzgor na most preko hitre ceste in spet 

desno ob njej do nadvoza za Korte. Tu levo bolj strmo navzgor proti 

rumeno-zeleni hiši. Asfalt preide v beton, naklon se močno poveča, 

med oljčniki in vinogradi se hitro dvigamo proti JV. Proti vrhu beton 

preide v makadam, ki nas pripelje na greben do asfaltne ceste Gažon-

Baredi. Sledimo mu desno do ceste Izola – Baredi, kjer gremo naravnost 

do naslednjega razcepa, kjer se cesta spusti navzdol. Zavijemo levo 

(na drogu prometnega znaka 5 T rumeno-rdeča markacija pešpoti E6) 

in vodoravno naprej po grebenu, kjer se mogočnim pogledom proti 

morju ponudi še obsežen razgled proti notranjosti slovenske Istre in 

vrhovom Čičarije v daljavi. Po makadamu med oljčniki in vinogradi 

pridemo do strmega asfaltnega vzpona. Pred njim zavijemo desno 

okrog zidu oljčnika z markacijo E6, nato levo in se po ožji poti, ki je 

na kratkem odseku precej razdrta, spustimo na cesto Izola-Korte (tabla 

Šared). Po njej levo in na naslednjem odcepu (50m) desno po asfaltu 

TIC Izola (parkirišče pri tržnici Lonka)

Izola-Viližan-Baredi-Šared-Dobrava-Belvedere-Simonov zaliv-Izola

dolžina 14,4 km ali 16,6 km z različico preko Šareda

izhodišče 1m, vrh 261m, vzpona 430m

Tehnično nezahtevna pot, skupne hoje je za 4 oziroma 5 ur po cestah in kolovozih. Priporočljiva športna 
ali lahka planinska obutev. Pot je uporabna v vseh letnih časih, razen v hudi vročini in močni burji. Zaradi 
utrjene podlage primerna tudi za deževna obdobja.

Izredno razgiban in slikovit teren neposrednega mestnega zaledja, ob lepem vremenu imenitni razgledi z 
visokega slemena na notranjost Istre, obalni pas, Tržaški zaliv, Julijske in Karnijske Alpe ter Dolomite, pisana 
paleta barv jesenske narave.

Lokomotiva Parenzane, Loret - cerkvica Marijinega rojstva iz l.1634, cerkvica Sv. Jakoba - spomin na 
nekdanja romanja Istranov na grob tega svetnika v galicijskem Santiagu, Simonov zaliv - ostanki rimske 
obmorske vile in pristanišča iz začetka našega štetja, pomol in valobrani so še ohranjeni pod morjem, 
oljčniki in vinogradi, vodni viri, morska obala, visok flišnat klif.

Kava bar Šaredin, gostilna Jasna na Dobravi, hoteli Belvedere, San Simon resort, Delfin hotel ZDUS.

TIC Izola, tic.izola@izola.si, www.visitizola.com
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navzdol. Lahko pa nadaljujemo po daljši varianti navzgor do cerkvice 

Sv. Jakoba, nato naravnost rahlo navzdol in desno do Šareda. Lahko se 

okrepčamo v baru Šaredin (100m levo) ali nadaljujemo desno in nato 

strmo navzdol na cesto Izola-Korte. Po njej desno mimo postaje in na 

naslednjem odcepu ostro levo, kjer smo spet na osnovni trasi. Po asfaltu 

se spustimo navzdol proti Dobravi. Na dnu klanca desno navzgor (100m) 

do regionalne ceste proti Piranu. Levo po pločniku mimo gostišča 

Jasna na Dobravi do cerkvice Marije Loretske in navzdol po asfaltu do 

drugega (nizkega) podhoda pod glavno cesto. Previdno skozenj in levo 

na kolovoz do prve hiše, nato desno po asfaltu na razgledno sleme 

in spet desno do hotelskega kompleksa Belvedere. Napis »Plaža« na 

pergoli na levi nas usmeri med hoteli desno navzdol po panoramski 

cesti do parkirišča tik nad morjem. Po stopnicah ob obzidanem izviru 

se spustimo na obalo in desno po lepo tlakovani poti pod strmim klifom 

mimo dveh izvirov do plaže in hotelov v Simonovem zalivu. Nadaljujemo 

levo tik ob morju mimo toboganov in po sprehajalni poti do Marine 

Izola, kjer si lahko napasemo oči ob razkošnih plovilih. Po kovinskem 

mostičku ob nekdanjem škveru in mimo Srednje gostinske in turistične 

šole Izola nadaljujemo pot ob mandraču do parkirišča, tržnice Lonka 

in TIC-a, kjer nekoliko utrujeni, a polni prijetnih vtisov zaključimo to 

krožno, izredno panoramsko pot.
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