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Eko park
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kar 203 vrste
ptic.
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• Brezplačen ogled Nina z
Zoranićevimi vilami, 12. 6. in vsak
petek od 26. 6. do 4. 9.
• Festival sonca in svetlobe v Cerkvi
sv. križa, 21. 6.
• Kopanje na Kraljičini in drugih
peščenih plažah.
• Ogled solin s postankom v odlični
trgovini solinarskega muzejčka.
• All inclusive počitnice v resortu
Zaton Holiday (več na strani 72).

KRALJEVSKO
SONCE IN SVETLOBA

www.nin.hr

Skrivnostni Nin, mestece z oznako evropska destinacija odličnosti in nazivom
najbolj romantične destinacije, sredi Ninske lagune vabi z blagim podnebjem
in gorskim zrakom, ki se spušča z obronkov Velebita. Na prvi dan poletja v
najmanjši katedrali na svetu praznujejo sonce in svetlobo, nato pa se za vse
poletje zleknejo na Kraljičino in druge peščene plaže lagune.

S

redi 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.
Najbolje ga je raziskati ob
petkih, ko vas skozi zgodovino
kraljevskega mesta brezplačno
popeljejo domače vile. Točneje
Zoranićeve vile, ki se z nazivom
poklanjajo pesniku Petru
Zoraniću Ninjaninu iz 16.
stoletja. Med ogledom se boste
ustavili tudi pri Meštrovićevem
kipu Grgurja Ninskega. Škof je
bil v času kralja Tomislava eden
od največjih zagovornikov
glagolice in bogoslužja v
domačem jeziku, danes pa je
zanimiv predvsem njegov levi
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nožni palec – podrgnite ga in
prinesel vam bo srečo ali izpolnil
skrito željo!
Ste »sveže«, »še vedno« ali bi
bili morda radi »ponovno«
zaljubljeni? Za vas 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. Od leta 2009,
ki je bilo Mednarodno leto
astronomije, ga prirejajo na prvi
poletni dan. Čeprav je primerjava s Stonehengeom morda
pretirana, je spremljanje igre
svetlobe in senc enkratno

Tople plitvine Kraljičine in drugih plaž so kot nalašč za namakanje mladičev.

Ninska riviera in zaledje sta prepletena
s 110 kilometri označenih kolesarskih
smeri, ki vodijo do večine znamenitosti.

doživetje, najbolj radovedni pa
lahko prisluhnejo še znanstvenim predavanjem in se udeležijo
ustvarjalnih delavnic.
Velik del Ninske lagune je
zaščiten kot Eko park. Učne poti
vodijo do plaž in zdravilnega
blata, botaničnega vrta in solin.
Privoščite si jih s kolesom ali peš,
v solinarskem muzejčku pa se
zapodite tudi med dobro
založene police trgovine – čokolada s solnim cvetom je
obvezna!
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