
S sedeža TIC-a ali s parkirišča se usmerimo do krožnega križišča na Trgu

Republike, zavijemo desno v Drevored 1. maja in naprej naravnost po 

Leninovi ulici do Prešernove ceste z drevoredom pinij. Previdno prečkamo 

prometno cesto in nadaljujemo v isti smeri mimo univerzitetnega 

kampusa na desni in osnovne šole Livade na levi, prečkamo Južno cesto 

in se usmerimo desno na rekreacijsko pot D8, ki poteka po trasi nekdanje 

železniške proge Trst-Poreč. Počasi se dvignemo do predora Šalet in se 

skozenj spustimo v Strunjansko dolino. Odpre se čudovit pogled proti 

Strunjanu s solinskimi polji in piransko cerkvijo v daljavi. Ko se pot strmo 

vzpne na razcep, zavijemo desno navzgor in po asfaltu nadaljujemo 

pot do hiš zaselka Dobrava. Približamo se glavni cesti nad nami, ki je 

dobro vidna zaradi drevoreda mogočnih pinij, asfalt zavije desno, mi pa 

gremo naravnost in previdno skozi nizek vodni prepust, nato pa levo 

na kolovoz do prve hiše in desno po asfaltu do ceste na razglednem 

slemenu. Zavijemo levo in ob mogočnih razgledih na Koprski in Tržaški 

zaliv nadaljujemo našo pot proti zahodu. Ko se obsežni oljčniki na levi 

končajo, pred vinogradom z železnimi mrežastimi vrati zavijemo levo 

navzdol. Na razcepu z znakom »cesta brez izhoda« gremo desno po 

makadamu do poljske shrambe. V oljčniku za njo si lahko ogledamo s 

tablico označeno znamenito oljko županov. Našo pot nadaljujemo po 

TIC Izola (parkirišče pri tržnici Lonka)

Izola-Jagodje-Parenzana-Ronek-Belvedere-Simonov zaliv-Izola

dolžina 10,8 km

izhodišče 1m, vrh 115m, vzpona 243m

Tehnično nezahtevna pot, skupne hoje je za približno 3 ure po cestah, kolovozih in stezah. Priporočljiva je
športna ali lahka planinska obutev. Po poti se lahko podamo 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.

San Simon - ostanki rimske obmorske vile in pristanišča iz začetka našega štetja, pomol in valobrani so še
ohranjeni pod morjem, oljka županov, oljčniki in vinogradi, nasadi kakijev, vodni viri, morska obala z
visokim klifom.

San Simon resort, hoteli Belvedere, Delfin hotel ZDUS, lokali v Jagodju

TIC Izola, tic.izola@izola.si, www.visitizola.com
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makadamu do stanovanjske hiše in asfaltne ceste. Pri kapelici z velikim 

kaktusom zavijemo desno navzgor in se po treh pravokotnih ovinkih 

dvignemo na vrh griča Ronek. Mimo opuščene kmetije, ki stoji pred 

dolgo vrsto visokih cipres zavijemo levo (ob oljčniku) proti severu na slab 

kolovoz, ki se čez obsežen travnik spusti v gozdič. Tu naletimo na pot, ki 

prihaja iz Strunjana in zavijemo ostro desno in se spet počasi vzpenjamo 

na vrh slemena. Odpre se nam čudovit pogled na Izolo, Koper in Trst, 

kraški rob z vrhovi od Kokoši do Slavnika, v daljavi pa v nebo kipijo vrhovi 

Julijskih in Karnijskih Alp. Pri nekakšni razvalini poljske hišice dosežemo 

asfalt in gremo levo po cesti proti hotelskemu kompleksu Belvedere. 

Napis »Plaža« na pergoli na levi nas usmeri desno navzdol med hoteli 

na panoramsko cesto 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 do ostankov 

rimske vile 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.

#VisitIzola
#Izolaview

#
Iz

olaView  #VisitIzola


