TARTINIJEV TRG
Od 15.15 do 19.30
o
o

Info‐stojnica društva Morigenos: donacije, posvojitve, članstvo,
ustvarjalne delavnice za otroke.

LADJICA

Ob 16.00 in ob 17.00
o
o
o

Voden panoramski izlet z ladjico Solinarko.
Vstopnico za izlet z ladjico lahko kupite na info‐stojnici društva Morigenos od 15:15.
(Razdelili bomo 100 vstopnic.)
Zaradi lažje organizacije vas lepo prosimo, da imate predhodno pripravljen drobiž
(2,50€ na osebo). Zbor za izlet je ob info-stojnici društva ob 15.45 in ob 16.45.
*Vstopnice za panoramsko vožnjo z ladjico Solinarko se delijo izključno na Dnevu
delfinov in jih ni mogoče vnaprej rezervirati.
Na ladjico ne sprejemamo skupin.

PIRANSKI ZVONIK

Ob 16.30, 17.15 in 18.00
o

Prikaz iskanja delfinov s kopenske opazovalne točke – cerkveni zvonik.

Brezplačno vstopnico za obisk piranskega zvonika lahko prevzamete od 16.00 dalje
na info‐stojnici društva Morigenos. (Na voljo je 30 brezplačnih vstopnic.)
PIRANSKI SVETILNIK
Od 16.00 do 19.00
o
o

Prikaz iskanja delfinov s kopenske opazovalne točke, stolp svetilnika.
Na ogled razstava fotografij delfinov iz slovenskega morja, izobraževalna razstava
Delfini iz slovenskega morja in razstava fotografij delfinov na lesu in platnu.

DELFINOVA POT
Od 16.00 do 19.00
o
o

Poučni lov na zaklad, na katerega se podate samostojno. Pot vas vodi po Piranu skozi tri
postaje, kjer se preizkusite v različnih nalogah.
Zemljevide za Delfinovo pot prevzamete na Morigenos info-stojnici kadarkoli med 16.00 in

19.00.

o

Vsak udeleženec, ki na svoj zemljevid pridobi tri žige za tri opravljene naloge, na koncu
prejme simbolično nagrado. (Število zemljevidov in nagrad je omejeno.)

POSTAJE:
1. postaja: Piranski Svetilnik - spoznavanje dela raziskovalca (delo z daljnogledom),
2. postaja: Travnik pred cerkvijo Sv. Jurija - podvodni hrup in morske živali,
3. postaja: Tartinijev trg - foto-identifikacija.
MEDIADOM
Ob 19.00
o

Interaktivna predstavitev zanimivega življenja delfinov iz slovenskega morja, kjer si
boste lahko ogledali čisto pravo lobanjo delfina!

Ob 20.00
o

Premierna projekcija filma o kalifornijski pliskavki-vaquiti "Souls Of The Vermilion Sea"

Projekt je finančno
podprla Občina Piran

Sponzor

Medijski sponzor

