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GOLD WING KLUB OSREDNJA SLOVENIJA 

organizira 

v soboto 28.10.2017 

izlet na »Marunado«(kostanjado) v Lovran 

in 

na »Razstavo slivovke« v Hum 

• odhod je ob 9.30 iz paviljona 

na Brezovici. 

• po 2 urah vožnje pridemo v 

Lovran. 

• 1,5 ure prosto za oglede, 

kostanje, kostanjeve slaščice, 

roštilj, kopanje in sončenje. 

• odhod ob obali do Plomina, 
nato proti Humu (cca. 1,5 ure) 

• postanek v Humu 1 uro. 

• odhod proti Sloveniji preko 

Buzeta, nato na črni kal in 

gasa po avtocesti domov. 

• prihod v Ljubljano cca ob 

17,30. 

Cena izleta: kolikor želite 

zapraviti! 
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LOVRAN 

Lovran (ita. Laurana) je turistično naselje na 

Opatijski rivieri, na vzhodni obali Istre, 6 km 

južno od Opatije na Hrvaškem. Sestavljen je iz 

dveh predelov: iz starega mestnega predela 

na koncu morskega zaliva in novejšega, ki je 

zrasel na podnožju hriba Gorica, 712 m n.m. 

visokega grebena Učke. Je središče občine 

Lovran; le-ta pa spada pod Primorsko-

goransko županijo. 

Prebivalstvo občine Lovran je bilo po zadnjem 
Avstro-Ogrskem popisu prebivalstva iz leta 1910 
večinsko slovensko govoreče. 
Lovran ima prijetno podnebje. Srednja januarska 
temperatura je 5,9 °C, srednja julijska pa 23,5 °C. 
Povprečno letno število sončnih ur pa znaša 2230. 
Pred hladnimi zimskimi vetrovi ga ščiti gorski masiv 
Učke. Poleti sveži zrak, ki veje z gorskih grebenov Učke 
prijetno osvežuje pregreto ozračje. Kraj je obkrožen z 
bujno mediteransko vegetacijo, kar daje Lovranu 
pridih Sredozemlja. Zaradi teh naravnih danosti se je 
Lovran pričel že koncem 19. stol. razvijati v turistični 
center tako zimskega kot letnega turizma. V kraju in 
bližnji okolici je več plaž. Od Lovrana do Opatije je 
zgrajena obalna promenada. 
 

HUM 

 

Hum v Istri je znan kot najmanjše mesto na svetu, zaradi česar sodi med najbolj privlačne istrske 
izletniške točke. 

Hum je blizu Roča, globoko v notranjosti 
istrskega polotoka. Ta dva kraja povezuje 
skupna zgodovina in kultura, danes tudi 
Aleja glagoljašev. Zgodovina Huma sega v 
zgodnji srednji vek, še posebej pa je 
zanimivo dejstvo, da je mestece skoraj v 
celoti obkroženo s starim obzidjem in da se 
izven njegovih mej ni preveč gradilo. Zaradi 
takšne strukture naselja lahko upravičeno 
trdimo, da je Hum pravzaprav v celoti 
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spomenik. Mesto je zaradi vseh svojih posebnosti zares edinstven in zanimiv za raziskovalce zgodovine 
in kulture, področje okoli Huma pa privlači predvsem ljubitelje narave. Gosti gozdovi, travniki in hribčki 
so kot nalašč za dolge sprehode in kratke družinske izlete. Ker je v bližini Buzet, znan tudi kot „mesto 
tartufov“ - zaradi ugodnih pogojev, ki so potrebni za rast te aromatične gobe, je izlet v Hum najboljše 
zaključiti z obiskom kmečkega turizma. Obiščite Hum v Istri in raziščite najmanjše mesto na svetu!  

Kaj je vredno videti in doživeti v Humu? 

• kamnite uličice, trgi, cerkvice in masivno obzidje pričajo o bogati zgodovini mesta 
• Aleja glagoljašev je tri kilometre dolga pot, ki povezuje Hum in Roč, okrašena z masivnimi 

kamnitimi spomeniki, posvečenimi stari hrvaški pisavi glagolici 
• humske freske v romantični kapelici sv. Jerolima 
• dan Huma oživlja staro tradicijo in običaje 
• domače žganje humska biska 

 

Prijave do 27.10.2017 predsednikom klubov. 

 

Vabljeni člani GWZ SLO in GW prijatelji! 

         Marko Lovšin 
predsednik GW MK Osrednja Slovenija 

Napoved za Lovran 28.10.2017 

 


