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Νέο πρόγραμμα !
1η ημέρα Αναχώρηση για Ζάγκρεμπ -Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από Ελλάδα για τα σύνορα Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις,
Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ στο πανέμορφο
Ζάγκρεμ π. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνο για μια βόλτα-γνωριμία της
πόλης.

2η ημέρα Ζάγκρεμπ - ξενάγηση πόλης

Αμέσως μετά το πρωινό ξεκινάμε τη ξενάγηση της πόλης. Στη θέση που βρίσκεται σήμερα,
αρχικά και για πολλούς αιώνες υπήρχαν δύο μικρές πόλεις σε δύο λόφους, το Κάτπολ και το
Γκράντεκ. Στις αρχές του 17ου αιώνα οι δυο πόλεις συγχωνεύτηκαν τελικά σε μία που
ονομάστηκε Ζάγκρεμπ και ξεκίνησε η σύγχρονη ιστορία της πόλης. Θα ξεκινήσουμε την
ξενάγησή μας από τον λόφο του Κάπτολ, το ιστορικό κέντρο της πόλης. Στο λόφο δεσπόζει
ο καθεδρικός ναός του Ζάγκρεμπ, ένα από τα υψηλότερα και σπουδαιότερα κτήρια της
χώρας. Ο ναός είναι αφιερωμένος στην Παναγία και ένα εντυπωσιακό χρυσό άγαλμά της
είναι τοποθετημένο στο κέντρο της πλατείας. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το Γκράντεκ,
διασχίζοντας ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της πόλης, τη Ματωμένη Γέφυρα που υπήρξε
στο παρελθόν πεδίο συχνών μαχών μεταξύ των κάτοικων του Κατπόλ και του Γκράντεκ. Από
την πέτρινη πύλη εισερχόμαστε στην Άνω Πόλη κατευθυνόμενοι προς την πλατεία του Αγίου
Μάρκου, όπου κυριαρχεί ο ομώνυμος ναός, χαρακτηριστικό δείγμα ρωμαϊκού ρυθμού του
13ου αιώνα, και πλαισιώνεται από σπουδαία ιστορικά κτήρια όπως το νεοκλασικό κτήριο του
Κοινοβουλίου και το Παλάτι του Κυβερνήτη. Εκτός όμως από τα ιστορικά κτήρια, θα
επισκεφθούμε χώρους και πλατείες που βρίσκονται περιμετρικά της παλιάς πόλης, όπως την
πλατεία του βασιλιά Τόμισλαβ, του πρώτου βασιλιά και ιδρυτή του Κράτους της Κροατίας. Το
άγαλμά του και το μνημείο του δεσπόζουν στο κέντρο της πλατείας, ενώ απέναντι βρίσκεται
ένα επίσης ιστορικό κτήριο, ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός του 19ου αιώνα.Εκεί κοντά
βρίσκεται και το περίφημο ξενοδοχείο Εσπλανάντε των αρχών του 20ού αιώνα, από τα
διασημότερα παγκοσμίως ξενοδοχεία της εποχής του, εποχή δόξας του Όριεντ Εξπρές. Η
πλατεία του στρατάρχη Τίτο, της μεγαλύτερης προσωπικότητας ολόκληρης της παλιάς
Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας, συγκεντρώνει μερικά από τα σπουδαιότερα από
αρχιτεκτονικής άποψης κτήρια της πόλης. Το Εθνικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ,
το Μουσείο Τέχνης και Χειροτεχνίας και το Μουσείο Μιμάρα αποτελούν έξοχα δείγματα
γοτθικής, μπαρόκ και νεο-αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Η ξενάγησή μας θα ολοκληρωθεί
στη κεντρική πλατεία του Μπαν Γιέλατσιτς, την οποία διασχίζει η Ίλιτσα, ο μεγαλύτερος, με
μήκος 6 χλμ., δρόμος της πόλης, όπου βρίσκονται τα πιο σύγχρονα και κομψά
καταστήματα. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και καφέ! Έπειτα μεταφορά στο ξενοδοχείο και
τακτοποίηση στα δωμάτια.

