
AKTIVNO PLAVANJE  08. MAREC 2022.  

Brane Tome 
 
Ob 8h smo se posedli po avtobusu (nekateri so šle s svojimi avtomobili) Po 
približno 1 uri vožnje smo napravili postanek za sendvič in okrepčilo. Že v 

avtobusu so moški postregli nežnejši spol z različnimi dobrotami in že po nekaj 
kilometrih je bilo vzdušje že polno smeha in veselja.   

Ob prihodu v Bernardin se je družba hitro razkropila po okoliških kavarnah, 
nekateri pa so se takoj odpravili v Portorož na pohajkovanje.  
 

  

Po skupni »gasilski sliki« pred cerkvico v Bernardinu je šlo nato vse po 
programu. Eni na plavanje, eni na sprehod in pohajkovanje.  

 

   
 
Z manjšo skupinico sem se odpravil v Piran (kar peš, čeprav vozi brezplačni 

avtobus za tiste z manj kondicije) 
    

Pozdravil nas je Piran obsijan s soncem in čisto modrim nebom. Seveda smo 
»napadli« Tartinijev trg, se razgledali naokoli in v bližnji kavarni svoja telesca 

prepustili sončku in srkali kavico ali čaj. Po tem ritualu ki je trajal skoraj 1 uro 
smo šli na pohajkovanje po uličicah Pirana, pred tem pa so naše spremljevalke 
dobile na trgu tudi lepe nageljčke za njihov praznik.  



      

       

Spomnili na snemanje filma »naš avto« in si ogledali Trg 1. maja, ki se je včasih 
imenoval Stari trg. Zanimivo je dejstvo, da se nanj stekajo vse glavne mestne 
ulice. Vse od 13. stoletja je bil Stari trg upravno središče, tu je stala tudi stara 

mestna palača. Na trgu stoji zanimiv kamnit zbiralnik deževnice, ki so ga zgradili 
po hudi suši leta 1775. (tu je nastala scena iz filma ko klepetulje gledajo čudo od 

avtomobila med tem pa se jim smodi kosilo)  
  
No, potem pa še sprehod do Punte in ob obali nazaj do Tartinijevega gledališča, 

mimo pomorskega muzeja proti izhodu iz Pirana pa vse do Bernardina.   
Tam smo se zbrali točno ob 15h se vkrcali v avtobus in hajd na kosilo. 

   
V prijetni družbi, ob dobri hrani in pijači, smo se zabavali do 18 ure, ko je bil čas 
za povratek domov. 
 


