
Geniet van betoverende kersttaferelen tijdens
de advent-periode in Zagreb
Zagreb Beste Kerstmarkt van Europa 2016

Amsterdam, 14 november 2016 – Vorig jaar won de kerstmarkt in Zagreb de titel

“Beste Kerstmarkt in Europa” van European Best Destinations (EBD). Dit jaar is

de markt opnieuw genomineerd en om de titel hoog te houden wordt deze editie

nog mooier en magischer!

Hoewel er genoeg prachtige Europese steden zijn die je kunt bezoeken in de winter, springt

Zagreb er uit als het om de Advent viering gaat. De stad wordt versierd met prachtige

kerstverlichting en gouden decoraties - de stad verwelkomt je in een gezellig sprookjesland.

Zagreb is daarom de perfecte locatie om te bezoeken tijdens de Advent.
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Op de pleinen en in de straten zijn tal van kraampjes en souvenir winkeltjes te vinden. Probeer

traditionele specialiteiten zoals 'krpice sa zeljem' (een pastagerecht met zuurkool), worsten,

appelbeignets, of 'štrukli' (deegkussentjes met verse kaas) en krijg het warm met een beker

dampende chocolademelk of glühwein, ondertussen genietend van het ritme van de muziek bij

het muziekpaviljoen op Zrinjevac. Ga schaatsen in één van de mooiste parken van Zagreb, Trg

kralja Tomislava, bezoek de levende kerststal in het stadsdeel Kaptol of zweef met de

kabelbaan naar de populaire kerstmarkt Fuliranje. U kunt natuurlijk ook de landgoederen van

de familie Salaj in het nabijgelegen Čazma bezoeken en genieten van een traditionele

Kroatische kerst. De familie versiert ieder jaar haar tuin met duizenden gekleurde lichtjes en

een kerststal wat zorgt voor een magische sfeer.

Van 26 november tot 10 januari kunnen bezoekers genieten van de geuren, muziek, lichtjes en

smaken van de verschillende kerstkraampjes, of van de Kroatische folklore, lokale kunst en

creaties van lokale ambachtslieden. Ervaar zelf waarom steeds meer mensen de Kroatische

hoofdstad bezoeken en waarom de stad de titel ‘Beste kerstmarkt van Europa 2016’ heeft

gekregen.

Meer informatie:

http://croatia.hr/nl-NL/beleef-kroatie/Wintersprookje

http://www.adventzagreb.com

https://youtu.be/1wFbxu6XncY
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OVER KROATISCH NATIONAAL BUREAU VOOR TOERISME

Over Kroatië

Kroatië heeft een uitgestrekte kustlijn langs de Adriatische Zee, op slechts een steenworp afstand van Centraal-
Europa. Het land beschikt over een rijk cultureel erfgoed. De geschiedenis in combinatie met de jeugdige geest
en de bruisende energie maken Kroatië tot een onweerstaanbare bestemming voor mensen die op zoek zijn naar
diversiteit. Adembenemende natuur, talloze stranden, een rijk gastronomisch aanbod, avontuur, sport en wellness
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– Kroatië is het hele jaar door de moeite waard om te bezoeken. Verken bijvoorbeeld de oude vestingstad
Dubrovnik, die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, bezoek de verschillende eilanden van de Split-
archipel, ga op truffeljacht in Istrië, ga paragliden over de Plitvicemeren, ontdek Zagreb en zijn oude smalle
straatjes en verborgen steegjes, ga vogels spotten in natuurpark Kopački rit, feest de hele nacht door op het
strand Zrće in Novalja of geniet van een heerlijk ontspannen dagje met het hele gezin op het strand Zlatni Rat:
Kroatië biedt werkelijk voor elk wat wils.

Ga voor meer informatie over dit prachtige vakantieland naar http://croatia.hr/nl

Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerismenewsroom
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