
ADVENT ZÁGRÁBBAN „Európa legszebb karácsonyi vására” 
 
 
Időpont: 2022. december 16. (1 nap) 
 
A PROGRAMRÓL: 
 
Pécsről indulás fél 7-kor a szokott helyről 

Barcs határátlépés 

Zágráb, az ország fővárosa, a Kárpát-medence 3. legnagyobb városa: 

Felsőváros, Zágráb történelmi központja (Latrok tornya, ahonnan szép kilátás nyílik az 
Alsóvárosra; Szent Márk tér a 14. századi gótikus Szent Márk-templommal, amely 
egykor a horvát bánok eskütételének helyszíne volt, s amelynek tetőcserepei Horvát-
Szlavónország és Zágráb címerét mintázzák; a horvát parlament, a Szábor; barokk 
paloták és házak; Kőkapu, az egykori zágrábi vár megmaradt részlete. 

Piactér nyüzsgő élettel – Káptalandomb, Zágráb másik történelmi központja (Katedrális 
/Mária Mennybemenetele-székesegyház/, amelynek elődjét Szent László királyunk 
kezdte építtetni, s amely ma az egész városképet uralja, s ahol Szent László palástját 
őrzik; Európa tér. 

Alsóváros, Zágráb mai legnagyobb központja (Jelasics tér, a város főtere Jelasics 
szobrával, a zágrábiak kedvenc találkozópontja; hangulatos sétáló- és bevásárlóutcák). 

Elmerülés az adventi vásárban, amely a „European Best Destinations” („Európa legjobb 
célpontjai”) portálon rendezett szavazás alapján 2021-ben elnyerte az Európa 
legszebb karácsonyi vására címet! Rendszerint a főtéren egy hatalmas adventi 
koszorút állítanak fel. A gyönyörűen kivilágított fák, pavilonok, szökőkutak különleges 
hangulatot adnak a városnak. A kézművesek, kereskedők házi készítésű portékáikat 
kínálják. A megszokott forraltbor mellett helyi adventi ételek és italok illata száll 

Indulás haza Sötétedés után 

Pécsre érkezés kb. 21 órakor 
 
Utazás: kényelmes autóbusszal, profi idegenvezetővel 
Ár: min. 40 fő esetén: 12.000 HUF/fő 
      min. 35 – max. 39 fő esetén: 13.500 HUF/fő 
      min. 30 – max. 34 fő esetén: 15.500 HUF/fő 
(az ár tartalmazza: utazás autóbusszal, parkolási és útdíjak, sofőri napidíj, idegenvezetés, 
szervezési költség). 
 
A zágrábi karácsonyi vásár honlapja: https://www.adventzagreb.hr  
 
Fakultatív költségek: forralt bor és rumpuncs kb. 30 kuna, étkezés a vásárban: kb. 40-50 
kunától. Utasbiztosítást az ár nem tartalmaz, azt mindenki egyénileg intézheti. 
 
A programra november 10-től lehet befizetni a Nyugdíjasok Egyesületének székházában 
(Majorossy Imre u. 15.) minden nap 8-tól 12 óráig. A befizetés visszatérítésére nincs 
lehetőségünk. 
Ha valaki nem tud részt venni a programon, akkor a szervezőkkel egyeztetve valakit 
küldjön maga helyett. 

https://www.adventzagreb.hr/

