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Medvednica
Gornja Stubica
Marija Bistrica 
Belec
Lepoglava
Trakošćan

Nordo

La monto Medvednica estas samtempe protektita 
naturparko kaj ŝatata ekskursloko de zagrebanoj. 
Post nordaj deklivoj de Medvednica kuŝas Zagorje, 
regiono riĉa je montetoj, romantikaj kasteloj kaj 
tradicia vilaĝa vivo. 
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Medvednica 
La monton Medvednica oni ofte 
nomas Sljeme, laŭ ĝia plej alta 
pinto. Ĝis ĝiaj deklivoj, kovritaj 
per densa arbaro, kaj ofertanaj 
ripozon, oni povas veni el la urba 
centro eĉ per tramo. Ekskursantoj 
povas elekti el inter multaj vojoj, 
kiuj kondukas ĝis unu el pluraj 
montgripantaj domoj. La domoj 
ofertas malmultekostan, freŝan 
kaj bongustan manĝajon. 
La naturparko Medvednica estas 

loĝloko por multaj planto- kaj 
bestospecoj, sed ĝi ankaŭ 
riĉas je kulturaj kaj geologiaj 
vidindaĵoj. Unu el ili estas la 
groto Veternica, kiu vastas 
sur 10 kvadrataj kilometroj de 
kalkŝtona roka tereno. La ĉefa 
groto longas pli ol 2 kilometrojn, 
kaj por vizitantoj ĝi estas 
vizitebla unuajn 380 metrojn.
Tie ĉi vi povas vidi ostojn de 
grota urso kaj viziti (eĉ adopti!) 
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hodiaŭajn loĝantojn de la 
groto - vespertojn. La parko 
ofertas ankaŭ viziton al minejo, 
el kiu oni ekde la 16a jarcento 
ĉerpis arĝenton, kiam la grafo 
Zrinski ricevis por tio specialan 
permeson. Post du jarcentoj da 
ekspluatado, la aro da subteraj 
tuneloj etendiĝas, laŭ iuj supozoj, 
preskaŭ ĝis la urbocentro.

www.pp-medvednica.hr

Fazeolo

Al centoj da ekskursantoj telero 
kun varma fazeolo estas vera 
premio post trihora grimpado 
ĝis la pinto Sljeme. Temas pri 
kuirita fazeolo, kies gusto estas 
pliriĉigata per fumaĵita viando, 
kaj kutime servata kun kolbasetoj 
aŭ kun iom da bongusta acida 
brasiko. Tiu ĉi manĝaĵo estas 
laŭdire ankaŭ tre saniga, kaj 
bongustegas kun malvarma biero.
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Gornja Stubica 
Gornja Stubica (Supra Stubica) 
ofertas vilaĝan pacon kaj 
belegan panoraman rigardon 
al ĉirkaŭaj montoj. Por multaj 
Kroatoj la nomo de Gornja 
Stubica estas sinonimo por 
Matija Gubec, la gvidanto 
de ribelantaj vilaĝanoj el la 
16a jarcento. Li estis venkita, 
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katenita kaj sur ĉaro veturigita 
al Zagreb, kie sur lia kapo 
oni metis ardigitan feran 
kronon. Sen granda proceso 
li estis poste dispecigita. La 
antikva tilio-arbo, kiu staras 
apud beleta malnovstila ligna 
dometo (en kiu nun estas 
kafejo) estas la sola viva 

atestanto pri la tempo, kiam 
vivis Matija Gubec. En la bela 
najbara palaco Oršić troviĝas 
kolekto de aĵoj, kiuj rakontas pri 
Matija Gubec kaj pri la vivo en 
Zagorje. 

www.mdc.hr/msb
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Marija Bistrica
Marija Bistrica estas unu el la 
plej ŝatataj pilgrimejoj dediĉita 
al la Dipatrino en Kroatio, al 
kiu ĉiujare pilgrimas miloj da 
kredantoj. Alloga urbeto situas 
en mirakle bela naturo. En ĝi 
vere belegas la vota preĝejo 
de Sankta Maria la Neĝa, kiu 
staras sur pavimita ĉefa urba 
placo. En la preĝejo estas 

miraklofara statuo de la nigra 
Dipatrino kun infano. La statuo 
devenas el la 15a jarcento. Unu 
loka pastro deziris savi ĝin 
antaŭ atakanta turka armeo kaj 
kaŝis ĝin, sed poste li mortis 
ne sukcesinte diri, kie la statuo 
estas. Kelkajn jardekojn poste 
oni malkovris la statuon, ĉar 
ĝi brilis. Poste la statuo estis 
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ankoraŭfoje kaŝita kaj denove 
malkovrita en la 17a jarcento 
kaj depost tiam adoras ĝin 
multaj homoj, kiuj kredas je ĝia 
supernatura resaniga potenco. 

www.info-marija-bistrica.hr

Mielkukaj koroj

Ruĝegaj mielkukaj koroj, kiujn vi 
trovos dum festoj en pilgrimejoj kaj 
en vendejoj de memoraĵoj, estas 
tradiciaj ornamaĵoj kaj memoraĵoj 
pri Zagreb kaj Zagorje. Sur ili estas 
per blanka sukerumita pastaĵo 
skribita la loko, kie vi aĉetis ilin 
aŭ eble ammesaĝo, saĝa eldiro aŭ 
memorstrofo. Mielkukajn figuretojn oni 
donacas kiel signon de amo, kvankam 
ili teorie estas ankaŭ manĝeblaj. 
Donacinte ĝin vi certe ne eraros! 
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Belec 
Sub la alta monto Ivanščica 
situas la malgranda vilaĝo Belec, 
en kiu preskaŭ kaŝite ekzistas 
la pinta ekzemplo de la eklezia 
arkitekturo – la preĝejo de 
Sankta Maria la Neĝa. La preĝejo 
estas ĉirkaŭita per muregoj, kiuj 
estas konstruitaj por defendi ĝin 
kontraŭ turkaj invadoj. Ĝia eno 
estas vere impone ornamita per 
murpentraĵoj de la loka majstro 
Ivan Ranger el la 18a jarcento 
kaj per multaj altaroj plenaj 

de oraĵoj, kiujn konstruis la 
skulptisto Josip Schokotnigg 
el Graz (Aŭstrujo). La preĝejo 
estas anataŭneloge restaŭrita 
kaj indas ĝin viziti kiel belegan 
verkon de baroko en Kroatio. 
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Lepoglava 
En la proksima urbeto Lepoglava 
ekszistas granda pilgrimloko, 
kiun en la 14a jarcento fondis 
pastroj paŭlanoj. La paŭlanoj ne 
konstruis nur imponan preĝejon 
kaj monaĥejon, sed ankaŭ multon 
ili faris por edukado, medicino, 
arto kaj kulturo de tiu ĉi urbo. Per 
dekreto de la aŭstria imperiestro 
Jozefo la Dua, la paŭlana ordeno 
estis malfondita kaj la monaĥoj en 
la jaro 1786 foriris el Lepoglava. 
En la jaro 1854 la monaĥejo 

iĝis malliberejo. Ĝi, la plej granda 
malliberejo en Kroatio, hodiaŭ uzas 
nove konstruitajn domojn en la 
proksimo, kaj en la jaro 2001 la ejoj 
de la eksa monaĥejo estis redonitaj 
al la katolika eklezio. La malliberejo 
mem ekfamiĝis ankaŭ pro tio ke en 
ĝi restadis multaj famaj malliberuloj, 
inter kiuj ankaŭ Josip Broz Tito, pre-
zidanto de la eksa ŝtato Jugoslavio, 
kaj Franjo Tuđman, la unua prezi-
danto de memstara Kroatio. 
 www.lepoglava-info.hr 

La punto de Lepoglava

Unu el la metioj, kiujn al Lepoglava alportis paŭlanoj estis ankaŭ 
puntofarado. Hodiaŭ tiu ĉi urbo estas unu el la centroj en Kroatio por 
manfarado de puntoj kaj tie ĉiujare oni organizas famajn laborseminariojn 
kaj internacian festivalon de puntoj. La faman punton de Lepoglava 
oni faras pere aparta maniero “vicigado je marteletoj”. Same famaj 
puntoj en Kroatio estas tiuj de la insuloj Pag kaj Hvar. La puntojn de 
Pag oni faras per pingloj kaj tiuj de Hvar estas farataj el agavo-folioj.



14



15

Trakošćan 
Kiam oni diras, ke Zagorje 
estas regiono de fabelkasteloj, 
oni unuavice pensas pri la 
kastelo de Trakošćan, kies 
multaj altaj turoj kaj muregoj 
speguliĝas en la apuda lago. La 
kastelo Trakošćan ĉirkaŭata per 
verdaj montoj kaj arbaroj vere 
belegas. Komence de la 13a 
jarcento ĝi estis konstruita kiel 
malgranda defendo-fortikaĵo. 
Poste ĝi iĝis hejmo de la nobela 

familio Drašković, kiu en la 
19a jarcento per rekonstruado 
faris ĝin romantika kastelo. Sur 
ĉiuj kvar etaĝoj de la kastelo 
troviĝas muzeo, kiu per bonege 
konservitaj ĉambroj prezentas 
al vizitantoj diversajn epokojn.

www.trakoscan.hr
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Okcidento

En tuja proksimo de Zagreb, okcidente de la urbo, 
kuŝas bela regiono plena de pitoreskaj urbetoj kaj 
iamaj biendomoj de nobeloj. Malproksime videblas 
malhelaj siluetoj de la monto Žumberak, kies solecaj 
vojetoj allogas ekskursantojn per sia trankvila 
mistereco.
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Zaprešić
Kun la urbo Zaprešić estas 
firme ligita la nomo de la grafo 
Josip Jelačić (1801 – 1859), kiu 
en la jaro 1848 gvidis kroatan 
batalon por memstareco. 
Poste li retiriĝis al sia bieno 
apud Zaprešić. La granda 
kaj multjara renovigo de la 
Jelačić-palaco, liaj “Novi dvori” 

(Nova kastelo) ankoraŭ daŭras, 
sed la parko ĉirkaŭanta la 
palacon surprizas agrable. En 
la grenejo, kiu estas konstruita 
parte el lignaj traboj kaj 
bretoj, hodiaŭ sian agrablan 
hejmon trovis la Galerio 
Matija Skurjeni, en kiu estas 
ekspoziciataj pentraĵoj de tiu 
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pentristo-memlernanto. Liaj 
bildoj pri la vilaĝa vivo kaptas 
atenton per sia superreala 
sonĝa beleco. Vi serĉu 
ankaŭ turojn de la tombo 
de la familio Jelačić, kiun 
en novgotika stilo projektis 
la konstruisto de la zagreba 
katedralo Hermann Bollé. 

“Novi dvori” ofertas multajn 
eblecojn por amuzo sur siaj 
arbaraj vojetoj kaj golftereno. 

www.muzej-matija-skurjen.hr 
www.zapresic.hr
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La kastelo Lužnica
Malantaŭ (kaj iom supre) de 
la maizkampoj, kiuj etendiĝas 
de Zaprešić okcidenten, digne 
elstaras angulturoj de la kastelo 
Lužnica. Al tiu bela ekzemplo 
de nobelaj palacoj el la 18a 
jarcento ili donas aspekton de 
francaj palacoj. Kelkaj nobelaj 
familioj estis posedantoj de tiu 
ĉi kastelo, kaj en la jaro 1925 
ĝi estis donacita al la Ordeno 
de monaĥinoj samaritanaj de 

sankta Vinko Paulski. Ili uzas 
ĝin anakaŭ hodiaŭ kiel centron 
por spirita meditado kaj 
preĝo. La parko, kiu ĉirkaŭiras 
la palacon, estas zorgeme 
aranĝita kaj renovigita, por ke 
ĝi havu sian aspekton el la 19a 
jarcento. Dimanĉe postagmeze 
ĝi akceptas vizitantojn. La 
parko famas ankaŭ pro siaj tre 
aĝaj kverkoj kaj aromaj plantoj 
el kiuj monakinoj faras likvoron. 
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Samobor
Situanta baze de verdaj 
montetoj, apud la ĉiam 
murmuranta rivereto Gradna, 
Samobor estas unu el la plej 
bone konstruitaj urbetoj de 
norda Kroatio. Ĉiutage vizitas 
ĝin multaj zagrebanoj. Ili ŝatas 
sidi en kafejoj sur la ĉefa placo, 
ĝuante bongustajn kremkukojn, 
kiujn ofertas ĉiuj lokaj dolĉaĵejoj.
Ŝatantojn de la arto, manfaraĵoj 
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kaj malnovaj metioj en Samobor 
atendas multaj interesaĵoj. 
En la Galerio Zlatko Prica 
estas kolektitaj verkoj de la 
plej ŝatata nuntempa kroata 
pentristo, kaj la plej novaj 
fotoverkoj en la galerio Lang. 
En la Urba muzeo de Samobor 
videblas pitoreska kolekto de 
popolkostumoj. En Samobor oni 
vere povas multon vidi. Tiu ĉi 

urbo estas ankaŭ perfekta loko 
por agrabla promeno tra naturo. 
Se vi grimpos laŭ montaraj 
vojetoj al Anindol kaj de tie vi 
daŭrigos tra la arbaro, fine de 
via vojo atendos vin dramatika 
sceno – ruinoj de la samobora 
Malnova Urbo, kiu devenas de 
la 13a jarcento. 
Perfekte elektita momento 
por vizito al Samobor estas la 
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tempo de karnavalo, aparte 
la lasta semajnfino antaŭ 
karnavala mardo, kiam la urbo 
vigliĝas per ĝojaj karnavalaj 
procesioj kaj multaj maskitaj 
vizitantoj partoprenas 
karnavalajn festojn.

www.samobor.hr 
www.tz-samobor.hr
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Samoboraj specialajoj

Samobor estas konata en la tuta Kroatio ankaŭ pro siaj du specialaĵoj, 
kiuj laŭdire devenas de la mallonga tempo de franca regado, kiu okazis 
komence de la 19a jarcento. La plej fama specialaĵo de Samobor estas 
verŝajne “bermet”, loka varianto de vermuto, dolĉ-amara alkoholaĵo, 
kiun oni faras el vino, citrusoj kaj aromaj herboj. Se tiu ĉi aperitivo ne 
bongustus al ĉiuj, eble plaĉus al ili densa bruna samobora mustardo 
kun forta frukta gusto. La familio Filipec dum multaj generacioj 
flegadis produktadon de ambaŭ tradiciaj produktoj, kiujn oni povas 
aĉeti en la familia vendejo kelkajn paŝojn for de la ĉefa urba placo.
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Samobora montaro
Rapidatinge de Samobor, 
okcidente etendiĝas 
Samoborsko gorje (Samobora 
Montaro), ne tro alta montara 
ĉeno riĉa je densaj arbaroj kaj 
senarbaj lokoj surpinte. Ideala 
celo por unutagaj ekskursoj. La 
plej alta pinto de la montaro 
estas Japetić (879 m), ĝis kiu 
oni povas veni post duhora 

piedirado de “Šoićeva kuća”  
(La domo de Šoić), gastejo 
ŝatata de ekskursantoj kun 
multaj korpodistraj eblecoj. Sur 
la fina sudorienta punkto de 
la montaro elstaras la kruta 
monto Okić kun ruinoj de 
unu el la plej fortaj kroataj 
mezepokaj defendo-konstruaĵoj 
sur la pinto. Sur deklivo de Okić 
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estas ankaŭ “Etno-kuća” (etno-
domo), privata muzeo aranĝita 
kiel vilaĝa domo. En ĝi oni 
povas vidi diversajn tradiciajn 
aĵojn kaj kostumojn.

www.etno-kuca.hr
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Plešivica
Laŭ sudaj deklivoj de 
Samoborsko gorje (Samobora 
montaro), en belega pejzaĝo 
de mildaj montetoj kvazaŭ 
tranĉitaj per strioj de vinberejoj, 
kuŝas la vilaĝo Plešivica. Tiu 
ĉi regiono famas pro bonegaj 
vinoj (“pinot”, “chardonnay” 
kaj rizlingo), kaj speciale 
pro “portugizac”, ruĝa vino 

riĉa je frukta gusto, kiun kiel 
beaujolas-on estas la plej 
bone trinki dum ĝi estas “juna”. 
Alveno de juna “portugizac” 
oktobre estas ĉefa kaŭzo 
por granda loka festo. Sur 
multaj familiaj bienoj vi povas 
gustumi iliajn vinojn, kun kiuj 
oni plej ofte servas viandajn 
specialaĵojn kaj fromaĝon. 
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Informoj pri tiuj bienoj troviĝas 
en la libreto “la vina vojo” de 
Pleŝivica, kiun vi povas ricevi en 
la Turisma Asocio de la Zagreba 
Departemento (Turistička 
zajednica zagrebačke županije). 

www.tzzz.hr
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Žumberak
Proksime de Zagreb en netuŝita 
naturo ekzistas multaj lokoj 
taŭgaj por unutaga ekskurso. 
La monto Žumberak estas certe 
unu el la plej allogaj inter ili. 
Ligita kun Samoborsko gorje 
(Samobor-montetoj) Žumberak 
ofertas al ekskursantoj plurajn 
montopintojn, malvastajn 
valojn kaj solecajn vilaĝojn, 

en kiuj vi certe rimarkos 
sekigejojn por maizo kaj 
orde kunmetitajn lignaĵojn 
por hejtado. Vojaĝante tra 
serpent-formaj vojoj vi certe 
renkontos pli da traktoroj ol 
da aŭtomobiloj. Granda parto 
de ĉi montaro apartenas al 
la Naturparko Žumberak, en 
kies centro, en la vilaĝo Slani 
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dol (okcidente de Samobor) 
riceveblas ĉiuj informoj pri lokaj 
biciklaj kaj piedirantaj vojoj.

www-zumberak-samoborsko 
gorje.hr

Krašić

Centro de la kroata katolika 
heredaĵo estas en Krašić, bonhava 
vilaĝo, kiu kuŝas sur sudokcidentaj 
deklivoj de Žumberak. Tie naskiĝis 
Alojzije Stepinac (1898 - 1960), 
zagreba episkopo, kiun komunistoj 
en la jaro 1946 malliberigis. Li 
ekestis simbolo de spirita ribelo 
kontraŭ la komunista registaro. 
En malgranda memor-muzeo tre 
oportune estas prezentataj la plej 
gravaj momentoj de lia vivo. 
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Sud-oriento

Se vi ekiros el Zagreb suden, vi fakte faros specialan 
vojaĝon tra la kroata historio. Multloke vi povas 
viziti ruinojn el romiaj tempoj kaj restaĵojn de 
mezepokaj urboj. Sed la vera riĉaĵo de tiu ĉi regiono 
estas aparta arkitekturo de lignaj domoj el la 19a 
jarcento.
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Andaŭtonia
Malgranda vilaĝo Šćitarjevo 
dormas sur restaĵoj de la 
antikva romia urbo Andautonia, 
fondita en la unua jarcento de 
la nova epoko sur kruciĝo de 
komercaj vojoj en la valo de la 
rivero Sava.
Tiu ĉi arkelogia trovaĵejo estas 
hodiaŭ tre aloga arkeologia 

parko, malfermita por vizitantoj. 
Ili povas promeni sur la glate 
pavimitaj romiaj stratoj aŭ 
vidi la sistemon de planka 
varmigado en la iama publika 
banejo. Fine de aprilo tie okazas 

“Tagoj de Andaŭtonia” dediĉitaj 
al la romia heredaĵo. Tiam 
oni aranĝas eksperimentajn 
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laborejojn, gustumadon de 
romiaj manĝaĵoj kaj trinkaĵoj… 
Infanoj povas konkursi ludante 
malnovajn romiajn ludojn.

www.andautonia.com
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Vukomeričke gorice
En la montoj “Vukomeričke 
gorice”, sudokcidente de la 
urbo Velika Gorica, troviĝas 
vera riĉaĵo de ligna arkitekturo. 
Tiu ĉi montaro kun siaj vilaĝoj 
dismetitaj sur montaj pintoj 
kun fagaj arbaroj kaj vinberejoj, 
ofertas miraklan vilaĝan 
pacon kaj rifuĝejon el la urba 

bruo. En la vilaĝo Lučenica, 25 
kilometrojn for de Velika Gorica, 
estas preĝejeto La Sankta 
Triunuo el la jaro 1935 kun 
belega turo kovrita per ŝindroj 
kaj ene kovrita per grandaj 
kverkaj kuboj. 
Iom okcidente troviĝas 
Gustelnica kaj preĝejeto de 
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Sankta Antonio, unu el la 
plej belaj preĝejetoj en tiu ĉi 
regiono. Ĝi havas vestiblon 
kun kolonoj, kiuj aspektas 
kiel grandegaj forkoj. Iom pli 
sude en Lukinić Brdo estas la 
preĝejo de Sankta Johano la 
Baptisto, farita komence de la 
20a jarcento, kies vestiblo kuŝas 

sur kolonoj riĉe ornamitaj per 
arabeskaj gravuroj, kiuj atestas 
pri granda lerteco de lokaj 
metiistoj.
Inter famaj lignaj preĝejetoj 
kaj kapeletoj per sia rustika 
aspekto aparte elstaras la 
kapelo de Sankta Juraj (Georgo), 
kiu troviĝas sur pinto de la 
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monto super la vilaĝo Lijevi 
Štefanki. Ĝia konusa tegmento 
estas kovrita per ligna ŝindro, 
kaj sur la pinto elstaras granda 
fera virkoko. La kapeleto estas 
konstruita en la jaro 1677, kaj 
post 25 jaroj helpe de lignaj 
trunkoj translokigita al la 
hodiaŭa loko. Ĝi estas tiom eta, 
ke anstataŭ malantaŭa muro ĝi 

havas moveblajn murojn, kiujn 
oni dimanĉe forigas, por ke oni 
povu aŭskulti la meson ekstere.
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Velika Mlaka
Unu el la plej famaj ekzemploj 
de la tradicia ligna arkitekturo 
en Kroatio estas la preĝejo 
de Sankta Barbara en Velika 
Mlaka, je distanco de nur kelkaj 
kilometroj de Zagreb suden.
Ĝi estas konstruita fine de la 
17a jarcento el pezaj kverkaj 
traboj. En la 19a jarcento la 
interno estis ornamita per bildoj, 

kiujn faris lokaj pentristoj. 
Preskaŭ ĉiu centimetro de la 
enaj muroj estas kovrita per 
tabuloj, sur kiuj estas scenoj 
el la vivo de Sankta Barbara, 
portretoj de sanktuloj kaj riĉaj 
floraj ornamoj.

www.tzvg.hr
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Sisak
Neniu urbo en la zagreba 
ĉirkaŭaĵo povas konkurenci 
per sia historio al la longa 
historio de la urbo Sisak. En la 
antikva tempo tie estis romia 
riverhaveno Siscia, dum postaj 
jarcentoj Sisak havis la ĉefan 
rolon en defendo de meza 
Eŭropo kontraŭ invado fare de 
la otomana imperio. En la urba 

muzeo oni povas viziti belegan 
kolekton de antikvaĵoj. Kaj antaŭ 
la paroĥa preĝejo videblas 
fragmentoj de muroj el la 
romia epoko. Laŭtemaj historiaj 
ekspozicioj okazas en la impona 
fortikaĵo kun tri grandaj turoj, 
kiuj elstaras super la enfluejo 
de la rivero Kupa al la rivero 
Sava. Ĝuste sub tiuj muregoj la 
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22an de junio 1593 kolektiĝis 
kroata, slovena kaj aŭstria 
armeoj kaj donis teruran baton 
al multe pli nombra kaj pli forta 
turka armeo. Tiamaniere fiaskis 
planoj de la otomana imperio 
rilate al konkerado de Eŭropo.

www.sisakturist.com 
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La Kampo de Lonja
La Kampo de Lonja estas la 
plej granda protektita marĉa 
areo en Kroatio kaj etendiĝas 
apud la okcidenta bordo de la 
rivero Sava kiel vico da herbejoj, 
marĉoj kaj flankriveroj. La 
kampo estas ankaŭ trezorejo 
de ligna tradicia arkitekturo, 
prezentata per pitoreskaj lignaj 
domoj, kovritaj per vinberoj 

kaj ornamitaj florkorboj, kiuj 
konserviĝis en multaj vilaĝoj.
Du bordojn de la rivero Sava 
kunigas malnovstilaj flosoj, kiuj 
tuj ekas al la kontraŭa flanko, 
kiam surborde kolektiĝas kelkaj 
veturiloj. La rivero Sava ĉiujare 
elverŝiĝas el sia fluejo kaj inundas 
la kampon. Tiam multnombraj 
herbejoj iĝas marĉoj.
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Dank‘ al tiu natura fenomeno, 
la Kampo de Lonja riĉas je 
diversspecaj bestoj, inter kiuj 
elstaras 250 birdospecoj. Ĝi 
estas ankaŭ perfekta loko por 
biciklaj ekskursoj, kun granda 
elektebleco de pensionoj, en 
kiuj biciklistoj estas bonvenaj 
gastoj. Oni ofertas tranokton 
kun matenmanĝo en iu bela 

tradicia lignodomo.
La kampo havas havas du 
inform-centrojn: en la vilaĝo 
Čigoč, fama pro multaj 
migrobirdoj cikonioj, kiuj tie 
nestas, kaj la vilaĝo Krapje, kiu 
povas fieri pro la plej granda 
nombro de konservitaj lignaj 
domoj. El ambaŭ vilaĝoj oni 
povas promeni tra la naturo 
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apud la digo kaj tra arbaroj de 
tiu ĉi unika regiono. El Krapje 
oni povas eniri la ornitologian 
rezervejon Krapje Đol, kie 
troviĝas la plej granda nestejo 
de ardeoj en Europo.

www.pp-lonjsko-polje.hr
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Blankaj cikonioj

Ekde la monato aprilo ĝis fino de aŭgusto la Kampo de Lonja ofertas 
hejmon al unu triono de ĉiuj blankaj cikonioj vivantaj en Kroatio. Tiam 
tie kolektiĝas ĉirkaŭ 500 paroj da cikonioj, kiuj dank’ al abundo de 
nutraĵo – insektoj, ranoj, fiŝoj –nestas kaj elkovas idojn antaŭ sia forflugo 
al la afrika vintra restadejo. La plej fama vilaĝo en kiu vivas cikonioj estas 
Čigoč, en kiu preskaŭ ne estas fumtubo aŭ kolono sen cikonia nesto. 

www.turizam-smz.hr
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Jasenovac
Unu el la plej grandaj memor-
regionoj de la dua mondmilito 
en Kroatio lokiĝas sude de 
la Kampo de Lonja, apud la 
trankvila urbeto Jasenovac. 
Tie ĉi inter la jaroj 1941 kaj 
1945 estis labor-malliberejo 
de la reĝimo naciisma kaj 
nazi-kunlabora, en kiu estas 

mortigitaj laŭ proksimumaj 
taksoj ĉ. 70 000 judoj, serboj, 
ciganoj kaj ankaŭ kroataj 
kontraŭuloj. 
Multimedia kolektaĵo el fotoj, 
malnovaj filmoj kaj intervjuoj 
kun travivintaj malliberuloj 
rakontas pri la historio de 
tiu ĉi malliberejo, Alte super 
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la herbejoj, kie iam estis 
konstruaĵoj, en kiuj loĝis 
arestititaj homoj, elstaras nun 
la granda monumento “ŝtona 
floro”. Ĝi per sia klara moderna 
beleco alvokas pripensadon kaj 
memoradon.

www.jusp-jasenovac.hr
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Vinaj ŝoseoj ĉirkaŭ Sveti Ivan 
Zelina
Varaždin
Ludbreg
Opeka

Oriento

Belega baroka urbo Varaždin estas unu el la plej 
belaj urboj de kontinenta Kroatio. Ankaŭ en ĝia 
ĉirkaŭaĵo vizitantojn atendas pluraj belaj surprizoj.



50

“Vinaj ŝoseoj” 
ĉirkaŭ Sveti 
Ivan Zelina
Familioj vivantaj en la monta 
regiono ĉirkaŭ la vilaĝo Sveti 
Ivan Zelina generacie jam flegas 
siajn vinberejojn. La vinoj el tiu 
ĉi regiono (inter ili estas ankaŭ 

“Kraljevina Zelina”, kiun oni 
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produktas el aŭtoktona vinbera 
speco) estas ĉiam pli populara. 
Multaj lokaj vinproduktistoj 
malfermis siajn kelojn kaj 
ofertas al turistoj gustumadon 
de propre produktitaj vinoj. La 
mapon de la vinaj ŝoseoj petu 
en la loka muzeo de Zelina aŭ 
iru tien, kien gvidas vin la vojo 
sekvante brunajn signojn. Sed 

se vi deziras gustumi vinojn en 
pli luksa etoso kaj samtempe 
ĝui la manĝaĵon, demandu 
en turisma asocio, kiu helpos 
al vi trovi la dommastron kiu 
gastigos vin.

www.tzzz.hr
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Varaždin 
Varaždin, unu el la plej bone 
konservitaj barok-urboj en 
meza Eŭropo, invitas vin 
promeni tra la piediranta 
zono en sia centro, apud kiu 
staras ĉarmaj urbaj palacoj kaj 
preĝejoj. Dum nelonga tempo 
en la 18a jarcento la urbo 
estis ĉefurbo de Kroatio, kaj 
pro tio multaj nobelaj familioj 

tie konstruis siajn komfortajn 
palacojn.
En la verda parko, proksime de 
la centro troviĝas la kastelo 

“Malnova Urbo”. Ĝi per sia 
impona arkitekturo memorigas 
nin, ke Varaždin iam estis 
urbo-fortikaĵo, kies tasko 
estis defendi nordan Kroation 
kontraŭ atakoj de otomana 
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armeo. Fortaj mezepokaj turoj 
kaj renesanca interna korto 
kun ronda galerio estas taŭga 
spaco por historiaj kolektaĵoj de 
la Urba Muzeo. Aliflanke de la 
pendanta ponto, kiu kondukas 
en la fortikaĵon, estas baroka 
palaco Sermage, en kiu videblas 
galerio de malnovaj majstroj 
kaj nuntempa pentrado. En 
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Varaždin estas ankoraŭ unu 
grava muzeo - la entomologia. 
Ĝi vaste prezentas la mondon 
de insektoj, kaj en ĝia posedo 
estas brila kolekto de papilioj 
kaj de modeloj, kiuj montras al 
ni la sekretan vivon de insektoj. 
Ŝatantoj de hortikulturo nepre 

vizitu la urban tombejon, kiun 
ĝia direktoro (tre talentita 
botanikisto Halller) en la jaro 
1906 aranĝis kiel ornamitan 
parkon. Per siaj ĉiamverdaj 
heĝoj kaj per cedro tranĉita 
en multnombraj formoj, tiu ĉi 
tombejo estas unika ekzemplo 
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de parka arkitekturo, kies 
aranĝo tamen ne ĝenas la 
tombejan pacon.

www.tourism-varazdin.hr
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Ludbreg 
Ludbreg ekestis pilgrima loko 
per dekreto de papo en la 
jaro 1513, kiam iu pastro dum 
diservo sentis, ke la pano kaj 
vino estas vere la korpo kaj 
sango de Kristo. Antaŭ liaj 
surprizitaj okuloj la vino 
ŝanĝiĝis al sango kaj ĝi ankoraŭ 
konserviĝas en la preĝejo de 
la Sankta Triunuo. Ĝi troviĝas 
en la oraj relikvujoj, kiujn 

donacis la grafino Batthany, 
kies palaco estas unu el la 
plej belaj konstruaĵoj en tiu ĉi 
pitoreska urbeto. Ĉiudimanĉe 
fine de aŭgusto kaj komence 
de septembro al Ludbreg venas 
multnobraj pilgrimantoj kaj 
tiam en ĝi okazas pitoreska 
foiro.

www.tz-ludbreg.hr 
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Opeka 
En la montoj okcidente de 
Varaždin situas kiel verda oazo 
Opeka, arboparko el la 19a 
jarcento kaj unu el la plej belaj 
botanikaj ĝardenoj en la lando. 
La parkon plantis la familio 
Bombelles en la stilo de anglaj 
parkoj, kaj ĝi bedaŭrinde vivis 
pli longe ol ilia palaco, kiu 
hodiaŭ estas nur ruino. En la 
parko estas plantitaj centoj da 

arboj el la tuta mondo, inter 
kiuj ankaŭ troviĝas raraj kaj 
egzotikaj specoj. La proksima 
urbeto Vinica famas pro sia 
fonta akvo kaj vino. Se vi 
gustumos ambaŭ, vi certe ĝuos!

www.dvorci.hr
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Karlovac
Donja Kupčina
Ozalj
Slunj
Nacia Parko Plitvice
La grotoj de Barać

Sudo

Riveroj, lagoj kaj akvofaloj estas nur kelkaj el 
multaj fantaziaj scenoj, kiuj atendas vojaĝanton 
sudokcidente de Zagreb. La Nacia Parko Plitvice 
estas unu el mondfamaj eŭropaj naturbelaĵoj. 
Malnovaj urboj, kasteloj kaj fortikaĵoj dismetitaj 
ĉie apud la vojo ĝis Plitvice ofertas al vojaĝantoj 
interesajn scenojn kaj agrablan restadon.
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DONJA KUPČINA

Baraćeve špilje

Crna Mlaka

KARLOVAC

Plitvička jezera

Dobra

Kupa

OZALJ

SLUNJ

ZAGREB
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Karlovac
La urbo Karlovac, situanta en 
la loko, kie renkontiĝas kvar 
riveroj, estis fondita en la 
16a jarcento fare de la duko 
Karlo de Stirio. Ĝia celo estis 
defendi Mezan Eŭropon kontraŭ 
otomanaj armeoj. Kvankam la 
defendmuregoj jam de longe 
estas detruitaj, en la urba parko 
rekoneblas linioj de stelo, nome 
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de la fortikaĵo konstruita en tia 
formo. Per mallonga promenado 
el la urba centro oni povas veni 
ĝis la verda bordo de la rivero 
Korana, kie oni povas trovi 
perfektan lokon por sunumado 
aŭ nutrado de cignoj, kiuj tie 
vivas.

www.karlovac-touristinfo.hr

Nigraj cikonioj en Crna 
Mlaka (Nigra Mlaka)

Proksime de la aŭtovojo Zagreb 
– Karlovac disvastiĝas marĉa kaj 
arbara areo de Crna Mlaka kun 
sia birda trezoro riĉaĵo. Aparta 
vidindaĵo en tiu ĉi areo estas la 
loĝlokoj de raraj nigraj cikonioj, 
kiuj (tute kontraŭe al la blankaj) 
estas ege sentemaj je homa 
ĉeesto kaj pro tio nestiĝas nur en 
sekureco de netuŝitaj arbaroj.

www.tzzz.hr
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Donja Kupčina
En multaj vilaĝoj okcidente 
de Zagreb videblas multaj 
malnovaj lignaj domoj. Inter la 
plej belaj estas tiuj de la vilaĝo 
Donja Kupčina, sudokcidente 
de Karlovac. En la negranda 
loka muzeo zorge estas gardata 
grupo da bienaj domoj el la 
19a jarcento konstruitaj ĉirkaŭ 
malgranda senarba loko.
www.tzzz.hr
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Ozalj
Nordokcidente de Karlovac 
estas la urbeto Ozalj kaj alte 
super la urbeto kaj super la 
meandra rivero Kupa elstaras 
digna kastelo ligita kun la 
historio de du la plej famaj 
kroataj nobelfamilioj, Zrinski kaj 
Frankopan. En la kastelo estas 
aranĝita ekspozicio, kiu ege 
imprese rakontas pri la vivo en 
tiu ĉi kastelo en la 17a jarcento, 

kiam Ozalj estis je la pinto 
de sia potenco. Al la kastelo 
iom similas ankaŭ “Munjara”, 
hidroelektra centralo kiun 
aŭstrianoj konstruis sur la rivero 
Kupa en gaja novgotika stilo. 
La maŝinoj tiam konstruitaj en 
Aŭstrio kaj ekfunkciigitaj en la 
jaro 1926 estas bone konservitaj 
kaj eĉ hodiaŭ pretaj funkcii. 
www.ozalj-tz.hr
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Slunj
Vojaĝante de Zagreb al la Lagoj 
de Plitvice, ripozu en Slunj, 
urbeto kiu ennestiĝis alte super 
la rivero Korana. Pli malsupre 
estas la loko Rastoke, en kiu 
rapidaj flankriveretoj de la 
rivero Slunjčica movas vicon da 
muelejoj. Vizitantoj povas tie ĉi 
iom promeni tra rava labirinto 

el kanaloj kaj lignaj pontetoj. La 
gastejoj situantaj ĝuste ĉe la 
bordo ofertas ĝuadon de freŝe 
kaptitaj foreloj.

www.tz-slunj.hr
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Raftingo

Multaj allogaj eblecoj por ŝatantoj de raftingo (boatado sur rapidaj 
akvoj), troviĝas ĝuste en ĉirkaŭaĵo de Karlovac. La plej proksima 
estas la rivero Mrežnica kaj ĝiaj rapidfluoj kiuj kuregas en malvasta 
spaco inter arboplenaj montoj. La eksciton ofertas ankaŭ la rivero 
Korana, kiu fontas el la plej norda lago de Plitvice kaj fluas tra 
vico da tre danĝeraj kanjonoj. Iom for estas ankaŭ la rapida fluo 
de Kupa, kiu fluas inter altaj montopintoj en Gorski kotar.

www.tzkz.hr
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La Nacia Parko Plitvice
La plej granda areo de 
protektita naturo en Kroatio 
kaj unu el ĝiaj plej ŝatataj 
turismaj celoj, Nacia Parko 
Plitvice, ofertas al vizitantoj 
promenadon tra regiono de 
unika kaj neforgesebla beleco.
La koro de la Nacia Parko 
estas tirkize verda vico el lagoj 
kaj multaj akvofaloj, kaskade 

fluantaj super ĉiu lago. Tiuj 
kaskadoj nature konstruiĝadis 
dum miloj kaj miloj da jaroj. Ilin 
faris akvo, kiu, portante kun 
si eretojn da kalka tofo, serĉis 
vojon tra la karsta tereno. Ili 
poste malrapide sedimentiĝis 
farante vicojn da barieroj. 
Tiu ĉi procezo daŭras ankaŭ 
hodiaŭ. Tion pruvas arĝentetaj 
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sedimentoj sur ŝtonetoj kaj 
flortigoj kreskantaj en la lagoj. 
La forta murmuro de la 
akvofaloj kaj rapidfluoj faras 
nekutiman kontraston al la 
paco de la pli grandaj lagoj de 
Plitvice, kies trankvilon ĝenas 
nur gaja kvakado de rana 
koruso. Super la lagoj elstaras 
pinaj kaj fagaj arbaroj, perfektaj 

loĝejoj por kapreolo, lupo, linko 
kaj urso.
La parko estas bonege 
organizita kaj estas facile 
orientiĝi inter klare markitaj 
padoj (kiuj kondukas apud la 
lagetoj) kaj lignaj pontetoj, 
sub kiuj akvo rapidegas. La 
enirbileto por la parko servas 
samtempe kiel vojaĝbileto 
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por ŝipoj, kiuj frekventas inter 
kontraŭaj bordoj de la plej 
granda lago kaj por elektra 
vagonaro, kiu cirkulas apud 
la orienta flanko de la parko, 
kunligante ties du ĉefajn 
enirejojn.

www.np-plitvicka-jezera.hr 
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La Grotoj de Barać
Oriente de la Lagoj de Plitvice 
etendiĝas karsta regiono riĉa 
per grotoj. La plej atingeblaj 
estas La Grotoj de Barać, 
kie oni ofertas 40-minutan 
gvidatan vizitadon al ekscitigaj 
scenoj, kiujn en la subtera 
mondo aranĝas stalagmitoj 
kaj stalaktitoj. Tiuj grotoj estas 

ŝatataj lokoj por nestado de 
vespertoj. Sed bedaŭrinde la 
granda kvanto da vesperta 
fekaĵo ne estas alloga trajto de 
tiuj grotoj.

www.baraceve-spilje.hr
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Krapina
Veliki Tabor
Kumrovec
Klanjec
Pregrada
Vinagora

Nord-okcidento

Migrante tra la okcidenta parto de Zagorje, 
vizitantoj ĝuas mildan verdan montetan regionon, 
sur kies pintoj bildkarte ĉarme abundas vinberejoj, 
preĝejetoj kaj kasteloj.
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Krapina
En la subo de ĉarma grupeto 
de ventroformaj montetoj 
kuŝas la urbo Krapina, la centro 
de la regiono. Ĝi famas kiel 
pra-patrolando de la “krapina 
prahomo”, neandertala homo, 
kiu vivis ĉi tie kaj ĉasadis 
sovaĝajn bestojn antaŭ tridek 
mil jaroj. Tiun prahistorian 
trovejon malkovris en la jaro 
1899 Dragutin Gorjanović 

Kramberger en Hušnjakovo, 
vilaĝo tre proksima al Krapina. 
Per tio Krapina famiĝis kiel unu 
el la plej gravaj neandertalaj 
trovejoj en Eŭropo. Multimedia 
ekspozicio sur la trovejo mem 
majstre prezentas vivmanieron 
de neandertalaj prahomoj. La aĵoj 
elfositaj en Hušnjakovo montras, 
ke ili vivis en grandaj familiaj 
komunumoj kaj por ĉasi grandajn 
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mambestojn ili uzis ŝtonajn 
ilojn. En la kontraŭa urboflanko, 
sur la pinto Trhoŝka (Trhoški 
vrh), troviĝas luksa preĝejo de 
la Dipatrino, unu el la ŝatataj 
dipatrinaj pilgrimaj lokoj en 
Zagorje. Ĝi estas konstruita en 
la jaro 1750 kiel sanktpromesa 
preĝejo kun miraklofara statuo 
de la Dipatrino, kiun unu loka 
pilgrimanto kunportis el la 

Sankta Lando en la jaro 1669. 
Ĉirkaŭita per ringoforma vico 
da arkadoj, tiu ĉi preĝejo famas 
pro sia riĉa plafona pentrado de 
Anton Lerchinger, kaj pro luksaj 
altaroj, kiujn faris la majstroj 
de la baroka konstruarto Anton 
Mersi el Slovenio kaj Jakob 
Straub el Aŭstrio.
www.krapina.hr 
www.tzkzz.hr 
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Veliki Tabor
La kastelo Veliki Tabor kun siaj 
grandaj duonrondaj turoj, kiuj de 
sur la verda montopinto elstaras 
alte en la ĉielon, estas unu el 
la plej grandaj vidindaĵoj kaj 
rekonata simbolo de Hrvatsko 
zagorje. La fortikigita kastelo 
estas konstruita komence de la 
16a jarcento, kiam la otomana 
imperio estis je la pinto de 
sia milita potenco. En posta 
paca periodo la kastelo estis 
rekonstruita kaj iĝis kastelo por 

loĝado. Al ĝia interna korto 
tiam estis aldonitaj arkadoj. La 
centra muzea kolektaĵo enhavas 
artaĵojn malkovritajn dum 
renovigo de la kastelo, inkluzive 
de renesancaj objektoj. Veliki 
Tabor estas la gastiganto de 
tradicia “Tabor film festival” 
dediĉita al mallongaj filmoj.

www.velikitabor.com
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Veronika Desinić

Kiu vizitos la kastelon Veliki Tabor, tiu certe aŭdos ankaŭ la rakonton 
el la 16a jarcento pri la virino Veronika Desinić. Ŝi estis junulino, kiu 
per sia beleco ravis la junan nobelon Friedrich Celjski. Friedrich jam 
havis edzinon el la potenca familio Frankopan kaj lia subita amo al 
Veronika kaŭzis multajn problemojn. Laŭ la legendo, la patro de Friedrich 
(la grafo Herman Celjski) kaptis la paron kaj enkarcerigis ilin en du 
malproksimaj turoj. La malfeliĉan knabinon oni proklamis sorĉistino, kaj 
ŝian korpon enmasonigis en la muroj de Veliki Tabor. Eĉ hodiaŭ dum 
tempo de plena luno kvazaŭ aŭdeblus ŝia plorado. Memore al tiu 
amtragedio la premiitaj filmoj ĉe Tabor film-festivalo ricevas spritan, 
sed ankaŭ iom hororan premion en la formo de la kranio de Veronika.

www.taborfilmfestival.com
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Kumrovec
Unu el ŝatataj celoj en Zagorje 
por unutagaj familiaj ekskursoj 
estas la vilaĝo Kumrovec. Tie 
la tradiciaj vilaĝaj domoj estis 
renovigitaj kaj iĝis la hodiaŭa 
Muzeo “Malnova Vilaĝo” 
(Muzej Staro selo). La muzeo 
fakte estas etnografia subĉiela 
kolektaĵo, kun tre alloga grupo 
da pajlo-tegmentaj domoj el 
la 19a jarcento, en kiuj estas 

ekspoziciitaj diversaj objektoj 
el la ĉiutaga vilaĝana vivo kaj 
iloj, kiujn lokaj terkulturistoj 
iam uzis laborante surkampe. 
En multaj domoj videblas 
ekzemploj de tradiciaj vilaĝaj 
metioj, ekz. brodaĵoj kiujn faris 
virinoj kaj kolorigitaj mielkukoj, 
kiujn produktis vilaĝa dolĉaĵisto. 
La vilaĝajn lertojn al la gasto 
ofte montras lokaj metiistoj, kaj 
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ili donos al vi ankaŭ eblecon 
esplori viajn proprajn kapablojn  
ĉe ceramikrado. 

www.mss.mhz.hr

Josip Broz Tito

Kumrovec estas konata ankaŭ 
kiel naskiĝloko de Josip Broz 
(1892 - 1980), kroata komunisto, 
kiu sub la partia nomo Tito gvidis 
jugoslaviajn pratizanojn en la 
ribelo dum la dua mondmilito, kaj 
poste li refondis kaj reorganizis 
la jugoslavian ŝtaton kun sia 
komunista diktatora reĝimo. La 
domo en kiu Tito kreskis hodiaŭ 
troviĝas en la “Muzeo de Malnova 
Vilaĝo” kaj enhavas la objektojn, 
kiuj atestas pri lia kariero.
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Klanjec
La urbeto Klanjec troviĝas en 
profunda ronda valo sub unu 
monto. En ĝia centro estas 
sonorilturo ornamita nigra-
blanke kvazaŭ ŝako-tablo. La 
turo elstaras super franciskana 
preĝejo el la 17a jarcento. 
La preĝejo estas konstruita 
kiel maŭzoleo de la potenca 
familio Erdödy. Antaŭ nelonge 
estas renovigitaj du belaj 

sarkofagoj de tiu ĉi familio kaj 
ekspoziciitaj en aparta kripto.
La sarkofago de Emerik Erdödy 
staras sur ornamitaj piedoj 
kaj estas unu el la plej belaj 
ekzemploj de la baroka tombeja 
ariktekturo en Mezeŭropo. 
Kontraŭflanke de la preĝejo 
staras galerio dediĉita al la 
skulptisto Antun Augustinčić 
(1900 – 1979), kiu naskiĝis 



79

en Klanjec, studis en Zagreb 
kaj Paris kaj siatempe estis 
unu el la plej ŝatataj aŭtoroj 
de publikaj skulpturoj. La 
centra punkto de la galeri-
ekspozicio estas giso de la 
monumenta statuo de rajdisto 
nomata “Paco”, kies originalo 
staras antaŭ la konstruaĵo 
de Unuiĝintaj Nacioj en New 
York. Augustinčić mem estas 

entombigita en la ĝardeno kaj 
sur lia tombo staras emoci-veka 
statuo de vundita soldato.

www.klanjec.hr 
www.gaa.mhz.hr



80

Pregrada
Sub monta deklivo norde de 
Krapinske Toplice ennestiĝis la 
malgranda urbo Pregrada, kiu 
aspektas eĉ pli malgranda sub 
la du altaj turoj de sia paroka 
preĝejo. Tiu ĉi preĝejo estas pro 
sia grandeco ofte nomata “la 
katedralo de Zagorje”. En la 
preĝejo estas granda orgeno, 
kiun la konstruisto fakte destinis 
por la zagreba katedralo, sed 

ĝi ne estis tie akceptita kun 
preteksto, ke ĝi ne havas sufiĉe 
fortan sonon por la granda 
katedralo. La lastan dimanĉon 
ĉiuseptembre la vilaĝanoj de 
ĉirkaŭaj vilaĝoj kunvenas al 
vinberkolektaj festoj, kiuj estas 
forte akompanataj per kantado 
kaj dancado.

www.pregrada.hr
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Vinagora
Se vi volas ĝui unu el la plej 
belaj vidaĵoj de tiu ĉi regiono, 
iru al la vilaĝo Vinagora, 
okcidente de Pregrada. Tie 
sur alta pinto de verda monto 
estas konstruita preĝejo de la 
Dipatrino. Komence ĝi estis 
ĉirkaŭita per muregoj, kiuj 
defendis ĝin de ĉiuj eblaj 
malamikaj atakoj, kaj hodiaŭ 
ĝi estas ĉirkaŭita per multaj 

arkadoj, de sur kiuj vastas 
mirakla panorama vidaĵo al 
multaj montetoj kovrantaj la 
regionon Zagorje.



82

Kroata himno

Tuj apud la Termoj Tuhelj staras la kastelo Mihanović, familia palaco el 
la 18a jarcento, kiu portas la nomon de la poeto kaj diplomato Antun 
Mihanović (1796 - 1861). Li, same kiel la frato de la posedantino de 
ĉi kastelo (la grafino Brigljević), ofte restadis en ĝi. Lia simpatio al 
la regiono Zagorje estis inspiro por lia poemo “Horvatska domovina” 
(Kroata Patrolando), kiu poste fariĝis la kroata nacia himno. 
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Turisma Asocio de la 
Urbo Zagreb 

Kaptol 5 

10000 Zagreb

www.zagreb-touristinfo.hr 

info@zagreb-touristinfo.hr

Eldonis: 
Turisma Asocio de la Urbo Zagreb

Teksto: 
Jonathan Bousfield

Traduko: 
Judita Rey Hudeček,

Lektoris: 
Davor Klobučar

Fotoj: 
Branko Balaško 
Željko Gašpaović 
Mario Hlača 
Želimir Horvat 
Romeo Ibrišević 
Rade Jug 
Tihomir Kovačević 
Goran Kuprešanin 
Saša Pjanić 
Tomislav Rastić 
Ervin Šilić 
Tomislav Šklopan 
Dragutin Škreblin 
Tomislav Vlainić 
Goran Vranić 
Arhiva Muzeja Matija Skurjeni 
Arhiva Parka prirode Medvednica 
Arhiva Muzeja seljačkih buna 
Arhiva Varaždinskih baroknih večeri

Arta direktoro: 
Ivan Doroghy

Dezajno kaj kompostigo: 
DZN Studio

Presis:  
Kerschoffset

ISBN 978-953-228-080-7
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