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“Advento em Zagreb”  

Época natalícia anima capital croata 

O evento natalício “Advento em Zagreb” acontece todos os anos na capital croata 

animando a cidade com diversas atracões tais como mercados de natal, concertos nas 

principais praças e igrejas da cidade, visitas guiadas aos monumentos, lojas e ruas 

iluminadas. 

Entre as principais atrações destacam-se as seguintes: 

 Visitar a grande árvore de natal na maior praça de Zagreb, Ban Jelaci onde 

também há todos os dias música ao vivo e divertimentos para crianças;  

 Passear nas praças mais pequenas da cidade animadas com diferentes tipos de 

música ao vivo e decorações de natal; 

 Uma ida ao Parque Nacional de Plitvice onde as cascatas e os lagos se vestem de 

branco cobertos de neve; 

 Patinar no gelo na praça do rei Tomislav; 

 Andar nas ruas que rodeiam a praça de Ban Jelacic com mercados típicos onde se 

pode comprar presentes, doces, decorações de natal e artesanato. Nesta mesma 

zona existe ainda outro mercado menos convencional, que reúne criadores e 

artistas alternativos que promovem workshops, debates e conferências.  

 Um passeio especial no comboio de natal pela cidade na companhia de todos os 

personagens dos contos de natal: Pai natal, fadas, duendes.  

 O Conto de Natal de Cazma, uma pequena povoação, situada nos arredores de 

Zagreb, é conhecida pela natureza e agricultura ecológica. Contudo, no inverno 

e, particularmente no Natal, a principal atração de Cazma é a quinta da família 



 
 
 

Salaj. Esta família começou por decorar a casa com luzes e árvores de natal, e 

hoje em dia, qualquer canto e objeto do exterior da quinta ilumina-se com luzes 

coloridas e neve artificial, constituindo o cenário de um autêntico conto de 

fadas.  

 Lançar luzes voadoras ao mesmo tempo que se pede desejos para 2015 na praça 

Dolac, tradição que cria um autêntico espetáculo de luzes e ilusões no céu da 

cidade.  

 Visitar o presépio vivo no ponto mais alto da cidade, em Kaptol. Este presépio é 

constituído por ex sem abrigos que encontraram um rumo na vida e querem 

passar uma mensagem de esperança a todas as pessoas; 

 Por fim, não se pode abandonar Zagreb sem esperar pela noite de passagem de 

ano onde existe festa por toda a cidade até ao amanhecer. Os hotéis e outros 

locais públicos organizam festas privadas mais exclusivas e para quem gosta de 

emoções fortes e alternativas existe ainda o festival de música eletrónica.  

Entre todos os costumes e tradições croatas, o “Advento em  Zagreb” é um dos períodos 

do ano mais aguardado pelos turistas e pela população local por ser uma altura de 

reflexão e vigília. A faceta mais lúdica e festiva é a que predomina hoje em dia, as 

comemorações do evento foram evoluindo ao longo do tempo, para um cartaz cada vez 

mais festivo e alegre, mantendo contudo os princípios da tradição católica na base de 

todas as celebrações, próprio de um povo com tradições católicas profundamente 

enraizadas. 

Não só Zagreb mas também outras cidades como Split ou Dubrovnik mostram uma 

realidade diferente daquela a que estamos habituados durante todo o ano. Com a 

chegada do Inverno e da época de natal o ambiente mediterrâneo enriquece estas 

cidades com tradições centro-europeias como mercados natalícios, castanhas assadas, 

vinho quente, salsichas, canções tradicionais nas ruas, árvores de Natal, janelas com 

decorações da época e milhões de luzes vestem as ruas e enchem a alma dos habitantes 

e visitantes. 

Para mais informações consulte: www.adventzagreb.com 

http://www.adventzagreb.com/


 
 
 
  

Nota aos Editores: 

A Croácia, com 56.542 km2 e 4,5 milhões de habitantes, estende-se ao longo de 6.000 km da 

Costa do mar Adriático polvilhado por mais de 1.244 ilhas, ilhotas e penhascos. A zona costeira 

divide-se em duas partes: a península de Istria e Kvarner, a maior do Adriático, com cidades 

medievais e paisagens marcadamente influenciadas pela Europa mediterrânea; e a Dalmácia, 

com Zadar, Split e Dubrovnik como principais cidades. 

Zagreb é a capital e o principal centro económico e cultural do país. Está situada na Região 

continental, onde coexiste com paisagens de extraordinária beleza natural tais como os lagos de 

Plitvice, a região de Lika, os bosques de Gorski Kotar e os campos de trigo da Esclavónia.  

A Croácia tem oito Parques Nacionais, quatro nas montanhas (Risnjak, Paklenica,  Lagos de 

Plitvice e Velebit Norte) e quatro no litoral (Kornati, Mljet, Brijuni e Krka). 

O país tem sete locais declarados Património da Humanidade pela UNESCO: o Parque Natural de 

Plitvice, a cidade velha de Dubrovnik, o Palacio de Diocleciano em Split, a cidade de Trogir, a 

catedral de Santiago em Sibenik, a basílica de San Eufrasio em Porec e o planalto de Stari Grad na 

ilha de Hvar. Existem ainda doze manifestações de Património Imaterial, que configuram aliás a 

maior lista da Europa: a dança silenciosa do interior da Dalmácia, Nijemo Kolo, a música 

be´carac da Croácia Continental, o canto ojkanje do interior da Dalmácia, o torneio de cavalaria 

Sinjska Alka, o pão de especiarias do norte da Croácia, a Festa de San Blas em Dubrovnik, as 

rendas e bordados croatas, os brinquedos artesanais de Hrvatsko Zagorje, o Carnaval de Kastav, o 

canto agudo a duas vozes de Istria, a procissão Via Crucis em Hvar e o desfile das Rainhas de 

Pentecostes em Gorjane. 

 


