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VEČ KOT 60.000 OBISKOVALCEV: Sladka Istra po desetih letih postala zaščitni znak Kopra (FOTO)

ZDRAVSTVENI DOM KOPER: Selitev v objekt Solis je več kot realna možnost, občanke in občani Kopra pa z boljšo storitvijo

STARŠI POZOR! V vrtcih naj bi se širila zelo nalezljiva bolezen, na udaru tudi odrasli

ZAGOTOVO SE MOTITE: To je pravi razlog za luknje v slavnih športnih copatih (VIDEO)

OBISKOVALCI ŠOKIRANI: Takoj ko so na dražbi zanjo iztržili milijon, se je samouničila (VIDEO)

MATJAŽ KEK: "Od tega trenutka dalje nisem več trener Rijeke"

VEČ KOT 60.000 OBISKOVALCEV: Sladka Istra po desetih letih postala zaščitni znak Kopra
(FOTO)
Tridnevni festival Sladka Istra v Kopru, ki je potekal že desetič, je v mesto po ocenah organizatorjev privabil skupaj več kot 60.000 ljudi, so sporočili s Turistične
organizacije Koper. Poleg 140 stojnic s sladicami so pripravili tudi več kot 20 kuharskih šovov in delavnic s priznanimi kuharji in slaščičarji ter vinske degustacije.
Uredništvo/STA/B.E., foto: Tomaž Primožič/FPA, TIC Koper
01.10.2018 ob 08:12

Na Mestni občini Koper so ob tem dejali, da je Sladka Istra nedvomno prireditev, ki je po desetih letih postala zaščitni znak Kopra. Na občini so tudi zadovoljni, da
so letos "najslajšo prireditev v državi" organizirali na več prizoriščih v mestnem jedru.
Živahno vzdušje v mestnem jedru so po navedbah občine pohvalili tako domačini kot ponudniki, ki sicer delajo v mestnem jedru. Ostali obiskovalci mesta pa so
tako lahko spoznali "vse kotičke, ki jih mesto ponuja", so med drugim zapisali v sporočilu za javnost.
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S sladicami slovenske Istre in drugih koncev Slovenije, tudi iz tujine, so se obiskovalci lahko posladkali na 140 stojnicah, ki so bile tematsko razporejene po petih
mestnih prizoriščih. Dogajanje je spremljal tudi pester program, med drugim brezplačni kuharski šovi in delavnice s priznanimi kuharji in slaščičarji ter
degustacije vina in oljčnega olja.
Poskrbljeno je bilo tudi za najmlajše, ki so se lahko udeležili različnih delavnic in predstav.

Po navedbah organizatorjev je bil eden od vrhuncev prireditve tudi sobotni razrez desetih tort, njegov izkupiček pa bo šel v dobrodelne namene. Koprska občina
bo tudi svoj izkupiček od prodanih slaščic na svoji stojnici namenila v dobrodelne namene. Zbrana sredstva bodo letos izročili Društvu gluhih in naglušnih južne
Primorske, so še sporočili s koprske turistične organizacije.
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