Ovaj dalmatinski grad pripremio je
pravu adventsku bajku
Možda su dani kraći i temperature niže, ali ispred nas je najljepši dio godine - onaj u
kojem uživamo u mirisu fritula, kuhanog vina i brojnih slastica, u druženjima na
otvorenom s našim najmilijima, dani u kojima čekamo Božić i zatvaramo jedno
poglavlje iza sebe. Sve to začinjeno nestvarnim treperenjem lampica lako nas može
prebaciti u najnježnije blagdansko vrijeme posvećeno opuštanju, zabavi i viđanju s
bliskim ljudima s kojima volimo dijeliti ove najdragocjenije trenutke u godini
Ako se pitate koju posebnu lokaciju izabrati za adventsko uživanje naš je prijedlog da
se zaputite do Trogira koji svojom Zimskom adventurom privlači veliki broj ljudi i to ne
samo Trogirana i posjetitelja iz okolnih mjesta već iz cijele Hrvatske. U nešto manje od
mjesec dana, točnije od 04. prosinca pa do 05. siječnja, građani Trogira, ali i svi oni
željni dobrih vibracija, imat će priliku uživati u bogatom programu koji su vrijedni
organizatori pripremili za ovo blagdansko vrijeme.
Stara gradska jezgra prigodno ukrašena lampicama u bajkovitoj vizuri postat će
pozornica za koncerte brojnih poznatih izvođača. Nakon humanitarne fešte 04.
prosinca "Kad se male ruke slože" kojom će adventura započeti, već 06. prosinca
očekuje vas prava zabava i to dolaskom Sv. Nikole za one najmanje u jutarnjem
programu dok će navečer publiku zabavljati zvijezde 'A strane' i predvodnici hrvatske
urbane glazbene scene - Matija Cvek kojem će se pridružiti i Eni i Vjeko.
To je samo uvertira za bogat program koji će obilježiti brojni koncerti pa će tako na
glavnom trgu nastupiti regionalne zvijezde Frajle koje su već pokazale da obožavaju
trogirsku publiku, veterani hrvatske glazbene scene Jura Stublić i Film, poznati
dalmatinski tenor Marko Pecotić i još cijeli niz poznatih imena. DJ-evi će se također
pobrinuti za čarobnu večernju atmosferu, ali očekujte još i pregršt gastro prezentacija,
izložbi, predstavljanja knjiga i predstava koje će potrajati tijekom cijelog prosinca i u
prvim danima siječnja. Za one najmlađe rezervirani su jutarnji i popodnevni sati i
mnoštvo aktivnosti kao što su interaktivne predstave, bajkaonice, facepainting,
radionice i igraonice.
Stara gradska jezgra u svjetlucavom ruhu, raznolika zbivanja za sve uzraste, koncerti
poznatih zvijezda te zanimljive sitnice koje još čekaju na vaše otkrivanje, dovoljan su

razlog da 2019. godinu pozdravite upravo u srcu Trogira!
Cijeli program možete detaljno provjeriti na stranicama TZ Trogir

