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3.000 LET ROMANTIKE

Velik del riviere je zaščiten 
kot Eko park Ninska laguna. 
Učne poti vodijo do plaž in 

zdravilnega blata, botaničnega 
vrta in solin ter osmih območij 
Natura, kjer uspeva pet 
endemičnih in deset ogroženih 
vrst rastlin. Ornitologi so našteli 
že 203 vrste ptic – med najbolj 
redkimi in ogroženimi je zelo 
družabni polojnik (hrv. vlasteli-
ca), vitek in eleganten ptič z 
neresnično dolgimi nogami, ki se 
tudi med gnezdenjem zadržuje v 
skupini. Najbolj mu ustrezajo 
plitvine z mešano morsko in 
sladko vodo, kjer nastajajo nizki 
otočki – poloji. V Ninu gnezdi 
od marca do septembra.

Sredi lagune je morje oblikovalo 
otoček, obkrožen s Kraljičino in 
drugimi peščenimi plažami, ki je 

na celino pripet z dvema 
mostovoma. Na njem se stiska 
staro jedro, ki priča o tritisočletni 
zgodovini Nina. Mestece velja za 
eno izmed najstarejših v 
Sredozemlju in je hkrati prva 
prestolnica Hrvatov, zato mu 
pravijo tudi hrvaški Betlehem.

Za zaljubljene je obisk Nina 
obvezen. Romantične ulice vas 
posrkajo vase in kmalu naletite 
na Cerkev sv. križa, najmanjšo 
katedralo na svetu in astronomski 
fenomen. Sončni žarki skozi ozka 
okna ustvarjajo svojevrstno 
sončno uro in koledar za 

določanje enakonočja, čemur v 
Ninu posvečajo Festival sonca in 
svetlobe. To je le eden od 
dogodkov, ki so Ninu pred 
kratkim prinesli nagrado EDEN 
Network Association za inovacijo 
in kreativnost pri urejanju in 
organizaciji aktivnosti v 
destinaciji.

Med sprehodom postojte pri 
Meštrovićevem kipu Grgurja 
Ninskega. Škof je bil v času kralja 
Tomislava eden od največjih 
zagovornikov glagolice in 
bogoslužja v domačem jeziku, 
danes pa turiste zanima 
predvsem njegov levi nožni palec 
– ob dotiku vam prinese srečo ali 
izpolni željo!

Taja Deu, foto: arhiv Fokusplus, 
TSM Nin: Marin Stulić, Marija 

Dejanović, Jakov Magaš

Učne poti med pticami Ninske lagune in skrivnostni 
Nin, mestece z oznako evropska destinacija odličnosti 
in nazivom najbolj romantične destinacije, privlačijo 

z blagim podnebjem in gorskim zrakom, ki se spušča z 
obronkov Velebita. Laguna peščenih plaž vabi 

 kopalce v toplo morje in ljubitelje ugodnih  
vetrov na desko in kajt.

Redki in ogroženi dolgonogi ptič polojnik je zaščitni znak Nina.

Avgusta se na Romantični noči spomnita, 
kaj v življenju največ šteje.

Pri Cerkvi sv. Anselma za srečo pobožajte 
levi palec Grgurja Ninskega.

Ne zamudite  
Kolesarjenje Od Branimira do 
Branimira, Zadar–Nin, 7. 4.
Dan prikazovanja Gospe na 
Zečevu in romanje z barkami, 5. 5. 
Praznik Gospe od Zečeva, 27. 5.
Festival sonca in svetlobe, 21. 6.
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