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Izola 
Slovenia



Izola is a small town on the coast 
of the north Adriatic with 16,000 
inhabitants. It is a popular tourist 
resort due to its pleasant Mediterra-
nean climate, its natural environment 
and the lively medieval old town. It is 
a destination appreciated by tourists 
especially for the beautiful surrounding 
landscape that can be explored by 

walking, cycling or on horseback. 
Water has a deep impact on the town. 
The sea, which in past times used to 
provide food and income to fishermen 
and their families, today enables the 
development of tourism. But the sea 
is not the only attraction. Izola also 
has the unique abundance of Mediter-
ranean plants flourishing in its green 

parks. This is due to the water springs 
lying underneath Izola and feeding its 
numerous wells and fountains. Hotel 
Delfin takes a further step in the devel-
opment of Izola’s water concept. Pools 
with heated seawater and the brand 
new Kneipp garden, the first in Europe 
with Mediterranean plants and herbs, 
are the main attraction for visitors.

Izola on 16 000 asukkaan pieni kau-
punki pohjoisen Adrianmeren rannalla.  
Sen miellyttävä Välimeren ilmasto ja 
hyvin säilynyt ja eloisa keskiaikainen 
kaupunki tekevät siitä suositun 
matkakohteen. Matkailijat voivat 
tutustua Izolan kauniisiin maisemiin 
kävellen, pyörällä tai hevosen selässä.

Vedellä on kaupungille suuri merkitys. 
Menneinä aikoina meri toi kalastajille 
ja heidän perheilleen ruoan ja elannon, 
ja nykyään se elättää myös turismin 
kautta.   Mutta Izolassa on muutakin 
nähtävää kuin meri – sen puistoissa 
kasvavat ja kukoistavat Välimeren 
kasvit, joita ruokkivat alueen makean-

veden lähteet. Ne nousevat maan alta 
alueen kaivoihin ja suihkulähteisiin. 
Merivedestä pääsee nauttimaan 
uudella tavalla Hotel Delfinissä. Sen 
lämpimät merivesialtaat ja lääkeyrt-
tipuutarha vesihoitoineen tarjoavat 
matkailijoille elämyksiä ja rentoutusta.

Booking contact | Matkavaraukset
Hotel Delfin
ZDUS d.o.o. Izola
Nina Golob | + 386 566 07556
nina.golob@hotel-delf in.si 
www.hotel-delfin.si

Medical care | Lääkäri ja ensiapu
Hospital in Izola
Sairaala Izolassa
Tour guides in | Matkaoppaiden kielet
English, Italian, German, Finish, Slovenian
englanti, italia, saksa, suomi, slovenia

Public transportation | Julkinen liikenne
Ljubljana, Trieste and Venice airports, Koper 
train station, Izola bus station
Lentokenttä Lubljanassa, Triestessä ja 
Venetsiassa, rautatieasema Koperissa,  
linja-autoasema Izolassa



Izola 
Slovenia

Season | Kausi
March, April, October, November 
maalis-huhtikuu, loka-marraskuu

Price | Hinta
€ 380,00 

Day 1 After check-in at 
your hotel and some time 
to relax, you will be greeted 
by your host with a glass of 
local wine. Afterwards, you 
will head for a walk through 
the green parks of Izola to 
get to know this relaxed 
Mediterranean town. 
Day 2 Piran. After the break-
fast you will visit the town 
of Piran, the cultural pearl of 
the Slovene coast. You will 
stroll the narrow mediaeval 
streets of this picturesque 
and very photogenic town. 
Afterwards, you will visit 
another highlight: the 
saltpans of Sečovlje. There 
you will discover the long 
history of salt production in 
this area. 
Day 3 Istria hinterland. After 
the breakfast you will visit 

Hrastovlje village to see the 
famous Last Supper fresco 
at the mediaeval church of 
Sv. Trojica (Holy Trinity). Stop 
at a local wine and olive 
oil producer, in romantic 
surroundings of Istria 
hinterland. 
Day 4 Trieste. This day’s 
highlight is a visit of the 
neighbouring Italian city 
of Trieste with the Castle 
of Miramare and its park. 
They were built by the order 
of archduke Ferdinand 
Maximilian of Habsburg, 
who decided to move to 
Trieste and to have a home 
built facing the sea and 
surrounded by a park worthy 
of his name and rank. 
Day 5 After breakfast 
departure back home.

History & Culture

1. päivä Hotelliin
kirjautuminen ja lepohetki.
Tervetulotoivotus ja lasillinen
paikallista viiniä. Kävelyretki
Izolan vehreissä puistoissa,
tutustumista leppoisaan
Välimeren kaupunkiin.
2. päivä Aamiainen.
Retki Piranin kaupunkiin,
Slovenian rannikon
kulttuurilliseen helmeen.
Kävelykierros kuvankauniin
ja kuvauksellisen Piranin
kapeilla keskiaikaisilla
kaduilla. Vierailu Sečovljen
vaikuttavilla suolapannuilla.
Tutustumista alueen
suolatuotannon pitkään
historiaan.
3. päivä Aamiainen. Vierailu

Hrastovljen kylässä, jossa 
nähdään Sv. Trojican (Pyhän 
Kolminaisuuden) keskiaikai-
sen kirkon kuuluisa Viimei-
nen ehtoollinen -fresko.  
Tauko paikallisella viini- ja 
oliivitilalla Istrian takamaiden 
romanttisissa maisemissa. 
4. päivä Päiväretki Italiaan
Triesten kaupunkiin, vierailu
Miramaren linnassa ja sen
puutarhassa. Linnan raken-
nutti arkkiherttua Ferdinand
Maximilian von Habsburg,
joka halusi nimelleen ja 
arvolleen sopivan puutarhan
ympäröimän kodin meren
rannalla.
5. päivä Aamiainen ja
paluumatka.

Historiaa ja kulttuuria



The offer includes
4 nights including breakfast at Hotel 
Delfin
4 dinners 
Welcome glass of wine
Guided tour to Piran and saltpans of 
Sečovlje
Guided tour to Hrastovlje village, 
church and visit of farm

Guided tour to Trieste
Use of swimming pool with heated 
sea water and access to Kneipp 
garden included, as well as other 
organized activities in hotel Delfin 
(weekend dance, morning sing-along, 
etc.).
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 44,00

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella 
Hotel Delfinissä
Neljä päivällistä 
Tervetuliaisviinit
Opastettu kierros Piranissa ja 
Sečovljen suolapannuilla
Opastettu kierros Hrastovljen kylässä 
ja kirkossa, vierailu maatilalla

Opastettu kierros Triestessä
Vapaa pääsy hotellin lämpimiin 
merivesialtaisiin ja lääkepuutarhaan, 
ohjattuja aktiviteetteja Hotel 
Delfinissä (tanssia, yhteislauluja ym.)
Kuljetukset kohteiden välillä 
ja sisäänpääsymaksut
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 44,00



Izola 
Slovenia

Season | Kausi
March, April, October, November 
maalis-huhtikuu, loka-marraskuu

Price | Hinta
€ 400,00 

Nature & Open air Luontoa ja ulkoilmaa



The offer includes
4 nights including breakfast at Hotel 
Delfin
4 dinners 
Welcome glass of wine
Boat trip with a stop in Piran
Guided tour to Postojna caves
Guided tour to saltpans of Sečovlje 
and lunch

Use of swimming pool with heated 
sea water and access to Kneipp 
garden, as well as other organized 
activities of hotel Delfin (weekend 
dance, morning sing-along, etc.).
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 44,00

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella 
Hotel Delfinissä
Neljä päivällistä 
Tervetuliaisviinit
Veneretki ja pysähdys Piranissa
Opastettu kierros Postojnan luolissa
Opastettu kierros ja lounas 
Sečovljen suolapannuilla

Vapaa pääsy hotellin lämpimiin 
merivesialtaisiin ja lääkepuutarhaan, 
ohjattuja aktiviteetteja Hotel 
Delfinissä (tanssia, yhteislauluja ym.)
Kuljetukset kohteiden välillä 
ja sisäänpääsymaksut
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 44,00

Day 1 After check-in at 
your hotel and some time 
to relax, you will be greeted 
by your host with a glass 
of local wine. Later on you 
will head for a walk through 
the green parks of Izola and 
get to know this relaxed 
Mediterranean town.  
Day 2 Boat trip 
On your first day you will get 
to know the Slovene coast 
from its most beautiful side, 
from the sea. The boat trip 
will take three hours, with 
a stop at Piran, the most 
picturesque town of the 
Slovene coast. There you will 
have one hour to explore the 
town on your own.  
Day 3 Postojna caves 
The most visited tourist cave 
in Europe, Unesco Natural 

Heritage Monument. 
For the last 140 years the 
cave train has been taking 
visitors to see stalactites 
and stalagmites and other 
features created by water. 
During a guided tour, 
taking one hour and a half, 
you learn about  the most 
important karst features.
Day 4 Saltpans of Sečovlje
 After breakfast you will visit 
the saltpans. This attractive 
open air site and museum 
offers an impressive story 
of salt production through 
centuries. From there 
you will head to a local 
restaurant in the hinterland 
to finish your visit to with a 
tasty meal. 
Day 5 After breakfast 
departure back home.

1. päivä Hotelliin
kirjautuminen ja lepohetki.
Tervetulotoivotus ja lasillinen
paikallista viiniä. Kävelyretki
Izolan vehreissä puistoissa,
tutustumista leppoisaan
Välimeren kaupunkiin.
2. päivä Veneretki. Tutustu-
mista Slovenian kauniiseen
rannikkoon parhaalta
näköalapaikalta - meren
puolelta. Veneretkellä (3
tuntia) poiketaan Piranissa,
Slovenian rannikon maalauk-
sellisimmassa kaupungissa.
Tunti vapaa-aikaa Piraniin
tutustumista varten.
3. päivä Retki Postojnan
luoliin, jotka ovat Euroopan
suosituin luolasto-
nähtävyys ja Unescon
maailmanperintäkohde.

Sadanneljänkymmenen 
vuoden ajan maanalainen 
juna on vienyt matkailijoita 
näkemään luolan tippuki-
vimuodostelmia ja veden 
muovaamia kivipintoja. 
Opastetulla kierroksella 
(1,5 tuntia) opitaan mielen-
kiintoista tietoa karstimaan 
erityisominaisuuksista.
4. päivä Vierailu Sečovljen
vaikuttavilla suolapannuilla.
Kiinnostava ulkoilmanäh-
tävyys ja museo kertovat
alueen suolantuotannon kiin-
nostavan tarinan. Päivällinen
paikallisessa ravintolassa
takamaiden maisemien
keskellä.
5. päivä Aamiainen ja
paluumatka.



Izola 
Slovenia

Season | Kausi
March, April, October, November 
maalis-huhtikuu, loka-marraskuu

Price | Hinta
€ 440,00 

Day 1 After a check-in at 
your hotel and some time 
to relax, you will be greeted 
by your host with a glass 
of local wine. Later on you 
will head for a walk through 
green parks of Izola to get 
the first impressions of this 
relaxed Mediterranean town.
Day 2 Postojna caves 
Fantastic web of tunnels, 
passages, galleries and halls, 
the astonishing diversity of 
Karst features as well as easy 
access are certainly the main 
reasons for the immense 
popularity of the cave and 
such a large number of 
visitors, totaling 35 million in 
about 200 years. 
Day 3 Piran 
After breakfast you will visit 
the nearby town of Piran, 
the pearl of the Slovene 

Adriatic coast. You will stroll 
the narrow mediaeval streets 
of this picturesque and very 
attractive town. Later on you 
will visit another highlight: 
the saltpans of Sečovlje. 
There you will discover 
the long history of salt 
production. 
Day 4 Lipica stud farm
Get to know the cradle 
of the lipizzaner - one of 
the oldest stud farms in 
the world with a tradition 
dating back to 1580! Let 
the white stallions charm 
you with their elegant 
movements, noble character 
and effortless ease as they 
present the most demanding 
figures of classical dressage.
Day 5 After breakfast 
departure back home.

The pearls of  
Karst and Istria

1. päivä Hotelliin
kirjautuminen ja lepohetki.
Tervetulotoivotus ja lasillinen
paikallista viiniä. Kävelyretki
Izolan vehreissä puistoissa,
tutustumista leppoisaan
Välimeren kaupunkiin.
2. päivä Vierailu Posto-
jnan luoliin. Upean laaja
luolaverkosto, karstimaan
monipuolisuus ja kierroksen
helppous ovat tehneet
luolastosta äärimmäisen
suositun matkakohteen, joka
on kerännyt 200-vuotisen
historiansa aikana yhteensä
noin 35 miljoonaa vierailijaa.
3. päivä Aamiainen.
Retki Piranin kaupunkiin,
Slovenian rannikon
kulttuurilliseen helmeen.
Kävelykierros kuvankauniin

ja kuvauksellisen Piranin 
kapeilla keskiaikaisilla 
kaduilla. Vierailu Sečovljen 
vaikuttaville suolapannuille. 
Tutustumista alueen 
suolatuotannon pitkään 
historiaan. 
4. päivä Vierailu Lipican
hevostilalle. Tutustumisretki
lipizzanhevosen kotiin,
yhteen maailman vanhim-
mista hevossiittoloista - sen 
juuret yltävät vuoteen 1580!
Hevosten elegantit liikkeet,
ylväs luonne ja niiden 
liikkeiden näennäinen
helppous vaativimmissakin
kouluratsastuksen liikesar-
joissa hurmaavat katsojan.
5. päivä Aamiainen ja
paluumatka.

Karstimaan ja Istrian 
helmiä



The off er includes
4 nights including breakfast at Hotel 
Delfi n
4 dinners 
Welcome glass of wine
Guided tour to Postojna caves
Guided tour to Piran and saltpans of 
Sečovlje
Guided tour to Lipica stud farm
Use of swimming pool with heated 
sea water and access to Kneipp 
garden included, as well as other 
organized acti viti es at hotel 
Delfi n (weekend dancing, morning 
sing-along, etc.).
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 44,00 
Matkapaketti   sisältää
Neljä yötä aamiaisella 
Hotel Delfi nissä
Neljä päivällistä 
Tervetuliaisviinit
Opastett u kierros Postojnan luolissa
Opastett u kierros Piranissa ja 
Sečovljen suolapannuilla
Opastett u kierros Lipican hevosti lalla
Vapaa pääsy hotellin lämpimiin 
merivesialtaisiin ja lääkepuutarhaan, 
ohjatt uja akti viteett eja Hotel 
Delfi nissä (tanssia, yhteislauluja ym.)
Kuljetukset kohteiden välillä 
ja sisäänpääsymaksut
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 44,00
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Izola 
Slovenia

Season | Kausi
March, April, October, November 
maalis-huhtikuu, loka-marraskuu

Price | Hinta
€ 380,00 

Day 1 After a check-in at 
your hotel and some time 
to relax, you will be greeted 
by your host with a glass 
of local wine. Later on you 
will head for a walk through 
Izola green parks as an 
introduction to this relaxed 
Mediterranean town. 
Day 2 Boat trip to Piran. On 
your first day you will get 
to know the Slovene coast 
from its most beautiful side, 
from the sea. The boat trip 
will take three hours, with 
a stop at Piran, the most 
picturesque town of the 
Slovene coast. There you will 
have one hour to explore the 
town on your own. 
Day 3 The fragrance of the 
Mediterranean. Today you 

are going to visit a herb 
farm and learn more about 
Mediterranean herbs. They 
are used for wonderful teas, 
mixed with local sea salt they 
are an essential ingredient in 
the kitchen and they are also 
used for producing delightful 
fragrances. 
Day 4 The hinterland. You 
will finish your short holiday 
on the Slovene coast by 
visiting the hinterland of 
Istria. This is the place where 
the olive oil and local wine is 
produced and you will taste 
and enjoy both on a local 
farm at your farewell dinner. 
Day 5 After breakfast 
departure back home.

Get to know  
the locals

1. päivä Hotelliin
kirjautuminen ja lepohetki.
Tervetulotoivotus ja lasillinen
paikallista viiniä. Kävelyretki
Izolan vehreissä puistoissa,
tutustumista leppoisaan
Välimeren kaupunkiin.
2. päivä Veneretki. Tutustu-
mista Slovenian kauniiseen
rannikkoon parhaalta
näköalapaikalta - meren
puolelta. Veneretkellä (3
tuntia) poiketaan Piranissa,
Slovenian rannikon maalauk-
sellisimmassa kaupungissa.
Tunti vapaa-aikaa Piraniin
tutustumista varten.
3. päivä Välimeren

tuoksuja - vierailu yrttitilalla 
ja tutustumista Välimeren 
alueen yrtteihin. Niitä 
käytetään ihanissa teissä, 
paikallisen merisuolan kera 
ruoanlaitossa sekä erilaisissa 
tuoksutuotteissa. 
4. päivä Loman lopettaa
komeasti vierailu Istrian
takamailla. Täällä tuotetaan
paikallista oliiviöljyä ja viiniä,
ja näistä molempia päästään 
nauttimaan paikallisella
maatilalla tarjoiltavalla
jäähyväisaterialla.
5. päivä Aamiainen ja
paluumatka.

Tutustumista paikallisiin 
Sloveniassa



The offer includes
4 nights including breakfast at Hotel 
Delfin
4 dinners 
Welcome glass of wine
Boat trip with a stop in Piran
Guided tour to a herb farm
Guided tour to hinterland of Slovene 
coast

Use of swimming pool with heated 
sea water and access to Kneipp 
garden included, as well as other 
organized activities at hotel 
Delfin (weekend dancing, morning 
sing-along, etc.)
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 44,00 

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella 
Hotel Delfinissä
Neljä päivällistä 
Tervetuliaisviinit
Veneretki ja pysähdys Piranissa
Opastettu kierros yrttitilalla
Opastettu kierros Slovenian 
rannikon takamailla

Vapaa pääsy hotellin lämpimiin 
merivesialtaisiin ja lääkepuutarhaan, 
ohjattuja aktiviteetteja Hotel 
Delfinissä (tanssia, yhteislauluja ym.)
Kuljetukset kohteiden välillä 
ja sisäänpääsymaksut
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 44,00
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