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Privlačno naravno okolje, slikovito 
razvejana obala s prelepimi 
plažami, edinstveni kampi na 
atraktivnih lokacijah, sijajna 
kulinarika, marina, prijaznost 
domačinov in dolga preverjena 
turistična tradicija – to so izjemne 
odlike lokalnega okolja in ponudbe, 
ki so mestece Funtana ponesle 
med velika in priljubljena letovišča 
na Jadranu.
To nekoč ribiško naselje, ki ima 
še vedno svojo tradicijo ribarjenja, 
ima okrog tisoč prebivalcev. V 
hotelih, turističnih naseljih, kampih 
in zasebnih nastanitvah lahko nudi 
kakovostno bivanje do 20 tisoč 
gostom.

Funtana je turistično letovišče 
na zahodni obali Istre, ki s toplim 
morjem, bogatim podmorjem, 
razvejano obalo, šarmantnim 
arhipelagom, zelenjem borovih 
gozdov, darežljivim soncem, 
mnogimi plažami in osvežujočo 
senco ter sprehajališči ob obali 
svoje goste sprejema in razvaja v 
naročju narave. 
Možnosti odkrivanja in uživanja 
v naravnih lepotah so številne 
in raznolike: plavanje, sončenje, 
potapljanje, jadranje, deskanje, 
sprehajanje, kolesarjenje.

Funtana je kraj v Istri, ki je eden 
od privlačnejših polotokov v 
Sredozemlju in je zaradi svoje 
očarljive naravne lepote in bogate 
kulturne dediščine poznan kot 
poseben kraj za oddih. Leži v 
severnem Jadranu, to je celinski 
Evropi najbližje toplo morje, 
sezona kopanja pa traja od maja 
do oktobra.
Ime mesta izhaja iz besede 
fons, ki v latinščini označuje 
izvire. Funtana je nastala v daljni 
preteklosti in je danes edino mesto 
z dvema izviroma, Šterna in Perila, 
ki sta na sami morski obali. Izvira 
sta nekdaj pomenila življenje, 
danes predstavljata neusahljivo 
prijateljstvo, s katerim Funtana 
čaka in sprejema svoje goste.

Osrednje mesto celodnevnega 
stika z naravo so številni kampi, v 
katerih se občutek svobode zliva z 
uživanjem v naravi, zato je Funtana 
postala ena od cenjenih destinacij 
za kampiranje. Bogastvo in izjemna 
radodarnost narave sta prisotna 
tudi v lokalni kulinarični ponudbi. 
Morje okrog Funtane je daleč 
naokrog znano po ribah in morskih 
sadežih, olivno olje in vrhunsko 
vino pa prihajata iz samega zaledja 
mesta.
Dobrodošli v mesto, ki osvaja 
s svojo slikovitostjo, okusi, 
vonjavami...

Na izvirih 
prijateljstva

V naročju
čarobne
narave





Obalni pas Funtane je zelo razvejan in se razteza od kampa Valkanela na 
jugu do Zelene lagune na severozahodu. Vzdolž nekaj scenografsko zelo 
privlačnih kilometrov obale se nizajo rti, zalivi, plaže, otoki, arhipelagi, otočki 
in grebeni; modra in smaragdna barva morja se zliva z belino skal in zeleno 
barvo okoliških borovcev, kar predstavlja navdihujoče vzdušje za oddih. 
Letovanje v takšnem okolju je pojem svobode ter prvinskega krepčila za 
dušo in telo.

Narava riše 
najlepše 
prizore

Vzdolž razgibanega 
obalnega pasu se 
nizajo zalivi, plaže, 
otočki arhipelagi...

Zapeljiva igra
morja in obale





Funtansko morje je ob 
sami obali, ob otokih 
in na odprtem morju 

očarljivo čisto in bistro





Kamnite ali peščene, skalnate ali betonske, divje ali v kampih, funtanske 
plaže so mesta, kjer se združujejo lepota narave, zabava, oddih, uživanje 
v morju in na soncu. Morje je čisto in bistro – ob skritih in vedno pol divjih 
plažah na otočkih ali ob polnih plažah v kampih in ob barih na plaži. Urejene, 
opremljene s tuši in ležalniki, ali intimne in divje – nad plažami Funtane 
plapolajo modre zastave, ki oznanjajo ohranjenost okolja.

Raznovrstne po obliki 
in položaju, funtanske 
plaže so poznane po 
lepoti in visoki stopnji 
ekološke ohranjenosti

Krasne plaže
in kristalno 
morje





Plaže so vez med 
sprostitvijo, zabavo, 
druženjem in željo 

po ustvarjanju 
prijetnih doživetij...

Pravi oddih 
od jutra do 

mraka





Prvinska lepota 
kampov in 
sodobno udobje

Svoboda
v dotiku 
z naravo

Avtentično dnevno bivanje na odprtem v kampih je najizvirnejša in 
neposredna oblika letovanja v stiku z naravo. Ker je obala razigrana, očrtana 
z zalivčki in polotoki ter s stalno senco borovih gozdičkov, je Funtana eden 
od najbolj priljubljenih krajev za kampiranje na Jadranu. Kampi so moderno 
urejeni in vodeni skladno z ekološkimi standardi.
Vsaka parcela za kampiranje - ali s pogledom na morje ali v globoki senci, 
je idealna za postavljanje šotora ali kamp prikolice.

Animacija, plaže, 
športna igrišča, 

bazeni, restavracije, 
plesne terase...





Na polotočku tik ob ribiški lučici 
je kamp Puntica, ki je znan po 
intimnem vzdušju in športni 
ponudbi. Polidor je poznan 
po mobilnih hišicah visokega 
standarda ter po prodnati plaži 
in baru na plaži. Kamp Bijela 
Uvala ima dva bazena, lega na 
polotoku, ki je obkrožen z otoki, 
pa ga dela enega od privlačnejših. 
Zelena Laguna je bogato 
opremljen družinski kamp z 
organiziranimi programi za zabavo 
otrok. Njegove urejene plaže so 
zaradi čistega morja nagrajene 
z ekološko modro zastavo. En 
predel je namenjen naturistom. 
Na slikovitem polotoku je kamp 
Valkanela, ki je eden od lepših 
in vsebinsko najbogatejših na 
Hrvaškem. Naturistični resort 
Istra spada med znane nudistične 
kampe v Istri. Je v borovem 
gozdičku na polotoku, pred 
katerim je eden lepših otokov 
arhipelaga.

Edinstveni kampi 
so povabilo za nove 
in ponovne obiske 
Funtane, ki se mu 
ne moremo upreti

Pravi mir, 
zasebnost, 

sproščenost

Venček kampov





Prebivalci Funtane vedo, kako sprejeti turiste v svoje zasebne hiše 
in apartmaje. Ne odpirajo le svojih vrat, temveč nudijo tudi svoj čas in 
pozornost. Domačini svojim gostom pogosto nudijo lokalne kulinarične 
specialitete, vino, olivno olje ter sadje in zelenjavo lastne pridelave. 
Domačini ponujajo tudi sveže ribe, ki so včasih ulovljene v pustolovščini 
skupnega ribarjenja. Seveda dosledno spoštujejo zasebnost gosta, da se 
v funtanskih domovih lahko počuti kot doma.

Biti na morju, 
vendar se počutiti
kot doma

V modernih novozgrajenih 
in opremljenih hišah in več 
apartmajskih vilah z bazeni ter v 
starih, urejenih in obnovljenih 
tradicionalnih istrskih hišah v 
uličicah kjer nas zgodovina in 
šarm nagovarjata iz vsakega zidu, 
baladur, kamnitih klopic, teras 
in ograj, prekritih z vrtnicami 
ali bugenvilijami, domačini 
sprejemajo goste v svoje domove, 
v katerih se lokalni okusi in 
tradicionalni običaji spajajo z 
udobjem sodobnosti.

Nasmeh
in ustrežljivost za 

dobrodošlico 
v zasebnih nastanitvah

v Funtani





V zalivu med resortom Naturist resort Istra in kampom Valkanela je hotelsko 
naselje Funtana. V štirih paviljonih, ki so obkroženi s senco mediteranske 
vegetacije, lahko udobno bivate v sobah in apartmajih le dva koraka od 
privlačnih plaž, ki jih obliva kristalno modro morje. V sklopu hotelskega 
naselja so restavracije in bari, bazen in otroški bazen ter igrišča za tenis, 
odbojko na mivki in minigolf. Organizirana je animacija, ob večerih pa 
plesna terasa ob bazenu pričara posebno vzdušje.

Užitek 
brezskrbnega 
letovanja

Na zelenem polotoku 
je veliki hotel Delfin 

mesto vrveža, 
druženja, veselja...





Mornarji cenijo lego Funtane. Mesto je v najbolj razvejanem delu zahodne 
obale Istre s številnimi otoki, kjer je polno intimnih zalivčkov, plaž, bistrega 
in čistega morja ob obali ter izzivalnih globin samo lučaj proti odprtemu 
morju. Takšen kraj je ustvarjen za pristanišče, zato je zgrajena moderna 
marina z dvesto privezi in opremljena z vsemi storitvami, ki jih potrebujejo 
navtiki. Treba je le še dvigniti sidro…

Navtika za vse:
klic morja, ki se mu 
nihče ne more upreti

Veter, valovi, 
pustolovščine

Marina Funtana 
ponuja možnosti 
čarterja ter najem 

manjših čolnov





Na vprašanje, kaj delati na dopustu, Funtana nudi številne odgovore: od 
klasičnih do ekstremnih športov, od kolesarjenja do jahanja, od sprehodov 
po panoramskih priobalnih sprehajališčih do vožnje z gokartom. Seveda so 
možne tudi razne dejavnosti na morju: od potapljanja do jadranja in uživanja 
na valovih s svojo ali najeto desko za surfanje, vodnim skuterjem, gliserjem 
ali čolnom. Čakajo vas igre in športni izzivi, druženje in smeh, zabava in 
odkrivanje narave, razgibavanje telesa in duhovna rast.

Tam v Funtani,
kjer letovanje združuje 
smeh in doživetja

Adrenalin in 
zabava v vodnem 
parku Aquacolors 

in tematskem 
showparku Dinopark









Ples in koncerti na 
Trgu sv. Bernarda, 

tradicionalna
ribiška zabava 

v luki

Narodne zabave: 
zabave s pridihom 
Sredozemlja
Čeprav je Funtana velika turistična destinacija, je še vedno obmorsko 
mestece z ohranjenimi starimi običaji, kar mu daje nostalgični sredozemski 
šarm in lokalne navade še pridejo do izraza. V funtanjanski luki so poleti 
vsak drugi petek ribiške zabave. Glasba, zabava in vonj po svežih ribah 
ter morskih sadežih so neizbežna začimba dogodka, ki združuje tradicijo, 
kulinariko in veselje.





Istra je dežela, kjer se srečujejo razni civilizacijski krogi, zato je njena 
kuhinja prepredena z okusi različnih izvorov. Tako je tudi v Funtani, mestu 
z veliko restavracijami: lokalna ponudba je okusen spoj sredozemske 
in celinske kuhinje. Morje daje ribe, razne školjke, škampe in rake, ki so 
– kot hobotnice (v solati ali pod peko s pečenim krompirjem) in brodet 
(gosta omaka od raznih rib in paradižnikove omake) – lokalna specialiteta 
tukajšnje sredozemske kuhinje.

Hrana z 
geografskim 
poreklom

Najboljše in 
najbolj sveže 

iz morja

Spoj okusa 
Sredozemlja 

in celine 



Tradicionalni obroki so: juhe (gove-
je, kokošje, ribje), mineštre (goste 
juhe), raznolika zelenjava in teste-
nine (fuži, pljukanci, posutice) s šu-
gom (omako) iz perutnine, govedine 
in divjačine. Vedno prisotne so tudi 
mesne jedi z žara. Lokalni dragulj je 
beli tartuf, ki je v svetu zelo cenjen, 
prav tako so zelo okusne izvirne 
rastline, kot so beluši. Avtohtone 
specialitete so nagrajene in zaščite-
ne: istrski pršut (začinjen s poprom 
in soljo) ter ovčji in kozji sir. Sadje in 
zelenjava prihajata z rodovitnih polj 
funtanskega zaledja.

Istrsko vino in olivno olje sta 
vrhunske kakovosti. Vino istrska 
malvazija je bilo vedno prisotno na 
dunajskem carskem dvoru, teran 
pa je kralj lokalnih sort rdečega 
vina. Desertno vino muškat je 
neprecenljivo za vse, ki ga okusijo. 
Istrsko olivno olje je bilo cenjeno že 
v času Rima (Plinije Stari, Marcijal, 
Kasiodor).

Istrsko vino in olivno 
olje  so hvalili že
stari Rimljani 



Gastro riviera 
restavracij za 

vsak okus





Številni izviri pitne vode so že od antike spodbujali naseljevanje področja 
Funtane, o čemer pričajo rasterji rimske centuriacije v zaledju mesta ter ostanki 
patricijske vile v Zeleni laguni, ki jih je akvadukt povezoval s funtanskimi izviri. 
Tedaj so živeli od pridelave in izvoza soli in kamenja ter ulova rib.
Mesto se je razvilo v 15. stoletju, naseljevali so ga begunci, ki jih je vodil 
kapetan Bernard Borisi iz Bara v Črni gori.

Dolga zgodovina, 
ki je potekla
z izvira vode...

Družina Borisi je v mestu vladala do 
leta 1869, njihova kamnita palača 
(Kaštel, 1610) pa je najdragocenejši 
spomenik v Funtani. Palača je izvirno 
renesančna, vendar je obnovljena v 
baročnem slogu.





Palača Borisi (1610), ki je na 
skladnem trgu povezana z 
župnijsko cerkvijo sv. Bernarda 
(1621), še danes dominira 
na vzpetini, okrog katere 
se je razvilo mesto. V bližini 
izvirov Šterna in Perila je mala 
romanska cerkvica blažene 
Device Marije milostne (11. stol.) 
z mornarjevimi grafiti zaobljube. 
Galerija Zgor murve, ki je v 
samem jedru Funtane, že več 
kot dve desetletji avgusta gosti 
edinstveno razstavo Naiva v Istri.

Ob cesti proti
bližnjemu Vrsarju
je park skulptur 
znanega kiparja 

Dušana Džamonje





Lepota in
znamenitosti
istrskega polotoka
na dosegu roke
Funtana je idealno izhodišče za odkrivanje znamenitosti Istre. V bližini so 
mesta z najbogatejšo kulturno dediščino: Poreč s prelepimi bizantinskimi 
mozaiki Evfrazijeve bazilike, ki je pod Unescovo zaščito, Pulj, mesto 
rimskih spomenikov. Kratki izleti omogočajo spoznavanje slikovitih 
akropolskih mest osrednje Istre, utrdb in arheoloških nahajališč, gradov, 
narodnega parka Brioni ter drugih naravnih in zgodovinskih lepot.

Blizu Funtane so obalna mesta 
beneške arhitekture: Rovinj, 
Vrsar, Poreč, Novigrad in Umag 
- zaznamujejo jih večkulturnost 
in večjezičnost Istre ter pestrost 
njene razburljive in harmonične 
zgodovine.

Evfrazijeva bazilika 
v Poreču in Arena 

v Pulju - bisera 
istrske dediščine



V zeleni in hriboviti osrednji 
Istri so slikovita srednjeveška 
mesteca, kot so Motovun 
(filmski festival), Grožnjan (mesto 
umetnikov in umetnosti), Oprtalj 
in Buzet (beli tartuf), na južni 
obali pa je Labin (renesančne 
palače). Raziskati morate tudi 
Pazin in njegov kaštel, Sv. 
Lovreč (največja romanska 
cerkev v Istri), Svetvinčenat 
(grad Grimani), Bale (grad 
Bembo), Barban (Trka na 
prstenac) in ostanke Dvigrada.

Bujna narava, raznolika pokrajina, 
morje in griči predstavljajo šarm 
Istre: Narodni park Brioni, naravni 
park rt Kamenjak, Limski kanal in 
Raški kanal ter kraška jama
Baredine - to je le nekaj čarobnih 
naravnih lepot.

Nekaj sto romanskih cerkvic, 
okrašenih s srednjeveškimi zidnimi 
slikami, predstavlja posebno 
dediščinsko in pokrajinsko 
bogastvo Istre. Ogledati si morate 
Beram, Draguć, Vižinado, Žminj, 
Hum, Vodnjan, Plomin...
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