
Portovener in Isole Palmarie (Palmarski otoki) 
 
 

                     
Avtobus je bil parkiran blizu nogometnega igrišča Alberto Picco v La Spezii. 
 
Ko smo se z vlakom vrnili  s pohoda, je bil čas nogometne tekme.  Normalno je bilo parkirišče "zabito" 
z avtomobili. Nam se je pa mudilo v Portovenere, saj smo imeli za ob 15. uri rezervirano barko za 
ogled otokov. In kaj zdaj? 
 
Franko je takoj razmislil, po šofersko: Vsi moški ven in odmaknili bomo avtomobila, ki sta nas 
zaparkirala! 
 

  
In tako je tudi bilo. Fantje so uspeli, a kaj, ko nas je čas preganjal. 
 

  
Hitimo, kaj hitimo, dirjamo na barko za ogled otokov: Palmari, Tino in Tinetto. 



 

   
Pogled na staro mestece Portovenere. Z barke, seveda. 

 
 

 
Portovenere: 
  
Je staro, slikovito obmorsko mestece, ki stoji med področjem Cinque terre in zalivom Golfo dei Poeti. 
Hiše pastelnih barv stojijo na vzpetini. Njihova pročelja se odsevajo v kristalno čistem morju pod njimi.  
  
Na žalost nam je zmanjkalo časa, da bi se sprehodili po njenih ozkih, značilnih ligurijskih uličicah, 
imenovanih "carrugi", pa do cerkve Sv. Petra postavljeni na vzpetini na rtiču, pa do gradu, starega 
samostana iz leta 1200 ... 
  
Kot Portus Veneris je bilo mestece pomorsko središče že v rimskli dobi. V letu 643 je bila v njem baza 
bizantinske flote, ki se je borila proti Langobardom in bila premagana. V srednjem veku je tu nastal 
samostan s svojim redom San Venerio. Pokristjanjevanje se je tu pojavilo že zgodaj in je pustilo vidne 
sledove: cervi Sv. Petra in Sv. Lovrenca. 
Portovenere je bilo izhodišče za bitke med Piso in Genovo, kot tudi izhodišče piratskih napadov. Po 
porazu Pise se je zmanjšala pomembnost vojaškega pristanišča, povečal pa se je delež trgovske 
flote. Še vedno je ostalo tu izhodišče piratskih napadov. Domačini so bili poznani kot dobri mornarji, 
vsekakor tudi kot strašni pirati. 
 
 

  
                                                                                                     Cerkev Sv. Lovrenca 



  
                Cerkev Sv. Petra 
 

  
 
 
Palmarsko otočje (Isole Palmarie) 
  
Otočje obsega tri otoke: Palmari, Tino in Tinetto. Med UNESCOvo dedišino so bili vključeni leta 1997, 
ne le zaradi svoje lepote, pač pa tudi zaradi številnih ostankov samostanov postavljenih v prvih 
stoletjih krščanstva. 
  
Ime otoka Palmari izhaja iz keltijsko-ligurijskega pojma "barma", kar pomeni jama. Res je otok 
posejan s številnimi jamami, kot so: Grotta dei Colombi (golobi), Grotta Azzurra (modra), Grotta del 
Bersagliere (ostrostrelec). 
 

    
Grotta Azzura 



Kamnolom  značilnega črnega marmorja s svetlimi lisami, ki mu pravijo "portoro". Le teh je bilo na 
otoku kar nekaj. 
 

    
Na sliki je "trak", po katerem so spuščali bloke marmorja na ladje. To je že preteklost. Saj so sedaj 
otoki pod zaščito UNESCA in seveda nedotakljivi. 
 
 

       
Uživamo. 

 
 

  
Grotta dei Colombi. V jamah so našli ostanke neolitskega človeka, ki so jih shranili v muzeju v la 
Spezzi. 
Kasneje so tu živeli golobi, od tod ime. 
 



   
Pogled z barke na obalo.                                       Glej modrino in kakšne skale! 
 
Otoček Tinetto in otok Tino 
Paleontologi vztrajajo, da so bili vsi trije otoki  v pradavnini  povezani s kopnim. Zelo je verjetno, da sta 
bila otoka Tino in Tinetto še dolgo zatem povezana med seboj. To potrjuje v skalo izdolbljeno 
stopnišče na otoku Tino, ki se izgubi v morju pa tudi ostanki antičnih religioznih zgradb  na otočku 
Tinetto : oratorij iz 6. stol, dvoladijska cerkev iz poznejše dobe... Verjetno je to bilo občasno 
pribežališče puščavnikov, prostor, kamor so prihjajali menihi iz Portovenere, otokov Palmari in 
Tino moliti in razmišljati. 
Na otoku Tino so odkrili sledi iz 11. stol. , cerkvico posvečeno Sv. Veneriu. V kapelici so našli ostanke 
tega svetnika, sicer rojenega na otoku Palmaria, umrlega na romanju na otoku Tino.   
Ker je tu vojaška cona,  dostop sem ni dovoljen, razen 13. septembra , ko je praznik svetnika San 
Venerio. 

   
 

   
Že od prve svetovne vojne sta bila otoka pod vojaško oblastjo. 
 

      
Vračamo se v Portovenere.  



  
 

   
Zapustili smo Portovenere. Ob poti smo se ustavili in si "šele tedaj" pripravili kosilo in večerjo hkrati.  
Lakota pa je bila!  

      
Tudi utrujenost se je           Zdravko je še vedno dobre volje.                    Family "Mlakar - Bajt" 
pokazala. 
 

                                                 
Izgleda, da je Klaudij zadovoljen z izletom.                                        Pa Stanka tudi  



      
        Danica s svojo vnukinjo tudi.                                              Kaj pa Marko? 
 

  
Loreta je vidno utrujena. Miro pa je še vedno v                Sončni zahod in "pupe". 
službi: do doma je še dolga pot.  
 

 
 

Točno opolnoči smo Zdravkotu voščili s pesmijo in vsem, kar gre zraven. Žal mi je, da dokument 
(filmček!) ni uspel. 
Vsekakor: Zdravko, srečno in še veliko druženj z nami!  
 


