
Pravljične, z lučkami in okraski pokrite secesijske stavbe in drevesa, lesene adventne hiške, 
tisoče in tisoče luči, čarobni parki, okrašena božična drevesa, zabavna božična glasba in 
množica nasmejanih obrazov vseh generacij. Advent v Zagrebu predstavlja božični duh, ki 
ga ustvarjajo čustva v naših srcih. To je sprehod z ljubljenimi, občutek topline, kljub mrazu v 
zraku in vera v boljši jutri. Doživite ga z nami!

Minimalno število oseb za izvedbo programa je 35. TA Bo-
nus si pridržuje pravico do spremembe cen in pogojev.

Odhod avtobusa ob 10. uri izpred avtobusne postaje v Mlinski 
ulici in vožnja do Zagreba, ki spada med najlepša in najbolj sliko-
vita mesta Srednje Evrope. V adventnem času izžareva še poseb-
no čarobnost. Ob prihodu v Zagreb se bomo najprej popeljali 
na panoramsko vožnjo skozi mesto, nato pa si z lokalnim vod-
nikom ogledali glavne mestne znamenitosti. Izstopajo predvsem 
številni  čudovito okrašeni parki, zgradba hrvaškega Narodnega 
gledališča, Cvetni trg, v bližini katerega bomo tudi začeli naše 
raziskovanje. Ob sprehodu bomo začutili utrip zagrebške “špice” 
ter se po najdaljši zagrebški ulici Ilici odpravili do glavnega mest-
nega Trga Bana Jelačića. Na bližnjem Kaptolu si bomo ogledali 
mestno katedralo, ki velja za pravo neogotsko lepotico, nato pa 
se preko tržnice Dolac spustili nazaj na trg.  Peš ali z vzpenjačo 
se bomo nato vzpeli do Strossmayerjevega sprehajališča in 
Lotrščaka, od koder se odpira pogled na mestno središče. Le 
kratek sprehod nas bo ločil od Markovega trga in cerkve Sv. 
Marka, simbola Zagreba ter bližnjih Banskih dvorov, kjer domu-
je hrvaška vlada. Mimo spomenika Matiji Gubcu se bomo skozi 
Kamenita vrata iz Gornjega grada nato spustili nazaj v središče 
mestnega vrveža.
Sledil bo prosti čas za samostojno raziskovanje. Predlagamo 
obisk katerega od manjših, zanimivih muzejev, npr. Muzeja Iluzij, 
Muzeja čokolade, Muzeja propadlih razmerij, Muzeja Mamurluka 
(lokalna doplačila v lastni režiji)... Večina se bo gotovo prepustila 
utripu predbožičnega sejma, dišavam in okusom kuhanega vina 
ali kakšne od kulinaričnih delicij. Seveda bo tudi veliko priložnosti 
za nakupovanje različnih božičnih spominkov.
V večernih urah se bomo odpravili proti domu, kamor bomo 
prispeli v zgodnjih večernih urah.

23.-25.9.

ADVENTNI ZAGREB

sobota, 3.12.

Cena: 33 € /osebi

Cena vključuje: avtobusni prevoz, lokalnega vodnika v 
Zagrebu, organizacijo in spremstvo na izletu.


