
 

 

RAZGLED ZADRA UZ ZALAZAK SUNCA 

"Zadar ima najljepši zalazak sunca na svijetu" - Alfred Hitchcock 

 

 

Naglasci 

Profesionalni vozač engleskog govornog područja u luksuznom crnom automobilu / minivanu marke Mercedes 

Wi-Fi i ohlađena voda dostupni u vozilu 

Privatni obilazak starog grada Zadra 

Morske orgulje i pozdrav Suncu 

Trajanje ture: cca. 6 sati 

Aktivnosti: Kultura, Povijest, Pješačenje, Razgledavanje 

Savršeno za pojedince, parove, male grupe i obitelji 

 

 

Pregled putovanja 

Zadar je drevni grad iznimne povijesti i bogate kulturne baštine smješten u srcu Jadrana. Tijekom svoje 3000-godišnje 

povijesti Zadar je prošao kroz mnoge kušnje i nevolje postajući modernim gradom i spomenikom nekoliko povijesnih 
razdoblja i kultura kakve poznajemo danas. 

Šetajući kaldrmskim ulicama sa svojim stručnim lokalnim vodičem, dobit ćete priliku ponovo oživjeti povijest i osjetiti 

suvremeni život sadašnjosti. Istražite rimski forum koji datira iz 1. stoljeća, uživajte u osvježenju gledajući crkvu sv. Donata iz 
9. stoljeća ili moćne utvrde prije nego što se preselite na obalu kako biste se divili značajnim suvremenim arhitektonskim 
spomenicima koji se tu nalaze. Morske orgulje, prve na svijetu, proizvode prekrasne melodije dok se valovi probijaju o obalu, 

a 'Pozdrav Suncu' izvanredna je instalacija napravljena od 300 fotoosjetljivih staklenih ploča koje apsorbiraju dnevnu svjetlost 
i pretvaraju se u čudesan svjetlosni show kako sunce počinje zalaziti. 
Vrh južnog nasipa na kojem se nalaze Morske orgulje i Pozdrav Suncu odavno je dragocjeno mjesto za promatranje zalaska 

sunca nad otocima Ugljan i Pašman. U stvari, ovaj noćni spektakl toliko je očarao filmskog redatelja Alfreda Hitchcocka za 
vrijeme njegova boravka u Zadru 1964. godine da je posebno napisao: "Zadar ima najljepši zalazak sunca na svijetu, koji mu 

svake večeri pljeska." 

 

Možemo planirati Vaš privatni obilazak Zadra, kako ne bi propustili zadivljujuće poglede zalaska sunca! 

 

 

Privatni izlet uključuje: 
° Profesionalni vozač engleskog govornog područja I privatna limuzina / minivan marke Mercedes 

° Stručnog lokalnog vodiča za šetnju Zadrom 

° Slobodno vrijeme u Zadru 

° Parking, cestarinu, gorivo, PDV i osiguranje putnika 

 

 

Nije uključeno: 
° napojnice, ulaznice 

 

Cijena: od 79,00 eura po osobi 

 

 

Naši iskusni putni savjetnici pažljivo će prilagoditi private ture našim gostima I njihovim željama. Kontaktirajte nas kako 

bismo razgovarali o vašim željama i osmislili savršenu dnevnu turu za vas. 

 

  


