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To je Funtana z galebje višine. 
Mesto, vzbrstelo na izvirih vode, kjer je narava s posebnim navdihom izpisala koreografijo enega 
od najbolj razigranih poglavij istrske krajine. Tudi če le na hitro pogledate kos zemlje, na katerem 
je vzniknilo to ljubko mestece, boste dojeli, da ste se s pogledom zaobjeli presenetljivo lepo oazo 
zelenice, ki jo obroblja modrina Jadrana in katere štirikotna razdelitev zelenih polj v zaledju 
predstavlja delo davnega ortogonalnega sistema rimske centuriacije. Od Zelene lagune na zahodu 
do uvale Valkanela na jugu se pred vami razprostira najbolj razvejani del obale istrskega polotoka, 
poln rtov, uval, majhnih uval, otočkov, zalivčkov, plitvin in čereh. Dobrodošli v slikovitem ribiškem 
mestecu, ki na vsakem koraku diha s posebno očarljivostjo in lepoto življenja. Mesto je zgrajeno po 
meri navadnega človeka, z eno kamnito palačo in cerkvijo z zvonikom, okrog katerih se ovijajo vrste 
tihih kamnitih uličic, in je zato tudi mesto, ki se s svojo polnokrvno pripadnostjo Mediteranu ponaša 
še od antičnih časov. Pred vami so blage ure miru in radosti na izvirih prijateljstva. Dobrodošli v 

Funtani!

Voda je življenje, pravi en moder izrek.
Funtana, čigar ime izvira iz besede fons, fonticus, kar v latinščini pomeni izvir, pa je kraj, v čigavem 
imenu samem žubori voda. Za kaj gre? Če ste tukaj prvič, vprašajte nekega prijaznega domačina in 
vas bo rade volje napotil ob glavni cesti do lepo urejene zelene točke tik ob morju, kjer se danes radi 
igrajo otroci, starejši pa počivajo s pogledom, usmerjenim proti širnemu morju. Pravkar se nahajate 
pri Šterni in Perilu - slavnih funtanskih izvirih vode, kraju, po katerem je mesto poimenovano in ki 
predstavlja kraj srečanja mnogih stez, v katere so se skozi stoletja vtisnile mnoge ne le žejne, ampak 
tudi radovedne stopinje, željne okrepčila. Funtana pa nima samo te izvire... čeprav se jih omenja 
veliko več, sta vendarle ta dva izvira tik ob samem morju prav tista najbolj pomembna, ki sta 
Funtano blagoslovila in jo naredila za posebej pomembno mesto in od katerih je v antičnih časih 
vodil akvadukt vse do rimske vile v Zeleni laguni. V manj srečnih časih, ko vode ni bilo v izobilju in 
ko se je med posebej težkih sušah njena vrednost primerjala z vrednostjo zlata, se je na funtanske 
izvire ure in ure hodilo iz okoliških mest. O pomenu in dragocenosti vode, ki se je od njenih od boga 
danih izvirov v sodih in t.i. “kaštelanah” pazljivo vozila v bolj oddaljene kraje, priča tudi dejstvo, da 
so celotno transakcijo pogosto varovale sile reda, ker, po pravici povedano, šele ko izviri presušijo, 

postane voda resnično  neprecenljivo blago brez katerega ni življenja!

Aqua  Vitae



Navdihnjena misel pravi, da mesteca Mediterana od spominov živijo več 
kot druga mesteca in da je zgodovina v njih pogosto bolj pomembna 
kot sedanjost. Še več, vsaka njihova zgodba je živa priča dolge zgodovine. 
Kljub skromnim razmeram in dejstvu, da Funtana razen palače Borisi 
t.i. Kaštela in lepo prebeljene cerkve Sv. Bernarda iz 17.st. nima niti enega 
pomembnejšega spomenika, na vsakem njenem  “kantunu”, kamnu in erti 
obstajajo vznemirljive plasti zapisov iz davnih časov. Sprehodite se in bodite 
radovedni, razglejte se, pokukajte v “portune” in sprašujte domačine. Čeprav 
uradna zgodovina Funtano prvič omenja šele leta 1331, naselje vendarle obstaja 
v kontinuiteti še od antičnih časov, ko se je tukaj proizvajala sol, lovila riba, v 
okoliških kamnolomih pa se je pridobival posebej kakovosten apnenec ter 
specifičen kamen rožnate grudaste strukture t.i.. “Mandulat”. V te čase seže tudi 
velika rimska vila v bližnji Zeleni laguni, čigar konzervirane ostanke lahko tudi 
danes ogledate. Za kakšno luksuzno posest gre pa dovolj priča dejstvo, da je 
bila s posebnim akvaduktom spojena s funtanskimi izviri sladke vode na Perilih. 
Funtano in Zeleno laguno, ki sta v srednjem veku bili spojeni v eden samostojen 
fevd, so kot mnoga druga istrska mesteca zdesetkale nalezljive bolesti, v 16. st. pa ju 
je poseljevalo novo prebivalstvo. Funtanski prišleki, ki so tedaj bežali pred Turki pod 
vodstvom plemenitega kapitana Bernarda Borisija iz Bara, so svoje nove domove 
gradili prav tukaj. Tako se je leta 1610 Borisi odločil, da bo zgradil tudi družinsko 
palačo - kaštel Borisi, ki danes dominira nad mestom in okoli katere še danes krožijo 
številne romansirane različice legende o osmih letih prekletstva. Potrjeni kot grofje, 
Borisi namreč dedno vladajo s Funtano in okolico vse do leta 1869, vendar so leta 1651. 
svojo oblast nenadoma izgubili zaradi umora enega hrvaškega (slovanskega) podanika. 
Umor je zagrešil Pietro Borisi. Kljub temu, da jim je benečanska oblast po osmih letih 
ponovno vrnila posest, in sicer po tem, ko je ugotovila, da je Pietro zagrešil umor, 
ker je bil izzvan s številnimi žaljivkami in grožnjami s strani slovanskega prebivalstva, 
legenda vendarle pravi, da je v ozadju vsega bila nesrečna ljubezen in boj za roko ene 
funtanske lepotice. Kamor koli se boste odpravili, razburljivih zgodb na Mediteranu ne bo 
primanjkovalo.

  Fragmentum 
Mediterraneum





Za vse tiste, ki se tekom leta ženejo za delom in poskušajo držati 
korak z vse hitrejšim stilom in tempom življenja v velikih mestih, 
in so jim misli in roke vezane z arzenalom tehničnih izumov, od 
Interneta do mobilne telefonije, letovanje v miru pri prijateljih 
predstavlja poseben luksuz. Preživeti svoje proste dneve v 
brezdelju domačega vzdušja, kjer stresa ni, najemodajalec pa ni 
samo turistični anonimnež, ki vam bo dal ključ in številko sobe ob 
vljudnem nasmehu, temveč oseba, ki vam odpira sobe svojega 
skrbno urejenega doma in skupaj z vami na terasi spije kozarček 
domačega vina ali vam pripravlja žar in vas bo rade volje vzela s 
seboj tudi v ribolov, pa pomeni več kot samo letovanje. To vedo 
vsi, ki vsaj enkrat pridejo v Funtano. Od z burjo obledelih kamnitih 
hiš z nepogrešljivo “ruzo”, ki v poletnih mesecih nudi senčna 
zatočišča, pod katerimi se po kosilu drema najboljši popoldanski 
spanec, preko na stežaj odprtih “portunov”, iz katerih dvorišč, 
teras in “baladur” vas primamljajo vonjave domačih jedi, vse do 
ozkih uličic s kamnitimi klopicami, ki kot da bi bile  izrasle iz fasad 
ravnokar čakajo na kakšnega mimoidočega, da se ustavi, usede 
in poklepeta, tukaj prav vse diha s eno posebno bližino. Funtanski 
odprti “portuni” zasebne namestitve so pravi uvodi v odo dobrega 
mediteranskega življenja. In zapomnite, tukaj ni naglice! Zato 
vstopite, si oddahnite in se sprostite! Tukaj se  resnično živi 
preprosto in sproščeno, v skladu z dnevnim ritmom letnih časov.

Na stežaj 
odprta vrata





Od nekoč sanjate o počitnicah, kjer se bosonogi sprehajate po mestu, pozdravljate 
domače ljudi ter od njih kupujete sadje in zelenjavo, ki so jo sami vzgojili v vrtu? Morda 
jih tudi sami berete? Radi bi se sprehodili po oljčnih nasadih in vinogradih, iz katerih 
prihajajo to slastno, dišeče olje, v katero namakate skorjo domačega kruha ter žlahtna 
vina, s katerimi kronate obroke? Hrepenite po tem, da se bi z domačinom odtisnili 
na širno morje in izkusili avanturo ribarjenja…Radi bi zvedeli vse skrivnosti ribolova, 
vrste rib, rakov in školjk ter način, na kateri se lovijo in potem pripravljajo? Tudi če 
niste tako zagnani, bo zadostovalo, da se sprehodite in razgledate. Ko se v funtanskem 
mirnem pristanišču lesketajo ladjice in barke, s katerimi vsako jutro pripeljejo “kašete” 
z najrazličnejšimi vrstami rib, rakov i školjk, v funtanskih vrtovih in poljih zorijo najbolj 
okusni primerki paradižnika, “cuketa”, radiča in vsega tistega, kar bo, kot se to spodobi, 
spremljalo okusne grižljaje, postrežene na pladnju pred vami. Ne pozabite, ta kraj je 
eden od najbolj cenjenih vrtnarskih področij Istre, ker ni veliko krajev, kjer je rdeča prst 
tako blagoslovljena z obiljem vode kot tukaj na izvirih Funtane. 

Ste že slišali za ribiške “zgodbe”? Če se boste sprehodili do majhnega pristanišča, boste 
doumeli vse tisto, o čemer je še v 16.st. en slavni hrvaški pisatelj napisal epski spev. 
Bodisi gre za navadno majhno sardelo, ali za razkošen primerek zobatca, brancina in 
orade, ki slastno dišijo s Pozejdonovega pladnja pred vami, lahko povemo, in sicer brez 
pretiravanja ter hkrati  parafrazirajoč slavnega Kasiodorja, da je tukaj ukoreninjeno 
mnenje - na istrskem jugu ljudje resnično živijo življenje, ki je podobno življenju bogov! 
Zato pokusite. Obložena miza tega kraja, kronana z žlahtnimi kapljicami vrhunskih 
vin, zalita s tekočim zlatom domačega oljčnega olja, z neizogibnimi predjedmi iz sira 
in pršuta, vse do mineštre in testenin (z posebej nenavadnimi imeni: fuži, “pljukanci” in 
njoki), kot tudi najfinejših rib, rakov in školjk, pripravljenih na tisoč načinov, upravičeno 
nosi pridevnik cesarska. Vi pa samo uživajte.

Pohvala 
enostavnostim





Se spomnite slasti dobrih starih domačih okusov in 
že nekoliko pozabljenih običajev, ko se po obroku na 

leseno mizo niso postregli pisane sladoledne kupe 
in razkošni kolači, temveč so se ob kozarčku žganja 

postregle navadne domače zrele fige, rezine dinje, 
očiščeni mandeljni? Odkrijte šarm malih restavracij 

in konob, v katerih se boste usedli za mizo pod “ruzo” 
ali tik ob ognjišču ter okusili vso očarljivost domačih 

okusov ter lepoto tradicionalne istrske hiše. Če 
niste vedeli, je Funtana mesto, ki šteje manj kot tisoč 

prebivalcev in kjer skoraj vsaka hiša z na stežaj odprtimi 
vrati ponuja zasebno namestitev, ali pa se v njej nahaja 

konoba, bar, restavracija. Ker je koncentracija gostinskih 
objektov na tem prostoru večja kot kjer koli drugje v 
Istri, funtanski kraj pogosto poimenujejo kot majhno 
kulinarično riviero! Za kakšne kakovostne kulinarične 

itinerare gre, bo dovolj, če povemo, da je tukaj skoraj vse, 
kar je postreženo na mizi, pravkar prišlo iz mreže z morja, 

ali pravkar nabrano v vrtu ali polju za hišo, v kateri pravkar  
obedujete.

Pristni 
cesarski
 pladenj





Ste ljubitelj počitnic v skladu z naravo, sanjarite o kampih, ki se nahajajo na morski obali, zunaj mestnega vrveža, tik ob 
idiličnem mestecu, obkroženem z oljčnimi nasadi in vinogradi namesto zabaviščnih parkov, nakupovalnih centrov in ostalih 
blagodejnostih civilizacije urbanih centrov, čeprav ste le okoli 15 minut vožnje oddaljeni od tega? Na pravem ste kraju! Funtana 
je s svojimi kampi Zelena laguna, Bijela uvala, Puntica, Valkanela in Naturist resort Istra destinacija, ki je daleč znana med 
številnimi kampisti. Samo izberite! Od Zelene lagune, znotraj istoimenskega turističnega naselja v gozdu, ki je s strani morja 
obkrožen s številnimi otočki ter izredno opremljene Bijele uvale z dvema bazenoma in parcelami različnih velikosti, preko 
Puntice, ki se nahaja v gozdu borovcev nasproti majhnega ribiškega pristanišča z marino, vse tja do Valkanele, ki s svojo 
spremljajočo infrastrukturo in ponudbo, ki je idealna za družine, upravičeno nosi naziv kamp-mesto ter slovitega Naturist resort 
Istra kampa s prostornimi parcelami na terasastem terenu v senci črničevja, ki je izključno namenjen naturistom, so funtanski 
kampi resnično podobni prijetnim prostorom za dnevno bivanje v naravi. Recentno urejeni, s precej izboljšanimi standardi, 
atraktivnimi plažami, na katerih ponosno plapolajo modre zastave, s spremljajočimi športnimi in zabaviščnimi kapacitetami, 
zanimivimi animacijskimi programi ter ekološko usmerjenim menedžmentom, vsi ti kampi upravičeno prispevajo k temu, da je 
funtanski kraj eden od najmočnejših in najatraktivnejših kamp destinacij Istre in okolice. Če hrepenite po počitnicah v pristnem 
dotiku z naravo, izberite katerega koli od njih, ne boste zgrešili. In za konec, lepa novica za strastne sprehajalce – od Perila do 
Bijele uvale se tik ob morju nahaja sprehajališče, s čigar 1,5 km dolge steze bodo sončni vzhodi in zahodi postali nova funtanska 
senzacija!

Oaze zdravega pocitka







Ko je ob koncu 16.st kapitan Bernardo Borisi vodil novo prebivalstvo v tedaj skoraj 
prazno Funtano ter z izgradnjo svoje stalne rezidence, ki je danes znana kot Kaštel, 
postavljal temelje današnjega mesta, verjetno ni slutil, da bo le nekaj stoletij kasneje  
to isto majhno mestece v samo enem poletnem dnevu sprejemalo tudi do 20.000 
gostov. Blagoslovljena z blago klimo in čistim morjem, s kopalno sezono, ki traja 
od maja do oktobra, in je samo nekaj ur vožnje oddaljena od vseh pomembnejših 
evropskih prestolnic, se je Funtana v 60-ih letih 20. st. skoraj v celoti posvetila turizmu. 
To pa vendarle ni nič čudnega, saj se je zaradi njene atraktivne in razvejane obale, 
ki se razprostira od Zelene lagune v neposredni bližini Poreča pa vse do Valkanele v 
neposredni bližini Vrsarja turizem zdel kot idealna dejavnost. Ravno tedaj so začeli 
nastajati daleč znani kampi, turistično naselje in hotel Funtana ter hotel Delfin, 
priljubljene destinacije številnih turistov, s široko ponudbo in gostinsko-turističnimi 
kapacitetami. Za kako kakovostno turistično destinacijo z dolgo tradicijo gre, morda 
najbolj pričajo zadovoljni obrazi gostov, ki vsako leto prihajajo v vse večjem številu, 
kot tudi laskava titula “najbolj turističnega majhnega mesta na Jadranu”, s katero je 
Funtana bila ovenčana...

Udobje po meri 
navadnega cloveka





Po 

Odisejevih 

stopinjah

Ob božanju sonca in opogumljeni z eoli odplujte po 

Odisejevih stopinjah vzdolž funtanske obale. Šele z 

morja bo obraz Funtane zablestel v polnem sijaju. 

Kamor koli se boste odpravili, b
oste doživeli redko 

lepe mediteranske prizore. Istra je polotok v obliki 

srca, ki ga objemajo več sto majhnih otočkov, čereh 

in blagih uval, njeno morje pa je resnično najbližje 

toplo morje za kontinentalno Evropo. Vrzite sidro v 

lepi in novo zgrajeni funtanski marini, ki je s svojimi 

200 privezi, spremljajočo infrastrukturo in različnimi 

servisi odprta in na voljo tekom celega leta. Ko pa 

boste zaželeli dvigniti jadra in izpluti – sredi širnega 

morja se bodo pred vami zvrstili številni divji majhni 

otočki z zvenečimi imeni ..Altež, Orada, Frižitali, 

Reverol, Tovarjež, Bili Školj, Školjić, Tuf, Figarola.. Vse 

same lepote, od deviških uval za sidranje, kristalno 

čistih globin za kopanje in podmorja, ki tiho in zvesto 

čuva številne skrivnosti davno minulih časov. . Če 

vas bolj zanima arheološka dediščina in ste vajeni 

pokukati v globino morja, se odtisnite do rimske 

lokalitete zraven rtu Zornu ali se potopite na hidro 

arheološka nahajališča pri plitvinah Kupe, otočka 

Alteža, Školjića ali pa uvale Jazbinka. Razburljivi svet 

antike vam bo dobesedno na dosegu roke. 







Arboretum
Histriae

Istra, multikulturalna in gostoljubna, je čarobni hrvaški polotok, ki na majhnem 
prostoru na poseben način in posrečeno združuje številne raznolikosti. S svojim 
kristalno čistim morjem, obalami in plažami, živahnimi pristanišči, marinami, 
veselimi ribiškimi ladjicami in kamnitimi uličicami Rovinja, Poreča, Umaga 
in Novigrada spregovori s pristno očarljivostjo toplega Mediterana, s svojimi 
slikovitimi srednjeveškimi mesteci, kot so Završje, Oprtalj, Motovun, ki so 
posejani po gričih istrskega zaledja, pa diha z mirom in blagostjo celine. Biti 
v Funtani pa pomeni bivati v neposredni bližini vsega, kar se nahaja v krogu 
enourne vožnje. Odpravite se in odkrivajte! Od najbližjega Vrsarja, v katerem je 
kar dvakrat bival Casanova in čarobnih mozaikov Eufraziane v Poreču, preko 
srca Istre-Pazina in njegove Jules Verneove jame, magije filmskega Motovuna 
ali pa mesteca umetnosti Grožnjana vse do t.i. malih istrskih Benetk - Rovinja in 
imenitnega rimskega amfiteatra v Pulju, ki je danes priljubljen oder za svetovno 
uveljavljena imena umetnosti in zabave, katerega sta nekoč občudovala tudi en 
Dante in Rihard Levjesrčni, za kratek čas pa je tukaj svoje življenjsko sidro vrgel 
tudi slavni nobelovec James Joyce, je Istra resnično pokrajina s tisoč senzacijami, 
ki čakajo, da bodo odkrite.
Za konec se prepustite čarom poletnih funtanskih noči! Od ribiških fešt, ko se 
v marini ob živi glasbi širijo vonjave rib, pripravljenih na tisoč načinov, preko 
ljudske fešte v čast zaščitnika mesta Sv. Bernarda na Rotondi, vse do vrhunskih 
koncertov klasične glasbe v cerkvi Sv. Bernarda, kot tudi likovnih razstav v galeriji 
“Zgor Murve”, boste odkrili, da izkušnja Mediterana enako močno govori iz 
slastne sardele na gradelah, kot tudi iz operne arije ali pa 
plesnega ritma, ki prihaja s poletnih teras 
in odrov pod zvezdnim nebom.
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