TOP PRIREDITVE – SEPTEMBER 2017
1.
CUBA DANCE FESTIVAL
Kdaj: 31.8. - 3.9.2017
Kje;. Bernardin
Kaj: Zaplešite v ritmih kubanske glasbe.
Program:
Četrtek, 31. 8. - 21:00-00:00: Open air party
Petek, 1. 9. - 21:00-00:00: Zabava z udeleženci in umetniki festivala
Sobota, 2. 9. - 17:00-19:00: "Para Bailar" plesno tekmovanje: for all the dance and cubane culture &
tradition lovers
21:00-00:00: Gala party - koncert in predstava v živo. Roly Maden & Berna Jam
Nedelja, 3. 9. - 14:00-18:00: Lunch buffet & open air show and cuba dance festival - zaključna
zabava
Organizator: Cubaila Italia in MRST d.o.o.

Dodatne info: http://bit.ly/2uCDMY2
Vstopina: Dogodki zunaj so brezplačni, ostalo na vabilo.

2.
FESTIVAL OBZIDJA
Kdaj: 1.9.2017, 8.9.2017, 15.9.2017, 22.9.2017, ob 21:00
Kje;. Piransko mestno obzidje
Kaj: Koncerti na piranskem mestnem obzidju se bodo pričeli ob 21.uri.
Program:
Petek, 01.9.: Hamo & Tribute 2 Love
Petek, 08. 9.: Gaj bostič kvartet, Nas 3
Petek, 15. 9.: Daniel Vezoja, Jardier
Petek, 22. 9.: Duo "Balkan": Atanasovski - Majstorović , Teo Collori and Momento Cigano

Organizator: KUD Esko
Vstopina: Vstopnine ni!

3.
MOJE PESMI, MOJE SANJE
Kdaj: 1.9.2017, ob 19:30
Kje;. Amfiteater Avditorija Portorož
Kaj: Muzikal Moje pesmi, moje sanje, bolj znan po istoimenskem filmu, je eden najbolj
priljubljenih muzikalov vseh časov.
Po izjemnem uspehu na Broadwayu, kjer je doživel kar 1443 ponovitev so ga preselili tudi na West End.
Tam po 2385 ponovitvah še danes drži rekord najdlje predvajanega ameriškega muzikala v Londonu. Od
prve uprizoritve leta 1959 je bil prikazan že v 17 500 različnih produkcijah širom sveta, letno pa si ga
ogleda več kot 600 000 ljudi.
Z nesmrtno glasbo izpod peresa Richarda Rodgersa in resnično zgodbo družine von Trapp, ki jo je v
scenarij oblikoval Oscar Hammerstein II, muzikal Moje pesmi, moje sanje nagovarja najgloblja čustva
ljubezni do glasbe, družine in domovine. Sedem otrok, ki po smrti svoje mame ne sprejmejo nobene
varuške, njihov oče, zaveden avstrijec stotnik von Trapp obravnava kot mornarje na svoji bojni ladji, ki ji
je poveljeval v 1. svetovni vojni. Tik preden se iz obupa poroči z dunajsko baronico Elso Schraeder v
njihova življenja vstopi nova varuška, postulantka Maria, ki v hišo vrne glasbo in veselje.
Odnos med stotnikom in Mario se razvije v romantično ljubezen, ki ju popelje do oltarja. Časa za
družinsko srečo pa ni! Zaradi priključitve Avstrije nacistični Nemčiji, je družina primorana zapustiti svojo
domovino…
Muzikal z znamenitimi napevi, kot so Climb every mountain, Edelweiss, DO, RE MI, My favourite things
in druge, bo v slovenskem prevodu Nejca Lisjaka ob spremljavi simfoničnega orkestra pod taktirko
maestra Simona Dvoršaka izvedlo preko 50 pevcev in igralcev, med njimi tudi: Eva Černe, Boštjan
Romih, Irena Yebuah Tiran, Matjaž Stopinšek, Katja Konvalinka, Klemen Torkar, Simona Plut, Tjaša
Hrovat ter mnogi drugi.
Glasba: Richard Rodgers.
Besedila: Oscar Hammerstein II.
Scenarij: Howard Linsday in Russel Crouse.
Po knjigi "Hvalnica družine Trapp" Marie Auguste Trapp

Organizator: NAGP Produkcija d.o.o.
Dodatne info: Predstava je pripravljena v posebnem sodelovanju z R&H Theatricals Europe.
Vstopina: 29,90 do 39,90 EUR

4.
TELOVADIMO V PIRANU 2017
Kdaj: 2.9.2017, ob 8:00
Kje;. Tartinijev trg Piran
Kaj Piran bo 2. septembra 2017 gostil člane DŠZ iz različnih krajev Slovenije...
Bliža se že 9. vseslovensko srečanje skupin Šole zdravja v Piranu - "Telovadimo v Piranu 2017".
Društvo Šola zdravja - podružnica Obala ga prireja v sodelovanju z Občino Piran. Tradicionalno srečanje
bo v soboto 2. septembra 2017 z začetkom ob 8. uri na Tartinijevem trgu v Piranu.
Pod vodstvom Nikolaya Grishina, idejnim vodjom in ustanoviteljem DŠZ, bodo širši javnosti prikazali
jutranjo telovadbo »1000 gibov«, ki jo več kot 2000 članov vsako jutro izvaja po celi Sloveniji. Vztrajnim
telovadcem v oranžnem se lahko pridružijo tudi mimoidoči.
Telovadba je primerna za vse generacije, saj ob navodilih dr. Grishina vsak lahko pol ure nemoteno
telovadi ter svoj dan začne prijetno in zdravo, saj so vaje enostavne in primerne za ljudi vseh starosti.

Organizator: Društvo šola zdravja
Dodatne info: Neda Galijaš, Stiki z javnostjo DŠZ, 031/426 575
nedasolazdravja@gmail.com, http://www.srce-me-povezuje.si/solazdravja/

Vstopina: Vstopnine ni!

5.
71. POMORSKI KRST
Kdaj: 8.9. - 10.9.2017
Kje;. Piran, Tartinijev trg
Kaj: Pomorski oz. Neptunov krst predstavlja simboličen sprejem dijakov prvih letnikov med
“polnopravne” člane pomorske šole pod okriljem boga Neptuna.
Program:
PETEK, 8. 9. 2017: NEPTUN PREVZAME OBLAST V PIRANU
10.00-16.00 Ribiški trg pred Akvarijem, Tartinijev trg: GUSARSTVO - Gusarska animacija, igre,
zbiranje prispevkov za gusarje, slikanje
10.30 Tartinijev trg: prihod otrok vrtcev in šol, obhod Pirana, izobešanje gusarske zastave na svetilniku.
11.30 Glavni Pomol: PRIHOD NEPTUNOVE LADJE -> Otroci pospremijo Neptuna in povorko na
Tartinijev trg
11.30-12.30 Tartinijev trg: NEPTUNOV PREVZEM OBLASTI. Prihod gusarjev na trg, nastop dijakov
GEPŠ, plesno akrobatske skupine Flip Piran, vrtca Mornarček Piran in Lucija, predstavitev starih bark,
slavnostni nagovor župana Petra Bossmana, nagovor ravnatelja GEPŠ Boruta Butinarja, Neptunova
predaja gusarske oprave županu in prevzem oblasti. Dvig gusarskih zastav na veliki drog.

SOBOTA, 9. 9. 2017: KRST NOVE GENERACIJE POMORŠČAKOV
10.00-16.00 Ribiški trg pred Akvarijem, Tartinijev trg: GUSARSTVO - Gusarska animacija, igre,
zbiranje prispevkov za gusarje, slikanje
10.00-12.00 Park pri muzeju: Tradicionalno soljenje rib, filetiranje, vlaganje in degustiranje
11.00 Tartinijev trg: Folklorno društvo Val Piran, skupina Seniorji
15.00 Tartinijev trg: Plesno akrobatska skupina Flip Piran
16.00 Glavni pomol: Pihalni orkester Piran, prihod Neptuna in njegove povorke, obhod pirana,
Tartinijev trg: neptunov govor in prisega
17.30 Glavni pomol: začetek krsta
20.00-24.00 Gusarska barka na pomolu, Cafe Teater: Gusarski ples
NEDELJA, 10. 9. 2017: NEPTUN IN GUSARJI PREDAJO OBLAST
10.00-16.00 Ribiški trg pred Akvarijem, Tartinijev trg: GUSARSTVO - Gusarska animacija, igre,
zbiranje prispevkov za gusarje, slikanje
10.00 Tartinijev trg: Srečanje z ekipo veslačic, kapitanov, poveljnikov v uniformah, lastnikov starih bark
13.00 Tartinijev trg: SPUST GUSARSKE ZASTAVE in pozdrav
VSE 3 DNI 10.00-16.00
- Razstava o zgodovini Pomorskega krsta (Razstavišče Monfort, Portorož)
- Razstava slik likovnega društva Vrtnica (Tartinijev trg)
- Tržnica s stojnicami (Tartinijev trg)
- V času prireditve cenejši ali brezplačni ogledi: Pomorski muzej, Svetilnik v Piranu, Muzej
podvodnih aktivnosti, Mediadom, KPSS Strunjan, KPSS Soline, Galerije, Akvarij.
- Ogled starih bark in možnost vožnje z njimi (Glavni pomol)
- Ribiška ponudba (Glavni pomol)
Organizator: GEPŠ, v sodelovanju TZ Portorož, Občina Piran, Hotel Piran, Caffe Teater, Skupnost
Italijanov G.T. Piran
Sodelujejo: Pomorski muzej, Mediadom Pyrhani, Avditorij Portorož, Društvo ljubiteljev starih bark, lokali
in barke v Piranu, FLIP, prostovoljci GEPŠ, vrtci in šole, Foto Klub Portorož, Društvo Vrtnica, Muzej
podvodnih aktivosti
Vstopina: Vstopnine ni!

6.
16. TARTINI FESTIVAL
Kdaj: 17.8. - 14.9.2017
Kje;. Minoritski samostan Piran, Cerkev Sv. Jurija, Tartinijeva hiša, Pokrajinski muzej Koper
Kaj: Tartini festival je mednarodni poletni festival komorne glasbe, posvečen v Piranu rojenemu
Giuseppeju Tartiniju. Poleg Tartinijevih del festival predstavlja tudi dela drugih velikih svetovnih in
slovenskih skladateljev ter dela sodobnih ustvarjalcev, ki jih navdihuje Tartinijeva umetnost.
Program festivala:
Petek, 1. 9. 2017 ob 20:00, Tartinijeva hiša

Človeški glas, glas angelov
Vittorio Ghielmi, viola da gamba
Program: M. Marais, A, Forqueray, G. Tartini, C. T. Hume, K. F. Abel, J. Jenkins

Nedelja, 3. 9. 2017 ob 20:00, Minoritski samostan v Piranu
Vpliv italijanskega baroka na salzburški klasicizem.
Salzburgški baročni trio
Program: A. Vivaldi, A. Corelli, G. Muffat, G. Tartini, L. Mozart, W. A. Mozart

Četrtek, 14. 9. 2017 ob 21:00, Cerkev sv. Katarine, Padova (Italija)
Ansambel Il Terzo Suono
Program: F. Schubert, G. Tartini, G. F. Händel, W. A. Mozart
V sodelovanju s Festivalom Veneto.

Organizator: KD LIB-ART
Dodatne info: www.tartinifestival.org, info@tartinifestival.org, tel.: +386(0)31 419 016
Vstopina: od 15 Eur do 18 Eur. Brezplačen vstop za otroke do desetega leta.
Spletna prodaja: www.eventim.si, www.vstopnice.si, www.koncerti.net, www.napovednik.com
Telefonska prodaja: 01 420 50 00

7.
8. BISEROV PLAVALNI MARATON
Kdaj: 10.9.2017, ob 10:00
Kje;. Hotel Piran
Kaj: Prijave od 8.30 do 9.30. Pričetek maratona ob 10.00 uri. Dolžina proge 1250 m ali 5000 m. Potek
proge: start pred hotelom Piran, do Punte in v trikotniku nazaj do Hotela Piran. Možnost plavanja ene oz.
štirih razdalj. Krajša razdalja je primerna za rekreativce vseh starosti, daljša razdalja pa za aktivne
plavalce. Sledi pogostitev ter podelitev nagrad. Letošnji Biserov plavalni maraton je del slovenske serije
maratonov Preplavajmo Slovenijo in mednarodne serije maratonov Alpe Adria Open Water Cup.
Plavanje na lastno odgovornost.

Dodatne info:
Prijave: pk.biser@gmail.com in na dan dogodka

Nagrade: medalje ter praktične nagrade
Nastanitev: Hotel Piran, Stjenkova 1, SI-6330 Piran, T: +386 (0)5 66 67 100, M: +386 (0)51 309 991,
E: info@hotel-piran.si

Vstopina:
Štartnina: 10,00 Eur za dolžino 1250 m, 20,00 Eur za dolžino 5000 m (vključen obrok in pijača)

Organizator: Plavalni klub Biser Piran

8.
20. FESTIVAL SLOVENSKEGA FILMA
Kdaj: 12.9. - 16.9.2017, ob 9:00
Kje;. Avditorij Portorož
Kaj: Avditorij Portorož bo septembra znova postal središče slovenske filmske pokrajine, saj se bodo na
20. Festivalu slovenskega filma občinstvu predstavili vsi najboljši novi slovenski filmi. Tisti, ki pravkar
pobirajo nagrade po tujih festivalih, tisti, o katerih ste že veliko slišali in jih nestrpno pričakujete, pa tudi
ostali, o katerih še nič ne veste in jih boste na festivalu odkrili prvič.
Prva napoved festivala na www.fsf.si

Organizator: FSF
Vstopina: odrasli 4,00 Eur, otroci, upokojenci, dijaki, študentje 3,00 Eur, občani brezplačno!

9.
PROMENADNI KONCERT: POD TARTINIJEVIM LOKOM
Kdaj: 17.9.2017, ob 11:00
Kje;. Tartinijev trg Piran
Kaj: Nastopa: Piralni orkester Piran, Dirigent: Iztok Babnik
Organizator: ZKD Piran, OI JSKD Piran
Vstopina: Vstopnine ni!

10.
5. ISTRSKI KOLESARSKI MARATON
Kdaj: 23.9. - 24.9.2017
Kje;. Slovenska Istra
Kaj: Prej Obalni, danes Istrski kolesarski maraton, je pravo kolesarsko doživetje za vse okuse. Namenjen
je rekreativnim kolesarjem, tri različne trase pa zadostijo vsem okusom in stopnjam pripravljenosti.
Udeležence navdušuje z edinstvenim okoljem, razgibanim terenom, lepimi panoramami ter pestrim
programom in dobrim vzdušjem na osrednjem prizorišču.
Tri različne, v celoti asfaltne trase, za vse okuse in stopnje pripravljenosti, otroški mini maraton …
BREZPLAČNO!
Bogat darilni paket za vse udeležence, podelitev številnih nagrad z žrebom štartnih številk … glavna
nagrada KOLO!
Program:
- Poseben namestitveni in aktivni vikend paketi za udeležence in družine,
- brezplačni otroški vzgojno-izobraževalni poligoni za varnost v prometu,
- Istrska tržnica: stojnice s ponudbo lokalnih kulinaričnih in rokodelskih izdelkov,
- bogat animacijski program,
- odrsko dogajanje,
- glasba
Na trasah bodo na voljo okrepčila, potujoča servisna delavnica in organizirana rediteljska služba, ki bo
skrbela za ustrezno varnost udeležencev prireditve. Na križiščih bo poskrbljeno za usmerjanje kolesarjev,
na nevarnih odsekih pa za ustrezno opozarjanje.
Organizator: Kolesarsko društvo Raketa

Dodatne info: www.istrski-kolesarskimaraton.si
Vstopina: Prijave na maraton so možne preko prijavnega obrazca na spletni strani, na dan dogodka pa na
prijavni točki. Prijavnina je različna glede na termin prijave, zato svetujemo, da se prijavite čim prej.

11.
DAN TURIZMA IN
DAN ODPRTIH VRAT AERODROMA PORTOROŽ
Kdaj: 30.9.2017
Kje;. Piran, Portorož in Aerodrom Portorož
Kaj: Vabljeni na brezplačne vodene oglede Pirana in zaledja ter na dan odprtih vrat letališča Portorož.
Dan odprtih vrat aerodroma Portorož od 9.00-17.00 s tržnico, zabavnim programom, v času od
12.00 - 14.00 Mini Airshow.

Organizator: Turistično združenje Portorož, g. i. z. in Aerodrom Portorož
Dodatne info: www.portoroz.si, www.portoroz-airport.si
Vstopina: Vstopnine ni!
RAZSTAVE, SEJMI,...
SEJEM STARIN, DOMAČE OBRTI IN DAROV NARAVE
Tartinijev trg, Piran, 23.9.2017, od 9:00 do 17:00 ure
Društvo ANBOT Piran organizira od 9.00 do 17.00 ure Sejem starin, domače obrti in darov
narave. Morda boste med ponudbo našli zanimive predmete za dopolnitev vaših zbirk, domače dobrote in
darove narave.Organizator: Društvo Anbot
PAJKI
Palača Trevisini Piran, 1.7. - 3.9.2017, vsak dan od 10:00 do 13:00 in od 15:00 do 20:00
Razstava največjih pajkov na svetu.
ČEZ MORJE NA NEPOZNANI DALJNI VZHOD
Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, 17.6.2017 - 28.2.2018
Razstava je v sklopu Poletne muzejske noči.
RAZSTAVA UNIKATNEGA NAKITA: ROSANNA RALJEVIČ CEGLAR - RITMI NARAVE
Galerija Herman Pečarič Piran, 25.8. - 8.10.2017, Odprtje: petek, 25. avgust 2017, ob 20:00
Nnikatni nakit: Rosanna Raljevič Ceglar - Ritmi narave
Nakit gotovo sodi med najstarejše oblike dekorativne umetnosti, saj človeka spremlja od prazgodovine
naprej. Je njegov najintimnejši osebni okras, ki – ob prastari želji po lepem – v različnih obdobjih odraža
še druge potrebe. Prav tako je bil nakit nosilec posebnih pomenov v magičnih obredih, še vedno pa je
znamenje moči in prestiža. Ne glede na uporabljene materiale in oblike sta mu v vseh časih skupni dve
lastnosti: da je lep in da upošteva anatomijo človeškega telesa. Tudi v sodobnem času je pomemben del
življenjskega sloga ter odraža sočasno duhovno in materialno bivanjsko kulturo.
Razstavo spremlja dvojezična zloženka z zapisom Nives Marvin, kustosinje razstave, program ob odprtju
pa bodo sooblikovali glasbenik Kaykay ter vinarja Rojac in Santomas.
V soboto, 7. 10. 2017, ob 11.00 vabljeni še na sklepni dogodek, ko vas bosta avtorica in kustosinja
popeljali po razstavi unikatnega nakita Ritmi narave.
VONJ PO SOLI
Caserma, Sečovlje, 25.8. - 15.10.2017, Otvoritev v petek, 25. avgusta, ob 19:00 uri
V Casermi v Krajinskem parku Sečoveljske soline se odpira razstava fotografij »VONJ PO SOLI«
skupine CIP Skupnosti Italijanov Piran pod vodstvom Joeyija Palakovića. Razstava bo na ogled do 15. 10.
2017. Organiziran bo prevoz z električnim vozilom od glavnega vhoda v Krajinski park Sečoveljske soline
do Caserme.

EX TEMPORE PIRAN 2017
Mestna galerija Piran in Monfort Portorož, 26.8. - 12. novembra 2017
Slovesna podelitev nagrad in odprtje razstav v soboto, 2. septembra 2017, ob 20. 30 uri.
Slavnostna podelitev nagrad ter odprtje razstav izbranih slik (v Mestni galeriji Piran in razstavišču
Monfort v Portorožu) pod pokroviteljstvom župana Občine Piran, Petra Bossmana, bo v soboto, 2.
septembra, ob 20.30 uri na Tartinijevem trgu v Piranu.
V primeru slabega vremena bo prireditev v Mestni galeriji Piran.
Razstava v Mestni galeriji Piran bo na ogled od 2. septembra do 12. novembra 2017, v razstavišču
Monfort Portorož pa od 2. do 24. septembra 2017.

KOLESARSKI IZLET...
PARENZANA BIKE & BOAT
Parkirišče v Luciji pred Marino, 25.6.2017, 10.9.2017, ob 8:00
Pridružite se kolesarjenju po poti stare ozkotirne železniške proge Porečanke (1902-1935), ki je med
najbolj priljubljenimi kolesarskimi destinacijami v Evropi. Čudovite panorame in vedute (soline,
Grožnjan, Motovun, tuneli in viadukti…) bodo nagrada za vaš kolesarski trud, z malo sreče pa si lahko
podaljšate vikend na slovenski obali.
Opis trase:
Zbirno mesto na parkirišču v Luciji pred Marino. Razpored po skupinah (po največ 15 ljudi). Začetek
lahkoten in ravninski mimo Sečoveljskih solin in prečkanje državne meje. Do Grožnjana se pot počasi
vzpenja – tu si bomo privoščili krajši odmor za ogled mesta umetnikov in uživali v panorami na dolino
reke Mirne. Sledil bo rahel in dolg spust, ki preko tunelov in viaduktov vodi do Livad, kjer bo daljši
postanek za obilno malico. Obšli bomo Motovun in Vižinado. Naša pot se bo zaključila v Poreču, kjer nas
bo pričakala barka, s katero se bomo odpeljali do Umaga. Na barki si bomo privoščili zasluženi piknik z
morskimi dobrotami ter animacijski program. Prva nagrada žrebanja bo vikend paket za dve osebi v
Portorožu. V Umagu prestopimo na avtobus, ki nas bo popeljal do izhodiščne točke.
Če imate pomisleke glede dolžine trase, vam ponujamo možnost kolesarjenja iz Grožnjana, kjer se lahko
pridružite ostalim.
Dolžina: 95 km
Višinska razlika: 1200 vnm
Teren: Asfalt 20%, Makadam 80%
Zahtevnost: Srednje – Težko
Čas trajanja: 7-8 ur
Cena 69,00 € na osebo.
Datumi:
Junij: nedelja 25.

September: nedelja 10.
Paket vključuje:






Vodenje
Spremstvo z avtomobilom (pomoč, transferji,
okrepčevalnica)
Voda, banane, malica med potjo
Plovba z barko, piknik, tombola
Prevoz oseb in koles iz Umaga do Portoroža

Doplačila:


Izposoja koles:
15€

Ostalo:





Obvezna čelada
Osebni dokument
MTB ali Treking kolo
V primeru neugodnih vremenskih razmer na morju bo kosilo organizirano v okolici Poreča in
povratek z avtobusom.

Da ne boste sami uživali, smo za svojce pripravili posebno ponudbo: izlet z barko iz Umaga do Poreča ter
povratek z zmagovalci.
Cena 30,00 € /osebo (vožnja, piknik, tombola). Otroci do 10 let brezplačno.
Ostale informacije in rezervacije:
+386 40 500 115 , darijo@mareatour.si , www.mareatour.si

RAZNO...
GOSTUJOČI KUHARJI - MICHELIN STAR 2017
Restavracija Sophia, Kempinski Palace Portorož, 30.5.2017, 20.6.2017, 17.9.2017, 2.10.2017
Kulturni dogodek
Unikatna izkušnja s 5-hodnim menujem za 69 Eur v Restavraciji Sophia.
Rezervacije: fb.portoroz@kempinski.com, 05 692 70 00
LETNA ŠOLA TELEVIZIJSKEGA IN SPLETNEGA KOMUNICIRANJA
Avditorij Portorož, 21.9. - 23.9.2017, ob 15:00
Prva Letna šola televizijskega in spletnega komuniciranja bo potekala med 21. in 23. septembrom
2017. Šola je namenjena vsakomur, ki si želi pridobiti znanje o medijih v Sloveniji. Predvsem se bomo
ukvarjali s produkcijo video vsebin. Naučili se bomo producirati kratke posnetke, primerne za objavo na
televiziji, spletu ali družabnih omrežjih. Večina letne šole bo potekala v obliki delavnic in praktičnega

dela. Delali bomo skupaj z najboljšimi slovenskimi snemalci, voditelji in uredniki. Zadnji dan bosta
skupaj z udeleženci šole narejene video prispevke pregledala Miša Molk in Leon Magdalenc.
Letna šola ni namenjena predavanjem ampak predvsem individualnemu delu s predavatelji in mentorji.
Cilj letne šole je v tednu dni pridobiti znanje o izdelavi video prispevkov, pripravljenih za objavo na
televiziji, spletu ali družbenih medijih.
Organizator šole je Tomaž Perovič.
Vse podrobnosti in prijavnica na: https://tvsola.com/.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tomaz@tvsola.com.
SEALPS CHALLENGE

Od 12. in 13. 9. 2017, kolesarjenje od Alp do morja: 1. ETAPA: Portorož – Lucija – Sečovlje –
Lucija – Malija – Korte
Štart ob 15:00 uri nasproti hotelov Lifeclass, cilj pa pri Stari šoli Korte.
Več: http://sealps.com/etape/

PODROBEN KOLEDAR VSEH PRIREDITEV SI LAHKO OGLEDATE NA
WWW.PORTOROZ.SI
IN SI GA IZVOZITE V PDF!

