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Ime lokacije

Fiesa (Piran)

Tip
Zahtevnost
Nočni potop
Zemljevid / skica

MORJE
P1 Opomba: primerno za začetnike.
DA

Zemljepisna lega

Gauss-Krueger (GIS)
WGS84 (GPS)

Y=5389574m
φ=45º31'31.89"=45.52553ºN

X=5043336m
λ=13º34'53.73"=13.58159ºE

Fotografije

Opis kraja

Kako pridemo do

Fiesa je širok zaliv pod Belim Križem, sredi severne obale Piranskega polotoka. Nekoč je bil
tu glinokop, ki je zapustil umetno sladkovodno jezero, žal danes zelo onesnaženo. Kopanje in
potapljanje je možno v morju vzdolž dolge plaže in naprej pod strmima obalama na vzhodu in
zahodu.
Edina kopna pot do Fiese je iz smeri nad Piranom. Ko se spustimo proti Fiesi se peljemo

izhodiščne točke
Parkirni prostor
Pristop k vodi
Opis potopa

mimo avtokampa, ob jezeru vse do hotela Barbara na vzhodni strani, kjer je tudi parkirišče. Za
potop se pripravimo na betonskem obrežju pri stopnicah, ki vodijo v vodo.
Parkirni prostor je ob jezeru, hotelu Barbara in okolici, v sezoni, plačljiv in prenapolnjen!
Z brega, po stopnicah.
Fiesa omogoča večje število različnih potopov vseh težavnostnih stopenj. Vzdolž skalnatega
grebena lahko napeljemo potop v smeri proti Strunjanu (na vzhod) ali proti Piranu (na zahod)
in se po isti poti vrnemo nazaj na osrednjo plažo v Fiesi. Globina največ 8m, bogato
rastlinstvo in živalstvo na skalah in ob dveh odtočnih ceveh.
Globlje od 8m začenja peščeno dno, ki počasi prehaja v mulj na globini 20m. Rastlin skoraj ni,
živali je manj, prebivalci globin so drugačni. Na peščenem dnu so nameščena različna igrala
za potapljače: cevi, orodja, razbitine plovil in nazadnje celo kipi na različnih globinah od 8m do
15m. Vodno življenje igrala razume drugače: kot skrivališče ali mesto za pritrditev naraščaja.

Dodatna oprema
Ugodne razmere
Globina vode

Kompas, svetilka.
Vsi letni časi.
Dno kamnitega grebena je na globini 8m, naprej proti severu najprej peščeno nato muljasto
dno, ki se zelo položno spušča na 20m in globlje.
Temperatura vode Poleti 24°C, pozimi 8°C.
Vidljivost v vodi
Dobra opomba: »dobra« vidljivost je tu, če vidiš več kot 5m.
Tok
Ga ni
Vegetacija
Poraščene skale, sicer gol pesek, na zahodu nekaj trave.

Živali

Dno

Skalnati nasip na obali. Globlje od 8m pesek, na zahodu poraščen s travo.

Posebnosti

Leta 2003 je skupina potapljačev postavila eksperimentalni umetni greben iz 12 votlih
betonskih kock v Fiesi. Na sprva gole kocke se je naselilo najrazličnejše podvodno življenje.
Danes so nekatere kocke sicer že razpadle, vse kocke pa so pošteno obraščene. Kocke so
postavljene na globini 9m sredi zaliva in so ena prvih umetnih podvodnih tvorb v Fiesi.

Lokalni potapljaški
klub / kompresor
Kontaktna oseba
Gostinska
ponudba
Prenočišča

Drugo

Potapljaški center Sharky, plaža v Fiesi (poleg Hotela Fiesa), http://www.sharky.si/
Lado Celestina, 070 111 112, info@sharky.si
Hotel Barbara, Fiesa (proti vzhodu)
Hotel Fiesa, Fiesa (proti zahodu)
- Hotel Barbara Fiesa, Fiesa 68, 6330 Piran, Tel.: +386/5/617 90 00, Fax: +386/5/617 91 00
e-mail:hotel.barbara@siol.net, http://www.hotelbarbarafiesa.com/
- Hotel Fiesa, Fiesa 57, 6330 Piran, Tel.: +386 (0)5 671 22 00, Fax: +386 (0)5 671 22 23,
GSM: 031/ 619 286, hotel.fiesa@amis.net, http://www.hotelfiesa.com/
- Kamp Fiesa, Fiesa 57b, 6330 Piran, Tel.: 05 674 62 30, Fax: 05 674 62 30,
autocamp.fiesa@siol.net, isbe@siol.net, Odprt od 01.05. do 30.09.
Turistično društvo Fiesa – Pacug , Fiesa 7, 6330 Piran, tel. 05 674 55 99
Turištično društvo Piran, Levstikova 7, 6330 Piran , Tel. (0)5 673 02 20
Lokacija je predlagana za vpis v SPT.

Slovenska
Potapljaška
Tranzverzala
Poseben žig SPT Hotel Barbara, Fiesa.
za potrditev
potopa bi lahko
potapljači dobili pri
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