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Észak

Medvednica	védett	természetvédelmi	terület	
és	egyben	a	zágrábiak	kedvelt	kirándulóhelye.	
A	Medvednica-hegység	északi	oldalánál	terül	
el	Zagorje	(a	Horvát-középhegység),	a	zöld	
hegyvonulatok,	romantikus	kastélyok	és	az	idilli	
falvak	vidéke.
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Bab
A Sljeme háromórás meghódítása 
után	a	hétvégi	kirándulók	százai	
számára	egy	tál	forró	bab,	az	
úgynevezett grah	a	jutalom.	A	
grah	füstölt	húsos	aromájú	
sűrű	főzelék,	melyet	kolbásszal	
vagy savanyú káposztával 
tálalnak.	Ez	az	étel,	azon	felül,	
hogy	ízletes	és	csípős,	talán	
még	egészséges	is,	és	egy	
hideg	sör	kíséretében	az	igazi.	

Medvednica
A	Medvednica-hegység	(melyet	
legmagasabb csúcsa után gyakran 
nemes	egyszerűséggel	csak	
Sljeme	néven	emlegetnek)	sűrű	
erdőkkel	borított	lankái	kellemes	
kikapcsolódást	nyújtanak,	és	a	
hegység	lábáig	akár	villamossal	
is	mehetünk.	A	kirándulók	
több	kijelölt	útvonal	közül	is	
választhatnak.	A	túraházakban	
pedig	olcsó,	frissen	készített	és	
laktató	ételekkel	várják	őket.	
A	Medvednica	Természetpark	

rengeteg	növény-	és	állatfajnak	
ad	otthont,	valamint	számos	
kulturális	és	geológiai	jelentőségű	
helyszínnel	bír,	mint	például	a	
tíz	négyzetkilométeren	elterülő	
Veternica-karsztbarlang.	A	főüreg	
több	mint	két	kilométer	hosszú,	
de	a	nagyközönség	előtt	csak	
az	első	380	méter	áll	nyitva.	Az	
üregben	egy	barlangi	medve	
csontjait	tekinthetjük	meg,	
illetve találkozhatunk a barlang 
jelenlegi	lakóival,	a	denevérekkel.	

Ugyancsak látogatható a parkban 
a	Zrínyiek	egykori	ezüstbányája,	
melyből	a	nemesi	család	a	16.	
századtól,	amikor	is	gróf	Zrínyi	
Péter	megkapta	a	nemesfém-
kitermelés	jogát,	nyerte	az	
ezüstöt.	Egyes	vélemények	szerint	
a	két	évszázadnyi	bányászat	
után	a	járatrendszer	egészen	
Zágráb	történelmi	központjáig,	
a	Felsővárosig	(Gornji	Grad)	
terjeszkedett.	
www.pp-medvednica.hr
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Gornja Stubica
Gornja	Stubica	falusi	idillt	és	
a	környező	hegyvidékre	nyíló	
szép	panorámakilátást	kínál	
az	érdeklődőknek.	A	legtöbb	
horvát számára a falu neve 
összeforrt	Matija	Gubec,	azaz	
Gubecz	Máté,	a	16.	századi	
parasztlázadás	vezérének	a	
nevével.	A	felkelést	leverték,	
Gubeczet	Zágrábba	vitték,	a	
fejére	izzó	vaskoronát	tettek,	

majd	halála	után	felnégyelték.	
A	ma	kávézóként	működő	
ódon	faépület	mellett	álló	
öreg hársfa az egyetlen tanúja 
Gubecz	Máté	korának.	A	közeli	
Oršić-kastélyban	tekinthetjük	
meg	a	Gubecz	Máté	történetét	
és	a	zagorjei	életet	bemutató	
gyűjteményt.	

www.mdc.hr/msb
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Máriabeszterce
Máriabeszterce (Marija 
Bistrica)	Horvátország	egyik	
legkedveltebb	Mária-kegyhelye,	
ahová	minden	évben	több	
ezer	hívő	zarándokol	el.	A	
bájos kisváros csodálatos 
környezetben telepedett 
meg	és	a	macskaköves	
főtéren	álló	Boldogasszony	
kegytemplom	is	nagyon	szép	

látványt	nyújt.	A	templomot	
a	15.	századi,	kisdedet	
tartó Fekete Boldogasszony 
szobor	csodatévő	erejének	
köszönhetően	Szűz	Máriának	
szentelték.	Az	akkori	pap	a	
török	betöréstől	tartva	eldugta	
a	szobrot,	de	még	azelőtt	
meghalt,	hogy	bárkinek	is	
elárulhatta	volna	a	rejtekhelyet.	

Pár	évtizeddel	később	a	szobrot	
mégis	megtalálták,	mivel	
az	csodálatos	fényességet	
bocsátott	ki	magából.	Aztán	
ismét	elrejtették,	és	csak	a	17.	
században	találták	meg	újra.	A	
szobornak rengeteg imádója 
van,	akik	csodatevő	erőt	
tulajdonítanak	neki.	
www.info-marija-bistrica.hr

Mézeskalács szív
A	búcsújáróhelyen	és	a	szuvenír-
boltokban	is	nagy	valószínűséggel	
felbukkanó	mélypiros	mézeskalács	szív	
hagyományos	dísz-	és	ajándéktárgynak	
számít	Zágrábban	és	Zagorje	környékén.	
A	mézeskalácsra	fehér	cukormázzal	
pingálják	rá	az	adott	település	nevét,	
esetleg	valamilyen	szerelmes	üzenetet	
vagy	bölcs	gondolatot.	A	mézeskalács	
szívet gyakran adják egymásnak a 
párok	szerelmük	jeléül,	ráadásul	még	
ehető	is.	Nem	lehet	vele	melléfogni!	



12 13

Belec
Az	Ivanščica	hegy	lábánál	
megtelepedett	Belec	nevű	kis	
faluban találjuk az egyházi 
építészet	egyik	legkiválóbb	
remekművét,	a	Szűz	Mária-
templomot.	Az	oszmán	sereg	
ellen emelt bástyafallal 
körülvett	templom	csodálatos	
belső	terét	a	18.	századi	Ivan	
Ranger	mester	freskói	díszítik,	
a	lenyűgözően	gazdag	oltársor	
pedig	a	grazi	szobrász,	Josef	

Schokotnigg aranyozott 
műveitől	roskadozik.	A	
templomot	nemrég	újították	
fel,	és	feltétlenül	érdemes	
megtekinteni,	mint	a	horvát	
barokk	egyik	remekművét.	

Lepoglava
Híres kegyhely a közelben 
található	Lepoglava	is,	melyet	
a	14.	században	alapítottak	
a	pálosok,	akik	nem	csupán	a	
csodálatos	templomot	építették	
fel,	hanem	az	oktatás,	az	
orvoslás,	a	művészetek	és	a	
kultúra	területén	is	nagyon	
sokat	tettek	a	városért.	II.	József	
császár rendelete feloszlatta a 
pálos	rendet,	és	tagjai	1786-
ban	elhagyták	Lepoglavát.	

1854-ben	a	kolostor	épületéből	
börtön	lett.	Horvátország	
legnagyobb	büntetőintézete	ma	
már	a	szomszédos	új	épületeket	
használja	és	2001-ben	a	
rendház	épületei	visszakerültek	
az	egyház	tulajdonába.	A	
börtönben számos politikai 
fogoly – többek között Josip 
Broz	Tito	és	Franjo	Tuđman	-	is	
raboskodott.
www.lepoglava-info.hr

A lepoglavi csipke
A	csipkekészítés	tudományát	Lepoglava	a	pálosoknak	köszönheti.	
Híres	iskoláival,	műhelyeivel	és	az	évenként	megrendezésre	
kerülő	nemzetközi	csipkefesztiváljával	ma	ez	a	város	a	
horvát	csipkekészítés	egyik	központja.	A	díjnyertes	lepoglavai	
csipke	vert	csipke,	a	hasonlóan	ismert	pagi	csipkét	tűvel	
varrják,	míg	a	hvari	csipke	az	agavé	rostszálából	készül.
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Trákostyán
Ha	a	Zagorje	egy	tündérmesébe	
illő	kastélyáról	van	szó,	akkor	a	
legtöbb	embernek	valószínűleg	
Trakostyán	(Trakošćan)	jut	
először	eszébe.	A	zöldellő	
hegyvonulatok	és	erdők	által	
körülölelt	tóban	visszatükröződő	
magas,	fehér	tornyok	és	
bástyák,	vagyis	a	trakostyáni	
kastély	látképe	igazán	szemet	
gyönyörködtető.	Trákostyán	
eredetileg	egy	kis	védvárnak	

épült	a	13.	században,	majd	a	
Drašković	család	otthona	lett,	
akik	a	19.	században	építették	
át	romantikus	kastéllyá.	A	kiváló	
állapotban	fennmaradt	kastély	
négy	emeletén	ma	múzeum	
működik,	melyben	a	látogatók	
szobáról szobára haladva 
különféle	lakberendezési	
stílusokat	ismerhetnek	meg.	

www.trakoscan.hr
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A	Zágráb	tőszomszédságában,	a	várostól	nyugatra	
elterülő	szépséges	tájat	élettel	teli	kisvárosok	
és	hajdani	nemesi	kúriák	színesítik.	A	távolban	
a	Žumberak	sötét	csúcsai	magaslanak,	melynek	
elhagyatott	ösvényei	titokzatosságukkal	vonzzák	a	
kirándulni	vágyókat.
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Zaprešić
Zaprešić	elválaszthatatlanul	
összeforrt	Josip	Jelačić	(Josip	
Jellasics)	(1801-1859)	nevével,	
aki	1848-ban	a	horvátok	
önállóságáért	vívott	harcában	
jeleskedett,	majd	Zaprešić	
melletti birtokára vonult 
vissza.	A	Jellasics	féle	Novi	
dvori	kastély	nagyszabású	

és	hosszantartó	felújítási	
munkálatai	még	folyamatban	
vannak,	de	a	birtok	körüli	
park	kellemes	meglepetéseket	
tartogat.	A	főleg	fagerendákból	
és	deszkákból	épült	magtár	ma	
a	Matija	Skurjem	Képtárnak	
ad	otthont,	melynek	az	
autodidakta	helyi	festő	által	

megfestett,	falusi	életet	
ábrázoló	képei	szürreális,	
álomszerű	szépségükkel	
ejtik	rabul	a	látogatókat.	
Tekintse meg a Jellasics 
család	sírhelyének	karcsú	
tornyait	is,	melyeket	a	zágrábi	
katedrális	építésze,	Hermann	
Bollé	neogótikus	stílusban	

álmodott	meg.	Novi	dvori	erdei	
ösvényeivel	és	golfpályájával	
változatos	szabadidős	
lehetőségeket	kínál.

www.muzej-matija-skurjeni.hr 

www.zapresic.hr
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Lužnica-kastély
A	Zaprešićtől	keletre	elterülő	
kukoricaföldek fölött 
emelkednek	a	Lužnica-kastély	
méltóságteljes,	szögletes	
tornyai,	melyek	eme	különleges	
szépségű,	XVIII.	századi	nemesi	
palotának	a	francia	kastélyokat	
idéző	külsőt	kölcsönöznek.	A	
kastély	több	nemesi	család	
tulajdonában	is	állt,	majd	1925-
ben	a	S.	Vincentius	a	Paulo	
féle	irgalmas	rendi	nővéreknek	
adományozták,	akik	ma	lelki-,	

meditációs-	és	imaközpontként	
használják.	A	kastély	körüli	
park a gondos helyreállítás 
eredményeképpen	visszakapta	
XIX.	századi	külalakját,	s	
vasárnap	délutánonként	a	
nagyközönség	előtt	is	nyitva	áll.	
A	park	nevezetességei	az	öreg	
tölgyfák,	ám	sok	aromás	növény	
is	nő	errefelé,	amelyekből	az	
apácák	likőrt	készítenek.	

www.luznica.hr
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Samobor
A	zöld	dombok	aljában,	a	
kitartóan	csörgedező	Gradna	
folyócska mellett telepedett 
meg	Észak-Horvátország	egyik	
legjobb állapotban fennmaradt 
kisvárosa,	Samobor,	melyet	nap	
mint nap rengeteg zágrábi keres 
fel.	A	kirándulók	előszeretettel	
ücsörögnek	a	samobori	főtér	
valamelyik	kávézójában	és	
nassolják a helyi cukrászdák 

mindegyikében	kapható	
híres	samobori	krémest.	A	
műremekek,	a	kézművesség	és	
a	régi	mesterségek	kedvelőit	
számos	érdekesség	várja	
Samoborban.	
A	Zlatko	Prica	Képtárban	
a	névadó	kortárs	festő	
alkotásait	tekinthetjük	meg,	
míg	a	Lang	Foto	Galériában	
kortárs	fotóalkotások	kerültek	

kiállításra.	A	samobori	
Városi Múzeumban kiállított 
népviseleti	gyűjtemény	is	
rengeteg	érdekességgel	szolgál.	
Samobor ideális helyszín egy 
kellemes	sétához	a	természet	
lágy	ölén.	Az	erdei	ösvények	
egyikén	az	Anindol	parkerdő	
felé	felkaptatva,	majd	onnan	az	
erdőn	át	továbbhaladva	a	XIII.	
századból származó samobori 
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vár	romjainak	megrendítő	
látványa	fogadja	a	kirándulót.
Samobor	felkereséséhez	
tökéletes	időpont	a	farsangi	
mulatságok	ideje,	ezen	belül	
is	főleg	a	húshagyó	keddet	
megelőző	hétvége,	amikor	a	
vidám karneváli felvonulásokban 
tobzódó városban az látogatók 
zöme	is	jelmezt	öltve	vesz	részt	
a	farsangi	ünnepségeken.

www.samobor.hr 

www.tz-samobor.hr

Samobori specialitások
Samobor	Horvátország	szerte	két	specialitásról	nevezetes,	
melyekről	azt	tartják,	hogy	a	városka	XIX.	század	eleji	rövid	francia	
megszállásának	idejéből	származnak.	Minden	valószínűség	szerint	
a leghíresebb helyi specialitás a bermet	nevű	vermut,	amely	
déligyümölccsel,	fehérürömmel	és	más	aromás	füvekkel	nemesített	
borból	készül.	Ha	Ön	nincs	oda	az	aperitifekért,	akkor	kóstolja	
meg	a	sűrű,	barna,	erősen	gyümölcsös	ízű	samobori	mustárt.

A	Felipec	család	generációk	óta	ápolja	eme	két	helyi	jellegű	
termék	készítésének	hagyományát,	melyeket	a	családnak	a	város	
főterétől	néhány	lépésre	lévő	boltjában	meg	is	lehet	vásárolni.
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Samobori	hegyvidék	
Samobortól	nyugat	felé	
húzódik	a	sűrű	erdőkben	és	a	
dombtetőkön	lévő	tisztásokban	
gazdag	Samobori	hegyvidék,	
az egynapos kirándulások 
kedvelt	célpontja.	A	Samobori	
hegyvidék	legmagasabb	
pontja	a	879	m	magas	Japetić,	
amely	kétórányi	gyaloglásra	

van a kirándulók kedvelt 
éttermét	üzemeltető	és	egyben	
rekreációs	lehetőséget	is	nyújtó	
Šoićev	túraháztól.
A	hegyvidék	legdélkeletebbi	
pontján	magasodik	a	tekintélyes	
Okić-hegy,	csúcsán	az	egyik	
legimpozánsabb	középkori	vár	
romjaival.	Az	Okić	aljában	lévő	

Tájház	felújított	épületében	
hagyományos használati 
tárgyak	és	népviseletek	kerültek	
kiállításra.

www.etno-kuca.hr
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Plešivica
A	Samobori	hegyvidék	déli	
oldala	mentén,	a	szőlőtőkék	
soraival barázdált lágy lankák 
csodálatos	vidékén	található	
a	Plešivica	nevű	falu,	amely	
a	tökéletes	Pinot,	Chardonay	
és	Rizling	borai	mellett	
azon	gyümölcsös	ízű	portói	
vörösboráról	is	nevezetes,	
melyet	–	a	beaujolais-

hez hasonlóan – fiatal 
borként	a	legajánlatosabb	
fogyasztani.	Októberben	a	
portói	újbor	megünneplése	ad	
apropót a nagyszabású helyi 
vigasságokhoz.	
Plešivicában számos családi 
gazdaságban	van	lehetőség	
a	húsos	és	sajtos	falatkákkal	
megspékelt	borkóstolásra.	A	

Zágráb megyei Idegenforgalmi 
Közösség	kiadványában	a	
plešivicai	borútról	és	más	
helyi borgazdaságokról is 
tájékozódhatunk.	

www.tzzz.hr
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Žumberak
Zágráb	környékén	számos	olyan	
természet	közeli	hely	van,	ahová	
kellemes egynapos kirándulást 
tehetünk.	Ezek	közül	is	
Žumberak	az	egyik	legvonzóbb.	
A	Samobori	hegyvidékbe	simuló	
Žumberakot	a	dombtetők,	szűk	
katlanok,	csűrök	és	tűzifa	
rakások	által	tarkított	vidéken	

szétszórt	idillikus	falvak	
jellemzik.	A	kanyargós	utakon	
több	traktorral	találkozhatunk,	
mint	személyautóval.	A	
hegység	ezen	részének	nagy	
területe	tartozik	a	Žumberaki	
Természetparkhoz,	melynek	
központja a Samobortól 
nyugatra található Slani Dol 

falu,	ahol	minden	információt	
beszerezhetünk	a	túra-	és	
kerékpáros	utakról.	

www.pp-zumberak-samobosrsko-

gorje.hr

Krašić
A	kommunisták	által	1945-ben	
elítélt	majd	bebörtönzött,	s	
így a hatalom elleni szellemi 
ellenállás	jelképévé	vált	
Alojzije	Stepinac	(1898-1960)	
zágrábi	érsek	szülőhelye.	
Emlékmúzeumában	az	élete	
legfontosabb	pillanatait	megidéző	
kiállítást	tekinthetjük	meg.	
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VELIKA MLAKA
ANDAUTONIJA

VELIKA GORICA

Lonjsko polje

Vukomeričke gorice

LUČELNICA

GUSTELNICA

LUKINIĆ BRDO

LIJEVI ŠTEFANKI

KUTINA

JASENOVAC

ČIGOČ

KRAPJE

SISAK

ZAGREB

Andautonia
Vukomeričke	gorice
Velika Mlaka
Sziszek
Lónyamező
Jasenovac

Északkelet

Zágrábtól	dél	felé	indulva	különleges	utazást	
tehetünk	a	horvát	történelmen	át.	Noha	sok	helyütt	
tűnnek	fel	római	kori	romok	és	középkori	városok	
maradványai,	a	vidék	igazi	nevezetességei	a	XIX.	
századi	faszerkezetű	házak.	
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Andautonia 
A	Ščitarjevo	nevű	kis	falu	a	Száva	
völgyében	futó	kereskedelmi	utak	
kereszteződésében	az	I.	században	
megtelepedett ókori Andautonia 
római város maradványain jött 
létre.	Az	archeológiai	lelőhely	ma	
a	nagyközönség	számára	is	
nyitott	régészeti	park,	ahol	a	
látogatók a jellegzetes római kori 

kövezett	utcákon	sétálgathatnak	
és	megtekinthetik	az	egykori	
nyilvános	fürdő	épületének	
padlófűtés	rendszerének	
maradványait.	Az	ókori	római	
örökség	emlékére	minden	év	
áprilisának	végén	rendezik	meg	
az	Andautoniai	napokat,	amely	
kísérleti	régészeti	

műhelyfoglalkozásokat,	római	
kori	ételeket,	italokat,	illetve	
tematikus	játszóházakat	kínál,	
mely utóbbiakban az ide látogató 
gyerekek	római	kori	játékokban	
versenyezhetnek	egymással.	

www.andautonia.com
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Vukomeričke	gorice
A	Velika	Gorica-tól	délnyugatra	
lévő	Vukomeričke	gorice	
dombjai	között	rejtőznek	a	
hagyományos	faépítészet	
remekművei.	A	hegyvidék	a	
dombok	csúcsain	szétszórt	
falvaival,	bükköseivel	
és	szőlőültetvényeivel	a	
tökéletes	falusi	idill	és	a	

zajos	városi	lét	előli	eszményi	
búvóhely	ötvözete.	A	Velika	
Gorica-tól	25	km-re	lévő	
Lučelnica	falu	1935-ben	
épült	Szentháromság	kápolna	
tornya	szép	zsindelytetejével	
hívja	fel	magára	a	figyelmet,	
míg	belső	terét	nagyméretű	
tölgyfakockákból	rakták	ki.	

Kicsit	távolabb,	nyugat	felé	
találjuk	Gustelnicát,	és	benne	
a	régió	egyik	legszebb	egyházi	
építményének	tartott	Szent	
Antal	kápolnát,	melynek	XIX.	
századi oromzatát hatalmas 
gereblyéket	formázó	faoszlopok	
tartják.	Valamivel	délebbre,	
Lukinić	Brdo-ban	van	a	XX.	

század	elején	épült	Keresztelő	
Szent	János-templom,	melynek	
oromzata a helyi ácsmesterek 
által díszesre kifaragott 
oszlopokon	nyugszik.	A	
tetszetős	faépítésű	templomok	
és	kápolnák	közül	rusztikus	
megjelenésével	tűnik	ki	a	Lijevi	
Štefanki falu fölötti domb 
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tetején	álló	kápolna,	melynek	
kúp	alakú,	hullámos	zsindelyű	
toronysisakján egy kovácsoltvas 
szélkakas	áll.
A	kápolna	1677-ben	épült,	egy	
negyed	évszázaddal	később	
szállították	át	mai	helyére.	
Olyan	aprócska,	hogy	a	hátsó	
falak	helyére	nagy,	mozgatható	

köveket	építettek	be,	melyeket	
vasárnaponként	elmozdítanak,	
és	így	a	kívül	rekedt	hívők	is	
részt	vehetnek	a	misén.	

Velika Mlaka
A	horvátországi	faépítészet	
hagyományának egyik legszebb 
darabja,	a	Velika	mlaka-i	Szent	
Barbara-templom	Zágrábtól	
alig	néhány	kilométernyire	
van	déli	irányban.	A	XVII.	
század	végén	termetes	tölgyfa	
gerendákból	épült,	belső	
terét	XIX.	századi	helyi	népi	

festők	alkotásai	díszítik.	Belső	
falainak	majd	teljes	felületét	
mozaikok	borítják,	melyek	Szt.	
Barbara	életének	mozzanatait,	
szentek	képmását	és	pompás	
virágmotívumokat	ábrázolnak.	

www.tzvg.hr
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Sziszek
Sziszek	(Sisak)	történelme	
egyedülálló	és	különleges.	Az	
ókorban	itt	volt	a	Siscia	nevű	
római	folyami	kikötő,	míg	a	
későbbi	évszázadok	során	Sisak	
kulcsfontosságú szerepet töltött 
be	Közép-Európának	az	oszmán	
hadsereg	elleni	védekezésében.	
A városi múzeumban antik 
tárgyak	gyűjteménye	látható,	

míg	a	plébániatemplom	előtt	a	
mai napig fennmaradtak a római 
időkből	származó	falmaradványok.	
A	Kulpa	és	a	Száva	torkolata	
fölé	emelkedő,	három	nagy	
toronnyal	rendelkező	impozáns	
erődítményben	tematikus	
történeti	kiállításokat	is	
rendeznek.	Az	1592.	június	
22-én	éppen	eme	vár	falai	alatt	

egybegyűlt	horvát,	szlovén	
és	osztrák	seregek	mértek	
rettenetes	csapást	a	túlerőben	
levő	török	hadseregre,	íly	
módon meghiúsítva az Oszmán 
Birodalomnak a további európai 
területek	meghódítására	
irányuló	terveit.	

www.sisakturist.com
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Lónyamező
Lónyamező	(Lonjsko	polje),	
a	rétek,	mocsarak	és	folyók	
által alkotott legnagyobb 
horvátországi	védett	mocsaras	
terület	a	Száva	folyó	keleti	
partja	mentén	terül	el.	
Lonjsko polje a falvaiban 
a mai napig fennmaradt 
faszerkezetű,	virágokkal	és	

szőlővel	befuttatott	takaros	
parasztházainak	köszönhetően	
a	hagyományos	faépítészet	
kincstára.	A	Száva	folyó	két	
partját	régi	köteles	kompok	
kötik	össze,	amelyek	azonnal	
indulnak,	amint	összegyűlik	
néhány	jármű.	
A	medréből	minden	évben	

kilépő	Száva	a	Lonjsko	polje-t	
elárasztva	számos	legelőt	
változtat	át	mocsaras	területté.	
Ennek	a	természeti	jelenségnek	
köszönhetően	a	Lonjsko	polje	
igen	gazdag	állatvilággal,	s	
ezen	belül	is	mint	egy	250	
madárfajjal	büszkélkedik.	
A	terület	ideális	a	biciklis	

kirándulásokhoz,	több	panzió	
is	szállással	és	reggelivel	várja	
a	kerékpárosokat.	S	teszi	
mindezt gyakran valamelyik 
hagyományos	faépületben.	
Lonjsko	polje	két	információs	
központja	közül	az	egyik	
a	költöző	gólyák	kedvelt	
megállóhelyeként	elhíresült	
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Čigoč	faluban,	a	másik	pedig	
a legtöbb jó állapotban 
fennmaradt	faszerkezetű	
parasztházzal	rendelkező	Krapje	
faluban	található.	Mindkét	
faluból	szép	kirándulásokat	
tehetünk	a	lenyűgöző	
természeti	környezetbe,	a	
közeli	töltésekhez	és	a	Lonjso	

Fehér gólyák
Áprilistól	augusztus	végéig	a	Lonjso	polje	ad	otthont	a	
horvátországi	fehér	gólya	populáció	egyharmadának.	A	
kukacokban,	békákban	és	halakban	gazdag	bő	tápláléknak	
köszönhetően	egy-egy	költési	időszakban	mint	egy	500	gólyapár	
gyűlik	itt	össze,	mielőtt	nekivágna	Afrikának.	Čigoč	a	leghíresebb	
gólyákkal	teli	falu,	melyben	alig	találni	olyan	kéményt	vagy	
villanypóznát,	melyen	a	gólyák	ne	raktak	volna	fészket.

www.turizam-smz.hr

polje	izgalmas	területeihez.	
Krapjéból	lehet	eljutni	a	Krapji	
Đol	nevű	madárrezervátumba,	
amely	Európa	egyik	legnagyobb	
kócsag	fészekrakó	helye.	

www.pp-lonjsko-polje.hr
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Jasenovac
Horvátország egyik legnagyobb 
II.	Világháborús	emlékhelye	
a	Lonjsko	polje-tól	délre	lévő	
Jasenovac	nevű	békés	kisváros	
mellett	található.	1941	és	1945	
között	itt	működött	a	nácibarát	
usztasa	rezsim	munkatábora,	
ahol	a	becslések	szerint	közel	
70	000	zsidó,	szerb,	roma	

és	horvát	antifasiszta	lelte	
halálát.	A	multimédiás	kiállítási	
gyűjtemény	fényképeken,	
régi	filmhíradókon	és	a	
láger	túlélőivel	rögzített	
beszélgetéseken	keresztül	
meséli	el	a	tábor	történetét.	
Magasan	a	rétek	fölött,	ott	
ahol	egykoron	a	láger	épületei	

álltak,	kapott	helyet	a	Kameni	
cvijet	(Kővirág)	nevű	kortárs	
művészeti	kompozíció,	amely	
letisztult	szépségével	késztet	
gondolkodásra	és	emlékezésre.

www.jusp-jasenovac.hr



SV. IVAN ZELINA

VARAŽDIN

LUDBREG

OPEKA

VARAŽDINSKE TOPLICE

ZAGREB

A Sveti Ivan Zelina 
környéki	borutak
Varasd
Ludbreg
Opeka

Kelet

Az elragadó, barokk stílusú Varasd (Varaždin) a 
kontinentális Horvátország egyik legszebb városa, 
s a kirándulókra más meglepetések is várnak a 
település környékén. 
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A Sveti 
Ivan Zelina 
környéki	
borutak
A	Sveti	Ivan	Zelina	hegyvidékén	
élő	családok	nemzedékek	óta	
művelik	szőlőiket.	A	régió	borai	
-	s	ezek	közül	a	kizárólag	helyi	

szőlőfajtából	készülő	Kraljevina	
Zelina	-	egyre	népszerűbbek,	
sok helyi borász nyitotta meg 
pincészetét	a	turisták	előtt,	
ahol	borkóstolókat	tartanak.	
A	borutak	térképe	a	Városi	
Múzeumban	szerezhető	
be,	ám	ha	csak	kötetlenül	
barangolnának,	akkor	bátran	
induljanak	útnak	a	szürke	

jelzést	követve.	Amennyiben	
a	borkóstolóhoz	ételt	is	
szeretnének	fogyasztani,	
forduljanak bizalommal az 
idegenforgalmi	közösséghez,	
ahol segítenek olyan 
vendéglátót	találni,	aki	ezt	
biztosítani	tudja	önöknek.	

www.tzzz.hr
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Varasd
Varasd	(Varaždin)	az	egyik	
legjobb állapotban fennmaradt 
közép-európai	barokk	város.	
Grasszáljanak egyet a város 
központjában	lévő	sétálóövezet	
utcáin,	ahol	egymást	érik	
a hajdani nemesi paloták 
és	templomok	kifinomult	
homlokzatai.	A	18.	század	

folyamán Varasd egy rövid 
ideig	Horvátország	fővárosa	
volt,	ami	magyarázatul	szolgál	
arra,	miért	is	építtetett	itt	oly	
sok nemesi család pazar palotát 
magának.	A	városközponttól	
nem	messze	lévő	zöld	parkban	
terül	el	az	óváros,	amely	a	
maga	impozáns	építészetével	

azokat	az	időket	idézi,	amikor	
Varasd	városerődként	északról	
védte	Horvátországot	a	
törökök	támadásaitól.	A	
masszív	középkori	tornyok	és	
a	reneszánsz	belső	udvar	kör	
alakú	galériája	méltó	helyet	
biztosít a Városi Múzeum 
történelmi	köteteinek.	Az	
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erődbe	vezető	függőhíd	másik	
oldalán	található	a	Sermage-
palota,	ahol	a	régi	mesterek	
mellett	a	kortársa	festők	művei	
is	megtekinthetők.	Varasdon	
egy további fontos múzeumot 
is	találunk,	ez	pedig	a	
Rovarvilág	elnevezésű	rovartani	

gyűjtemény,	melynek	magját	
egy	csodálatos	lepkegyűjtemény,	
illetve a rovarok titokzatos 
életét	bemutató	makettek	
képezik.	A	kertépítészet	
iránt	érdeklődők	feltétlenül	
látogassanak el a városi 
temetőbe,	amelyet	1906-ban	

akkori	igazgatója	s	egyébiránt	
tehetséges	botanikus,	bizonyos	
Hermann	Haller	1906-ban	
alakított	díszparkká.	Formára	
nyírt	örökzöld	sövényeivel	
és	cédrusaival	ez	a	temető	a	
parképítészet	kiemelkedően	
szép	példánya,	melynek	

harmonikus kialakítása nagyban 
hozzájárul a sírkert áhítatos 
hangulatához.	

www.tourism-varazdin.hr



56 57

Ludbreg
Ludbreget	egy	1513-as	pápai	
rendelettel nyilvánították 
zarándokhellyé,	miután	egy	
akkoriban	miséző	pap	úgy	
vélte,	hogy	a	kenyér	és	a	bor	
valóban	Krisztus	teste	és	vére.	
A bor a pap szeme láttára 
változott	át	vérré	a	kehelyben,	
melyet	a	mai	napig	őriznek	a	
Szentháromság-templomban,	
a	Batthyány	grófnő	által	a	

templomnak	ajándékozott	arany	
ereklyetartóban.	A	Batthyány	
család	egykori	kastélya	e	vidéki	
kisváros	egyik	legszebb	épülete.	
Augusztus	végén	és	szeptember	
elején	vasárnaponként	
zarándokok tömege keresi fel 
a	települést,	és	ekkor	tartják	a	
nyüzsgő	templomi	búcsút	is.	

www.ludbreg.hr

Opeka
A Varasdtól nyugatra található 
hegyvidéken	sajátos	zöld	
oázisként	terül	el	Opeka,	a	19.	
századi	arborétum,	a	világ	egyik	
legszebb	botanikus	kertje.	Az	
angolpark	stílusú	arborétumot	a	
Bombelles	család	hozta	létre.	A	
park a család barokk palotáját 
is	„túlélte”	melynek	ma	már	
sajnos	csak	a	romjai	láthatók.	
Az	arborétumban	a	világ	

minden tájáról származó több 
száz	fafajta	található,	többek	
között	ritka	és	egzotikus	fajták	
is.	A	közeli	Vinica	a	forrásvizéről	
és	boráról	ismert	kisváros.	
Bármelyiket	is	kóstolják	meg,	
biztosan	ízleni	fog!	

www.dvorci.hr
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DONJA KUPČINA

Baraćeve špilje

Crna Mlaka

KARLOVAC

Plitvička jezera

Dobra

Kupa

OZALJ

SLUNJ

ZAGREB

Károlyváros
Donja	Kupčina
Ozalj
Slunj
Plitvicei Nemzeti Park
Barać	cseppkőbarlang

Dél

A	elénk	táruló	folyók,	tavak	és	vízesések	csupán	
töredékét	képezik	annak	a	látványnak,	amely	
a	Zágrábtól	délnyugatra	utazókat	fogadja.	A	
Plitvicei	Nemzeti	Park	Európa	egyik	legpompásabb	
természeti	szépségeként	ismert.	A	régi	városokkal,	
erődítményekkel	és	várakkal	tarkított	Plitvice	felé	
vezető	út	feledhetetlen	látképeket	és	kellemes	
időtöltést	nyújt	a	látogatóknak.
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Károlyváros
A 4 folyó összefolyásánál 
megtelepedett Károlyváros 
(Karlovac)	városát	Karlo	
Štajerski az oszmán seregek 
támadásai ellen szolgáló 
várerődként	alapította	a	XVI.	
században.	Noha	a	védfalak	már	
réges	rég	megsemmisültek,	a	
városi	parkban	még	kivehető	
a	várerőd	eredeti	csillag	alakú	
alaprajza.	A	város	központjából	

rövid	séta	vezet	a	Korana	
folyó	zöldellő	partjához,	ahol	
kellemes napozóhelyeken 
sütkérezhetünk,	vagy	
megetethetjük	az	épp	ott	időző	
hattyúkat.

www.karlovac-touristinfo.hr

Fekete gólyák Crna Mlaka-ban
A	Zágráb-Karlovac	autóúttól	nem	
messze	terül	el	Crna	Mlaka	gazdag	
madárvilágú	mocsaras	és	erdős	
vidéke,	amely	a	ritkaságszámba	
menő	fekete	gólyák	élőhelye.	
A	gyakrabban	látható	fehér	
gólyákkal	ellentétben	a	fekete	
példányok	jóval	érzékenyebbek	
az	ember	közelségére,	s	így	csak	
a	maradéktalanul	érintetlen	
erdőkben	fészkelnek.	

www.tzzz.hr
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Donja	Kupčina
Zágrábtól nyugatra több 
faluban is találni elhagyatott 
faszerkezetű	parasztházakat,	
melyek	legszebb	példányai	
a	Karlovactól	délkeletre	
lévő	Donja	Kupčina	faluban	
láthatóak.	Az	aprócska	
Szülőföld	Múzeum	viseli	
gondját	a	tisztáson	álló	XIX.	
századi	gazdasági	épületek	
csoportjának.	A	múzeum	

gyűjteményét	kézi	szőttesek	és	
népviseletek	gazdagítják.	

www.tzzz.hr

Ozalj
Karlovactól	északnyugatra	
található	az	Ozalj	nevű	kisváros,	
míg	a	település	és	a	kanyargós	
Kulpa folyó fölötti szorosnál 
magasodik	a	két	legnagyobb	
történelmi	nemesi	családhoz,	
a	Zrínyiekhez	(Zrinski)	és	a	
Frangepánokhoz	(Frankopan)	is	
kötődő	büszke	vár.	A	várerőd	
múzeumának	gyűjteménye	
szemléletesen	mutatja	be	az	

Ozalj	fénykorának	tekinthető	
XVII.	század	mindennapjait.	A	vár	
kinézetére	hajaz	a	Kulpa	folyón	
az	osztrákok	által	1908-ban	
könnyed neogótikus stílusban 
megépített	Munjara	vízi	erőmű,	
melynek	Ausztriában	gyártott	és	
1926-ban	üzembe	állított	gépei	
a	mai	napig	működőképesek.

www.ozalj-tz.hr
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Slunj
A	Zágrábtól	a	Plitvicei-tavak	
felé	vezető	úton	érdemes	
megpihenni	Slunj-ban,	
ebben a Korana folyó felett 
megtelepedett	kisvárosban.	Tőle	
egy	kicsit	lejjebb,	közvetlenül	
a folyónál van az aprócska 
Rastoke,	ahol	a	Slunjčica	
folyó	gyors	vízű	zuhatagai	

vízimalmok	egész	sorát	hajtják.	
Az idelátogatók a csatornák 
és	fahidacskák	lenyűgöző	
labirintusában	sétálgathatnak,	
míg	a	parti	éttermekben	
megkóstolhatják a frissen 
fogott	pisztrángot.	

www.tz-slunj.hr

Rafting
A	rafting	kedvelői	számára	oly	annyira	vonzó	gyors	vizek	legszebbjei	
éppen	Karlovac	közelében	találhatók.	A	leggyorsabbak	a	Mrežica	folyó	
és	az	erdős	dombok	közé	beékelődött	szűk	átjárók	izgalmas	zúgói.	A	
Plitvice	legészakabbra	fekvő	tavából	eredő	és	lenyűgöző	szakadékokon	
áthaladó	Korana	folyó	is	sok	izgalmat	kínál.	Nem	messze	van	ide	a	
Gorski	Kotar	magas	csúcsai	között	sebesen	áthaladó,	gyors	folyású	Kupa.

www.tzkz.hr
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Plitvicei Nemzeti Park
Horvátország legnagyobb 
területű	érintetlen	természeti	
vidéke	és	egyik	legkedveltebb	
kirándulóhelye a Plitvicei 
Nemzeti	Park,	amely	
egyedülálló	és	felejthetetlen	
szépségű	tájjal	csábítja	az	
idelátogatókat.	A	nemzeti	park	
szívét	a	sekélyvizű,	türkizkék	
tavak	képezik,	melyek	felett	

lépcsőzetesen	helyezkednek	el	
a	vízesések.	Ezek	a	zuhatagok	
a	karsztos	terepet	az	évezredek	
során	alámosó	csermelyekből	
alakultak	ki,	melyek	hordaléka	
lerakódott	és	így	lassan	
mésztufa	gátakat	hozott	
létre.	Ez	a	lerakódási	folyamat	
egyébként	azóta	is	tart,	amint	
az	a	Plitvicei	tavak	vizeiben,	a	

kövezeten	és	a	növények	szárán	
található	ezüstös	lerakódásból	
is	megfigyelhető.	
A	vízesések	és	zúgók	erőteljes	
sodrása nem mindennapi 
kontrasztot alkot Plitvice nagy 
kiterjedésű	tavainak	végtelen	
nyugalmával,	melyek	csendjét	
csak	a	békazenekar	vidám	
brekegése	töri	meg.	A	tavak	

feletti	magaslatokon	fenyő	és	
bükkfák	emelkednek,	remek	
élőhelyet	biztosítva	az	őzek,	
farkasok,	hiúzok	és	fekete	
medvék	számára.	
A	park	jól	szervezett,	könnyen	
bejárható	azok	számára,	akik	
a	tavak	menti,	kitáblázott	
ösvényeken	és	a	zúgók	fölé	
épített	fahidakon	barangolnak.	
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A	belépőjegy	árában	benne	
foglaltatik a hajókázás a 
legnagyobb	tavon	és	a	Nemzeti	
Park	keleti	részén	lévő	két	
főbejárata	között	közlekedő	
kisvasúttal	történő	utazás.	

www.np-plitvicka-jezera.hr 

Barać	cseppkőbarlang
A	Plitvicei-tavaktól	keletre	
húzódó	karsztos	terület	
telis	tele	van	barlangokkal.	
A	legegyszerűbb	a	Barać	
cseppkőbarlang	megközelítése,	
ahol	a	túravezető	kíséretében	
megtett	40	perces	séta	
során	megismerkedhetünk	a	
cseppkövek	lenyűgöző	föld	

alatti	világával.	Szívesen	
fészkelnek	ezekben	a	
barlangokban	a	denevérek,	
kiknek	„felkeresése”	is	vonzó	
program	lehet.

www.baraceve-spilje.hr
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KRAPINA

PREGRADA

VINAGORA

VELIKI TABOR

KUMROVEC

TUHELJSKE TOPLICE

KRAPINSKE TOPLICEKLANJEC

ZAGREB

Krapina
Veliki Tabor
Kumrovec
Klanjec
Pregrada
Vinagora

Északnyugat

A	Zagorje	nyugati	vidékeire	látogatókat	a	zöldellő	
dombok	tetején	megtelepedett	festői	szőlőskertek,	
templomok	és	várak	várják.	
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Krapina
A	régiónak	a	kis	domb-csoport	
lábánál	fekvő	központja,	
Krapina	városa	a	krapinai,	azaz	
a	Neander-völgyi	ősember	
”hazájaként”	is	ismert,	aki	
mintegy	30	000	évvel	ezelőtt	
élt	és	vadászott	errefelé.	Az	
első	őskori	lelőhelyet	Dragutin	
Gorjanović	Kramberger	fedezte	
fel	1899-ben	Hušnjakovo-
ban,	ebben	a	Krapina	után	

következő	faluban.	Ennek	a	
leletnek	köszönhetően	Krapina	
lett	Európa	leggazdagabb	
Neander-völgyi	lelőhelye.	A	
lelőhelynél	látható	multimédiás	
kiállítás	élvezetes	módon	és	
szemléletesen	mutatja	be	a	
Neander-völgyiek	életét.	Az	itt	
talált	leletek	arról	árulkodnak,	
hogy	a	Neander-völgyi	ember	
ősközösségben	élt,	és	hogy	a	

nagyobb	emlősök	elejtéséhez	
kőszerszámokat	használt.	
A	város	másik	részén,	Trški	
vrh-ön	áll	a	Szűzanya-templom,	
a zagorjei zarándoklatok 
egyik	legkedveltebb	célpontja,	
melyet	1750-ben	fogadalmi	
templomként	emeltek.	Itt	
látható	az	a	Szűzanya	csodatevő	
szobor	is,	melyet	egy	zarándok	
1669-ben	hozott	ide	a	Szent	

Földről.	A	gyűrűs	árkádsorral	
karéjozott	templom	az	Anton	
Lerchinger	által	készített	
gazdag	mennyezeti	freskóiról,	
illetve	a	szlovén	Anton	Mersi	
és	az	osztrák	Filip	Jakob	Straub	
barokk	építőmesterek	által	
készített	pazar	oltárairól	is	
nevezetes.
www.krapina.hr 

www.tzkzz.hr
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Veliki Tabor
Zagorje	egyik	legkiemelkedőbb	
nevezetessége	és	egyben	
vizuális	védjegye	Veliki	Tabor	
vára,	melynek	félkör	alakú	
tekintélyes	tornyai	a	domb	
tetejéről	törnek	az	ég	felé.	A	
várerődöt	ugyan	a	XVI.	század	
elején	építették,	amikor	az	
Oszmán Birodalom ereje 
teljében	volt,	ám	időközben	
úgy	alakították	át,	hogy	
a	békeidőkben	is	élhető	

legyen,	s	a	belső	udvarát	ekkor	
egészítették	ki	köralakban	
árkádokkal.	A	központi	múzeumi	
gyűjtemény	fényűző	reneszánsz	
kori	holmikat	és	olyan	
alkotásokat	tartalmaz,	melyek	
a	restaurálások	során	kerültek	
elő.	Veliki	Tabor	a	színhelya	
a	hagyományos,	rövidfilmnek	
szentelt	Tabor	filmfestivalnak.

www.velikitabor.com

Veronika Desinička 
Aki	ellátogat	Veliki	Tabor	várába,	az	megismerheti	a	XVI.	században	
élt	parasztlány,	Veronika	Desinička	történetét,	kinek	szépsége	
elvarázsolta	a	fiatal	nemest,	Cillei	Frigyest.	Mivel	Cillei	már	
házasságban	élt	Frangepán	Erzsébettel,	a	Veronika	iránti	hirtelen	
fellángolása	meglehetősen	nagy	galibát	okozott.	A	legenda	szerint	
Frigyes	apja,	Cillei	Hermann	gróf	az	ifjú	szerelmeseket	két	távoli	
toronyba	záratta.	A	szerencsétlenül	járt	Veronikát	kihallgatták,	majd	
boszorkánynak	kiáltották	ki	és	testét	Veliki	Tabor	falaiba	falazták	
be.	A	legendárium	szerint	teliholdkor	az	ő	jajgatása	hallatszik.	
A	szerelmi	tragédia	hősnőjére	emlékezve	a	Tabor	Filmfesztivál	
nyertesei	egy	meglehet	„szellemes”,	ámbátor	meglehetősen	
rémisztő	díjat	kapnak,	amely	Veronika	koponyáját	formázza.	

www.taborfilmfestival.com
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Kumrovec
Az egynapos családi 
kirándulások közkedvelt zagorjei 
célpontja	Kumrovec,	melynek	
felújított parasztházai ma a 
Staro selo Múzeum kiállítási 
anyagát	képezik.	A	múzeum	
valójában	egy	olyan	szabadtéri	
néprajzi	gyűjtemény,	melynek	
XIX.	századi	szalmatetős	
házaiban a mindennapi 

életben	és	a	mezőgazdasági	
munkák során használt 
tárgyak	és	eszközök	kerültek	
kiállításra.	Több	parasztházban	
is	megtekinthetjük	a	falusi	
kézműipar	hagyományos	
termékeit,	úgy	mint	az	
asszonyok	által	készített	
szőttesek,	vagy	a	cukrászok	
által	előállított	élénk	színű	

mézeskalács	figurák.	A	
falusi	termékeken	keresztül	
megismerhetjük	a	helyi	
iparosmesterségeket	és	
kipróbálhatjuk	a	korongozást	is.	

www.mss.mhz.hr

Josip Broz Tito
Kumrovec	Josip	Broz	(1892-1980)	
horvát	kommunista	szülőhelyeként	
is	ismert,	aki	a	II.	Világháború	alatt	
Tito	néven	vezette	a	jugoszláv	
antifasiszták	ellenállását,	majd	a	
háború	utáni	Jugoszláv	Szövetségi	
Népköztársaság	megalapítója	
lett.	Tito	szülőháza,	melyben	
az	életéhez	kötődő	holmik	
vannak	kiállítva,	a	Staro	selo	
Múzeumon	belül	tekinthető	meg.	
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Klanjec
A	domb	aljában	lévő	
hegyszorosban megtelepedett 
Klanjec	városka	a	XVII.	századi	
ferences templom sakktáblára 
emlékeztető	fekete-fehér	
díszítésű	harangtornya	körül	
helyezkedik	el.	A	templomot	
eredetileg	a	tekintélyes	Erdődy	
család	mauzóleumaként	
építették.	A	család	két	

szarkofágját	nemrégiben	
újították	fel	és	külön	kriptákban	
helyezték	el.	Erdődy	Imre	díszes	
talapzaton	álló	síremléke	a	
Közép-európai	barokk	síremlék	
építészet	egyik	legszebb	
példánya.	
A templommal szemben egy 
képtár	tiszteleg	a	klanjeci	
születésű	Antun	Augustinčić	

(1900-1979)	szobrász	előtt,	
aki tanulmányait Zágrábban 
és	Párizsban	végezte,	majd	
korának egyik legkeresettebb 
szobrásza	lett.	A	kiállítás	
központi	részét	képezi	annak	a	
Béke	című	monumentális	lovas	
szobornak	a	másolata,	melynek	
eredetije	a	New	York–i	ENSZ	
épülete	előtt	került	felállításra.	

Augustinčićet	itt	a	kertben	
helyezték	örök	nyugalomra,	
sírhelyét	egy	sebesült	katonát	
ábrázoló	megrendítő	szobor	
díszíti.	

www.klanjec.hr 

www.gaa.mhz.hr
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Pregrada
A	Krapinske	Toplice-tól	északra	
fekvő	dombok	lankái	alá	
fészkelődött	be	a	Pregrada	
nevű	kisváros,	amely	a	helyi	
plébániatemplom	két	hatalmas	
tornyának	árnyékában	még	
apróbbnak	tűnik.	A	templomot	
méretei	miatt	Zagorje	
katedrálisának	is	szokták	nevezik.	
Hatalmas orgonája eredetileg 
a	zágrábi	katedrálisba	készült,	

ám	mégsem	oda	került,	mivel	
állítólag	hangja	nem	volt	elég	
erőteljes	egy	ilyen	nagyváros	
templomába.	Szeptember	utolsó	
vasárnapján	a	környékbeliek	
a	szüreti	ünnepség	apropóján	
látogatnak	be	a	városkába,	ahol	
aztán	jókedvűen	dalolnak	és	
táncolnak.	

www.pregrada.hr

Vinagora
Ha	a	régió	legszebb	
panorámájára	kíváncsi,	akkor	
látogasson	el	a	Pregrada-tól	
nyugatra	fekvő	Vinagora-ba,	
ahol	magasan	a	domb	tetején	áll	
a	Szűzanya	fogadalmi	templom.	
Eredetileg	mandulafák	vették	
körül,	míg	jelenleg	árkádok	
karéjozzák,	melyekről	csodálatok	
kilátás nyílik a dombokkal 
tarkított	zagorjei	tájra.
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Horvát himnusz
Közvetlenül	a	Terme	Tuhelj	Hotel	mögött	áll	a	Mihanović	
család	XVIII.	századi	kastélya,	amely	Antun	Mihanović	(1796-
1861)	költő-diplomatáról	kapta	a	nevét.	Az	úriember,	lévén	
a	kastély	úrnőjének,	Brigljević	grófnőnek	a	bátyja,	gyakran	
időzött	itt.	Mihanović-ot	a	Zagorje	iránt	érzett	odaadás	ihlette	
meg	a	Hrvatska	domovina	(Horvát	haza)	című	vers	megírására,	
amely	aztán	a	horvát	nemzeti	himnusz	szövege	lett.
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Idegenforgalmi 
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