
A

Околиця



B 1
 4 Північ
 6 Медведниця
 8 Горня Стубиця 
 10 Марія Бистриця
 12 Белець
 13 Лепоглава
 14 Тракощан

16 Захід 
 18 Запрешич
 20 Палац Лужниця
 22 Самобор
 26 Самоборське нагір’я
 28 Плешивиця
 30 Жумберак

32 Південний схід
 34 Андаутонія
 36 Вукомерічке Горіце
 39 Велика Млака
 40 Сісак
 42 Лоньско поле
 46 Ясеноваць

48 Схід
 50 Винні дороги навколо 

Святого Івана Зеліни
 52 Вараждин
 56 Лудбрег
 57 Опека

58 Південь 
 60 Карловаць
 62 Доня Купчина
 63 Озаль
 64 Слунь
 66 Національний парк 

“Плітвіцькі озера”
 69 Барачеві печери

70 Північний захід
 72 Крапина
 74 Великий Табор
 76 Кумровець
 78 Кланець
 80 Преграда
 81 Вінагора

Зміст



2 3

Žumberak

Japetić

ZAPREŠIĆ

KRAŠIĆ

Plešivica

LUŽNICA

SAMOBOR
Samoborsko gorje

Okić

DONJA KUPČINA

Baraćeve špilje

Crna Mlaka

KARLOVAC

Plitvička jezera

Dobra

Kupa

OZALJ

SLUNJ

VELIKA MLAKA

ANDAUTONIJA

VELIKA GORICA

Lonjsko polje

Vukomeričke gorice

LUČELNICA

GUSTELNICA

LUKINIĆ BRDO

LIJEVI ŠTEFANKI

KUTINA

JASENOVAC

ČIGOČ

KRAPJE

SISAK

SV. IVAN ZELINA

VARAŽDIN

VARAŽDINSKE TOPLICE

LUDBREG

OPEKA

Medvednica

GORNJA STUBICA

MARIJA BISTRICA

BELEC

LEPOGLAVA

TRAKOŠĆAN

Sljeme

KRAPINA

TUHELJSKE TOPLICE

KRAPINSKE TOPLICE

PREGRADA

VINAGORA

VELIKI TABOR

KUMROVEC

KLANJEC

ZAGREB

N

S

W

E



Північ

Medvednica

GORNJA STUBICA

MARIJA BISTRICA

BELEC

LEPOGLAVA

TRAKOŠĆAN

Sljeme

ZAGREB

Медведниця
Горня Стубиця 
Марія Бистриця
Белець
Лепоглава
Тракощан
Медведниця є одночасно і природоохоронним 
заповідником, і популярним місцем прогулянок 
загребців. На північних схилах простягається 
Загір’я – зелена пагорбиста місцевість 
романтичних замків та збереженого укладу 
сільського життя.
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Медведниця 
Густі лісисті схили Медведниці 
(яку часто просто називають 
за назвою її найвищої 
вершини – Слєме) пропонують 
відпочити на лоні природі, 
куди можна дістатися навіть 
трамваєм з центру міста. 
Відвідувачі можуть обрати 
один з численних туристичних 
маршрутів, аби дійти до одного 
з гірських будинків відпочинку, 
де їм запропонують скуштувати 
недорогі щойно приготовані 
смачні страви. Природний парк 
“Медведниця” став домівкою 

для численних видів рослин і 
тварин й місцем знаходження 
об’єктів багатої культурної та 
геологічної спадщини. Одним 
з них є, наприклад, печера 
Ветерниця, яка тягнеться на 
10 квадратних кілометрів у 
карстових породах ґрунту. 
Головна зала печери має 
завдовжки більше ніж 2 км, а 
для відвідувачів відкрито лише 
перші 380 метрів печери. Тут 
ви можете побачити кістки 
печерного ведмедя і відвідати 
(і навіть взяти з собою) нинішніх 

мешканців печери – кажанів. 
“Медведниця” також пропонує 
відвідати срібну копальню, 
з якої родина Зрінських 
видобувала срібло ще у 16-му 
столітті, відколи граф Петар 
Зрінський отримав право на 
видобуток копалин. Наслідком 
двохсот років гірничої справи, 
як деякі кажуть, стала система 
підземних коридорів, які 
тягнуться аж до Верхнього міста 
у самісінькому центрі Загреба. 

www.pp-medvednica.hr 

Квасоля (“Ґрах”)
Для відпочиваючих, які сотнями 
щотижня сходять на вершину гори, 
нагородою після тригодинного 
сходження є тарілка гарячої 
вареної квасолі. “Ґрах” – густий 
суп з вираженим смаком 
копченого м’яса, який подається з 
ковбасками чи смачною квашеною 
капустою. Тарілка цієї смачної 
і корисної страви зігріє душу 
і тіло, а особливо смакуватиме 
до неї і принесе справжню 
насолоду кухоль холодного пива. 
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Горня Стубиця
Горня Стубиця пропонує 
насолодитися сільським 
спокоєм та гарними 
краєвидами навколишніх гір. 
Для більшості хорватів назва 

“Горня Стубиця” пов’язана з 
іменем Матії Губця – ватажка 
селянського повстання у 
16-му столітті. Переможеного 
Губця, прив’язаного до вагона, 
перевезли до Загреба, де на 
його голову поклали корону 

з розпеченого заліза,та 
жорстоко четвертували. Стара 
липа, яка росте поруч із 
чарівною старою дерев’яною 
хатиною (нині кав’ярнею), є 
єдиним живим свідком часів 
Матії Губця. У гарному палаці 
Оршич зберігається колекція, 
яка розповідає про історію 
Матії Губця та життя Загір’я. 

www.mdc.hr/msb
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Марія Бистриця 
Марія Бистриця – одне з 
найпопулярніших місць 
моління, куди щороку 
прибувають тисячі вірян, 
аби вшанувати Матір Божу. 
Привабливе невелике містечко 
розташоване в неймовірно 
гарному ландшафті, готична 
церква св. Марії Сніжної на 
головній площі є напрочуд 
гарною. Церква на честь 

Пресвятої Діви має чудотворну 
статую “чорної” Богоматері з 
дитиною роботи 15-го століття 

– тоді місцевий приходський 
священик, побоюючись турків, 
заховав статую і помер, не 
відкривши нікому таємниці 
своєї схованки. Кілька 
десятиліть потому статую було 
знайдено через світло, яке 
вона випромінювала. Після 

цього її ховали ще одного 
разу, потім знову знайшли в 
17-му столітті, і з тих пір до неї 
приходить помолитися багато 
тих, хто вірить в її цілющу силу. 

www.info-marija-bistrica.hr

Пряник у вигляді серця
Яскраво червоне серце-пряник, 
яке можна знайти на стендах біля 
святинь та в сувенірних магазинах, 
є традиційною прикрасою і 
подарунком на згадку про Загреб 
та Загір’я. На пряниках білою 
глазур’ю написано назви місць, які 
ви відвідали, можливо, послання 
любові, прислів’я або напис на згадку. 
Пряники, які часто даруються на 
знак любові, принаймні теоретично 
є їстівними. Ви не помилитеся!
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Белець
В підніжжі високої гори 
Іванщиця розташоване 
маленьке село Белець, в якому 
приховано від очей натовпу 
шедевр сакральної архітектури 

– церкву святої Марії Сніжної. 
Церква, оточена мурами, які 
були призначені для оборони 
від вторгнення османського 
війська, має справді чудове 
внутрішнє оздоблення, 
фрески майстра 18-го століття 
Івана Рангера і неймовірно 

багатий вівтар з великою 
кількістю позолоти. Вівтар 
був зроблений скульптором 
Йосипом Шокотніггом 
з Граца. Нещодавно 
церкву реставровано, і її 
дійсно варто подивитися 
як шедевр барокового 
мистецтва в Хорватії.

Лепоглава
Важливим місцем паломництва 
є також Лепоглава, яку в 14-му 
столітті заснували монахи 
павлини. Павлини не лише 
побудували чудову церкву 
і монастир, а й зробили 
великий внесок в розвиток 
освіти, медицини, мистецтва і 
культури цього міста. У 1786 
році імператорським указом 
Йосипа II Павлинський орден 
було скасовано, а у 1854 році 
монастир перетворився на 

в’язницю. Деякі приміщення 
найбільшої в’язниці в Хорватії 
сьогодні знаходяться в 
ближніх нових будівлях, 
а у 2001 році монастир 
було повернено Церкві. В 
цій в’язниці, де тримали 
багато політичних в’язнів, 
ув’язнення відбували Йосип 
Броз Тіто і Франьо Туджман.

www.lepoglava-info.hr

Лепоглавське мереживо
Одне з ремесел, яке до Лепоглави принесли павлини, було плетіння 
мережива. Сьогодні це місто є одним з центрів фріволіте в Хорватії, 
де відбуваються відомі школи плетіння та міжнародний щорічний 
фестиваль мережива. Лепоглавське мереживо плететься за допомогою 
човників, не менш відоме пазьке мереживо з використанням голок, 
а мереживо з Хвара виготовляється з волокон листа агави.
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Тракощан
Коли говорять про Загір’я як 
місцевість казкових замків, 
перше, що спадає на думку – 
Тракощан. Ряд високих білих 
стін та веж, які, здіймаючись 
над озером, віддзеркалені 
на його поверхні, в оточенні 
зелених пагорбів та лісів – 
замок Тракощан – гарантує 
насолоду по-справжньому 
красивими видами. 
Побудований у 13-му столітті 

як невелика фортеця, у 19-му 
столітті він був перебудований 
на романтичний замок його 
власниками – родиною 
Драшковичів. На всіх чотирьох 
поверхах фортеці знаходиться 
музей, де захоплені відвідувачі, 
переходячи з однієї кімнати 
до іншої, розглядають 
різні стилі інтер’єрів.

www.trakoscan.hr
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Захід
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KRAŠIĆ

Plešivica

LUŽNICA

SAMOBOR
Samoborsko gorje

Okić

ZAGREB

Запрешич
Палац Лужниця
Самобор
Самоборське нагір’я
Плешивиця
Жумберак
У безпосередній близькості від Загреба, 
на заході від міста, розкинулася чудова 
місцевість зі жвавими містами і палацами 
старої аристократії. На горизонті видніються 
темні обриси Жумберка, самотні стежки якого 
приваблюють туристів його тихими таємницями.
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Запрешич
З містом Запрешич нерозривно 
пов’язане ім’я графа Йосипа 
Єлачича (1801-1859), який 
у 1848 році вів хорватів 
у битви за незалежність 
Хорватії, а пізніше оселився 
у власному маєтку поблизу 
Запрешича. Капітальна і 
довготривала реконструкція 
палацу Єлачичів “Нові 

Двори” ще триває, а парк 
навколо палацу пропонує 
багато приємних сюрпризів. 
В колишньому амбарі, 
побудованому частково з 
дерев’яної дошки та балок, 
нині знаходиться Галерея 

“Матія Скур’єні”, в якій 
експонуються роботи цього 
місцевого художника-аматора, 

чиї картини зі сценами 
сільського життя полонять 
нереальною сюрреалістичною 
красою. Знайдіть вишукані 
архітектурні форми сімейного 
склепу Єлачичів, який 
архітектор Загребського 
собору Герман Болле задумав 
у неоготичному стилі. 
Нові Двори пропонують 

різноманітні види відпочинку 
від прогулянок їх лісовими 
стежками до гри в гольф.

www.muzej-matija-skurjeni.hr 
www.zapresic.hr
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Палац Лужниця
Над кукурудзяними полями, які 
простягаються від Запрешича 
на схід, гордо здіймаються 
кутові вежі замку Лужниця, що 
робить цей палац – прекрасний 
приклад будівництва палаців 
у 18 столітті – схожим 
на французький. Кілька 
аристократичних сімей були 
власниками палацу, а у 1925 
році він був переданий в 
якості подарунку Товариству 
сестер милосердя Св. 
Вінсента де Поля, а сьогодні 

використовується як місце 
для усамітнених роздумів і 
молитов. Парк біля палацу, 
якому повернено його 
первісний вигляд з 19-го 
століття, добре доглянутий та 
відкритий для відвідувачів 
щонеділі у другій половині 
дня. Парк славиться своїми 
старими дубами та різними 
ароматичними травами, з яких 
черниці роблять різні напої.

www.luznica.hr
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Самобор 
Розташований біля підніжжя 
зелених пагорбів вздовж річки 
Градна, води якої завжди 
тихо дзюрчать, Самобор є 
одним з найкраще збережених 
міст північної Хорватії, який 
щодня відвідують численні 
гості з Загреба, що більш за 
все бажають випити кави в 
одній з кав’ярень на головній 
самоборській площі та 

насолодитися знаменитими 
“кремшнітами”, які пропонують 
скуштувати кондитерські міста.
Любителів мистецтва і ремесел 
чекає в старому Самоборі 
багато цікавого. Роботи 
одного з найпопулярніших 
сучасних художників зібрані в 
галереї Златка Прица, сучасна 
фотографія представлена у 
Фотогалереї “Ланг”, а Міський 

музей пропонує розглянути 
яскраву колекцію народних 
костюмів – отже в місті 
Самобор дійсно є що побачити.
Самобор – прекрасне місце 
для приємної прогулянки 
на лоні природи. Якщо ви 
гуляєте однією з лісистих 
стежок, що ведуть до Аніндолу, 
та попрямуєте через ліс, в 
кінці дороги Вас привітають 
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драматичні руїни самоборського 
Старого міста з 13-го століття.
Добре відвідати Самобор під час 
карнавалу, особливо в останні 
вихідні перед Попелястою 
середою до Великого посту, 
коли місто оживає веселими 
карнавальними парадами, 
а багато відвідувачів у 
масках стають частиною 
карнавального дійства.

Самоборські гастрономічні особливості
Самобор прославився на всю територію Хорватії двома коронними 
стравами, які, як вважають, сягають корінням до недовгого періоду 
французької окупації на початку 19-го століття. Найвідомішим є, мабуть, 
самоборський Бермет – місцева версія вермуту, який виробляється з 
вина, південних фруктів та ароматичних трав, таких як полин. Якщо цей 
коктейль не смакуватиме всім, то самоборська гірчиця міцного фруктового 
смаку та коричневого кольору “муштарда” сподобається багатьом. Сім’я 
Філіпец поколіннями зберігає традицію виготовлення цих делікатесів, які 
можна придбати в сімейному магазині неподалік від головної площі.

www.samobor.hr 
www.tz-samobor.hr
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Самоборське нагір’я
Поблизу Самобора на захід 
простягається Самоборське 
нагір’я – невисокі гори, вкриті 
густими лісами з галявинами 
на вершинах – ідеальне місце 
для одноденної розважальної 
поїздки. Найвищою вершиною 
у 879 метрів є Япетич, куди 
можна дістатися за дві 
години після “Шоічевої 
хати” – улюбленого ресторану 

та рекреаційного об’єкту. На 
крайній південно-східній 
точці нагір’я височіє крутий 
Окич, з руїнами однієї з 
найукріпленіших хорватських 
середньовічних фортець на 
пагорбах. На схилах Окича 
знаходиться “Етнобудинок 
під Окичем” – приватний 
музей, розміщений у 
реконструйованому 

сільському будинку, де можна 
побачити різні традиційні 
костюми та предмети побуту.

www.etno-kuca.hr
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Плешивиця
Вздовж південних схилів 
Самоборського нагір’я в 
гарному оточенні пологих 
пагорбів, які пересікають смуги 
виноградників, розташоване 
село Плешивиця. Крім 
величного піно, шардоне та 
різлінгу, ця область відома 
Португізцем – червоним 
вином фруктового смаку, 
яке, як Божоле, краще пити 

ще молодим. Початок пиття 
молодого Португізця у 
жовтні – основна причина 
великого місцевого 
свята. Багато сімейних 
виноробних господарств 
у Плешивиці пропонують 
Вам можливість спробувати 
власні вина, причому в 
основному їх подаватимуть з 
нарізаним м’ясом і сирами. 

В Туристичному союзі 
Загребської жупанії можна 
отримати брошуру про 
плешивицьку винну дорогу, 
в якій наведено перелік 
всіх таких господарств.

www.tzzz.hr
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Жумберак 
Поблизу Загреба знаходиться 
багато місць недоторканної 
природи, цікавих для 
одноденної подорожі в 
гори, серед яких Жумберак є, 
безумовно, одним з найбільш 
привабливих. Спираючись на 
Самоборські гори, Жумберак 
пропонує гостям гірських 
вершин, вузьких гірських 
долин й ізольованих сіл 

побачити сушилку для 
кукурудзи і акуратно 
укладені дрова для опалення. 
Проїжджаючи звивистими 
дорогами Жумберка, ви 
побачите більше тракторів, 
ніж легкових автомобілів.
Велика частина цих гір 
належить до Природного 
парку “Жумберак”, у центрі 
якого, в селі Солоний Дол 

(Slani Dol), на заході від 
Самобора, можна отримати 
всю інформацію про пішохідні 
та велосипедні маршрути.

www.pp-zumberak-
samoborsko-gorje.hr

Крашич
Центр хорватського католицизму 
знаходиться у Крашичі – заможному 
селі на південно-західному 
схилі Жумберка. Тут народився 
Алойзій Степінац (1898-1960) – 
загребський архієпископ, якого 
у 1945 році заарештували та 
кинули за грати комуністи, та 
який став символом духовного 
протистояння владі. В невеликому 
меморіальному музеї ясно показано 
найважливіші етапи його життя.
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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

Південний схід

Андаутонія
Вукомерічке Горіце
Велика Млака
Сісак
Лоньско поле
Ясеноваць
Якщо ви вирушите з Загреба на південь, ви 
здійсните своєрідну подорож історією Хорватії. 
В багатьох містах ви зможете побачити руїни 
римської доби та залишки середньовічних міст, 
але справжнім багатством цього краю є унікальна 
архітектура дерев’яних хат 19-го століття.
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Андаутонія
Мале село Щитар’єво лежить 
на руїнах, що лишилися від 
стародавньої Андаутонії – 
римського міста, заснованого 
в першому столітті нашої ери 
на перетині торговельних 
шляхів у долині ріки Сави. Це 
місце археологічних розкопок 
сьогодні є привабливим 
археологічним парком, 

відкритим для відвідувачів, 
який своїм гостям пропонує 
пройтися  римськими вулицями 
або подивитися на “підлогу 
з обігрівом” у колишній 
громадській лазні. Щороку 
наприкінці квітня відбуваються 
Дні Андаутонії, присвячені 
вивченню римської спадщини. 
В рамках проведення Днів 

Андаутонії проводяться 
експериментальні археологічні 
гуртки та тематичні ігрові 
кружки для дітей, а гості 
можуть скуштувати страви 
і напої римських часів.

www.andautonia.com
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Вукомерічке Горіце
На пагорбах Вукомерічких 
Горіц, що на південному заході 
від Великої Гориці, ховаються 
шедеври традиційної 
дерев’яної архітектури. Це 
нагір’я з селами, які розсіяні 
по вершинах гір з їх буковими 
лісами та виноградниками, 
пропонує насолодитися 
ідеальним сільським спокоєм 

і знайти притулок від міської 
метушні. У селі Лучелниця, 
на відстані 25 км від Великої 
Гориці, знаходиться каплиця 
Святої Трійці з 1935 року 
із прекрасною дзвіницею, 
вкритою шиндрою, та 
внутрішньою частиною, 
оздобленою дубовими плитами 
великих розмірів. Трохи 

далі на заході розташоване 
містечко Густелниця й каплиця 
святого Антонія – одна з 
найкрасивіших церков у 
регіоні, з ганком роботи 
19-го століття, який стоїть на 
дерев’яних стовпах, що зовні 
нагадують великі граблі. 
Трохи далі на півдні в Лукінич 
Брді стоїть церква св. Іоанна 

Хрестителя, побудована на 
початку 20-го століття. Її 
ганок спирається на багато 
різьблені дерев’яні колони та є 
доказом великої майстерності 
місцевих ремісників. Серед 
відомих дерев’яних церков і 
каплиць своїм рустикальним 
виглядом вирізняється 
капличка святого Георгія на 
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вершині пагорба над селом 
Ліві Штефанки з конічним 
дахом, вкритим хвилястим 
гонтом, верх якого прикрашає 
великий півень з кованого 
заліза. Каплиця побудована 
в 1677 році, а чверть століття 
потому переміщена на 
своє сьогоднішнє місце 
розташування. Каплиця 
настільки мала, що замість 

Велика Млака
Одним з найвідоміших зразків 
традиційної дерев’яної 
архітектури в Хорватії є 
церква святої Барбари у 
Великій Млаці всього у кількох 
кілометрах південніше від 
Загреба. Церква побудована 
в кінці 17-го століття з 
важких дубових балок, а у 
19-му столітті прикрашена 
всередині роботами місцевих 

народних майстрів. Майже 
кожен сантиметр внутрішніх 
стін вкритий панелями, на 
яких намальовано сцени 
з життя святої Барбари, 
портрети святих та прекрасні 
квіткові орнаменти.

www.tzvg.hr

задньої стіни вбудовано 
великі роздвижні панелі, які 
у неділю можна відкрити 
аби віряни могли чути 
службу божу і ззовні.
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Сісак
Історія міста Сісак є набагато 
давнішою за історію будь-
якого іншого міста цього 
краю. У стародавні часи тут 
був римський річковий порт 
Сісція, а протягом наступних 
століть Сісак відігравав 
дуже важливу роль в захисті 
Центральної Європи від війська 
Османської імперії. В музеї 
міста можна розглянути гарні 

колекції предметів старовини, 
а перед приходською церквою 
видніються залишки мурів 
римської доби. Тематичні 
історичні виставки 
проводяться також в стінах 
міцної фортеці з трьома 
величезними вежами, що 
височіє над гирлом річок 
Купи і Сави. Тут же, під 
стінами фортеці, 22 червня 

1593 року об’єднані хорватська, 
словенська та австрійська 
армії завдали страшної 
поразки кількісно більшому 
турецькому війську, зупинивши 
таким чином подальше 
захоплення Європи турками.

www.sisakturist.com
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Лоньсько поле
Лоньсько поле є найбільшим 
захищеним водно-болотним 
угіддям у Хорватії, яке тягнеться 
вздовж східного берега ріки 
Сави у вигляді низки лугів, 
боліт і каналів. Лоньсько 
поле є ризницею традиційної  
дерев’яної архітектури з 
мальовничими дерев’яними 
будинками, заплетеними 

виноградною лозою та 
прикрашеними квітковими 
кошиками. Сполучення між 
двома берегами ріки Сави 
відбувається старомодними 
ланцюговими поромами, які 
прибувають до протилежного 
берега, як тільки там чекає 
кілька машин. Річка Сава 
щорічно розливається і багато 

пасовиськ стають водно-
болотними угіддями. У зв’язку 
з цим природним явищем 
Лоньсько поле має багату 
флору і фауну, яка налічує 
понад 250 різних видів птахів. 
Це також ідеальне місце для 
велосипедних прогулянок, де 
існує багатий вибір будинків 
відпочинку, де велосипедисти 

є бажаними гостями, яким 
запропонують нічліг і сніданок 
навіть у красивих традиційних 
дерев’яних будинках.
Лоньсько поле має два 
інформаційні центри: в селі 
Чігоч, відомому як місце 
гніздівля великою популяції 
перелітних лелек, та в селі 
Крап’є, яке може пишатися 
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найбільшою кількістю 
найкраще збережених 
дерев’яних будинків. 
Обидва села є вихідними 
пунктами для початку пішої 
прогулянки стежками на 
лоні природи, які ведуть 
відвідувачів вздовж насипів 
та через ліси унікального 
ландшафту Лоньського поля. 

З Крап’я можна попасти до 
орнітологічного заказнику 
“Крап’є Джол” – одного 
з найбільших гніздівель 
чапель в Європі. 

www.pp-lonjsko-polje.hr

Білі лелеки
З квітня до кінця серпня Лоньсько поле стає домівкою для третини 
популяції всіх білих лелек в Хорватії. Близько 500 пар лелек гніздяться 
тут завдяки великій кількості їжі – комах, жаб і риб, аж до самого 
перельоту до Африки. Найвідомішим селом лелек є Чігоч, в якому 
майже відсутні димар або стовп, на якому б не гніздилися лелеки.

www.turizam-smz.hr
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Ясеноваць 
Поруч з тихим містечком 
Ясеноваць, на півдні від 
долини ріки Лоня, розкинулася 
місцевість, яка є вічною 
пам’яттю про Другу світову 
війну в Хорватії. Тут у 
1941 – 1945 роках знаходився 
трудовий табір нацистського 
устаського режиму, де, за 

деякими оцінками, було вбито 
близько 70 000 сербів, циган 
та хорватських антифашистів. 
Мультимедійна експозиція з 
колекцією фотографій, старих 
фільмів та інтерв’ю в’язнів, 
що вижили, розповідають про 
історію цього табору. Високо 
над полями, де колись був 

табір, стоїть т.зв. Кам’яна 
квітка – пам’ятник, чиста 
сучасна краса якого апелює 
до пам’яті та роздумів.

www.jusp-jasenovac.hr



SV. IVAN ZELINA

VARAŽDIN

LUDBREG

OPEKA

VARAŽDINSKE TOPLICE

ZAGREB

Схід

Винні дороги навколо 
Святого Івана Зеліни
Вараждин
Лудбрег
Опека

Красиве барокове місто Вараждин є одним 
з найкрасивіших міст континентальної 
Хорватії, а його околиця дивуватиме туристів 
чекають і інші приємні сюрпризи.
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Винні дороги 
навколо Святого 
Івана Зеліни
Сім’ї, які проживають в 
пагорбистій місцевості 
навколо містечка Святий Іван 
Зеліна, поколіннями плекають 
їхні виноградники. Вина 
цього регіону (включаючи 
вино з автохтонних сортів 

винограду Кралєвіна Зеліна) 
є дуже популярними, а 
багато місцевих виноробів 
відкривають власні 
винні підвали для гостей, 
пропонуючи скуштувати свої 
вина. Карту винних доріг 
отримайте в музеї Зеліни, 
або йдіть, слідкуючи за їх 
коричневими позначками. 
Якщо ви хочете скуштувати 

вина “в офіційній атмосфері”, 
тоді ви можете звернутися 
до туристичного союзу, 
який вам допоможе знайти 
господаря винного підвалу.

www.tzzz.hr
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Вараждин
Вараждин, одне з найкраще 
збережених барокових 
міст в Центральній Європі, 
запрошує вас на прогулянку по 
пішохідній зоні центральними 
вулицями міста, вздовж 
яких видніються гарненькі 
пастельні фасади заможних 
маєтків і церков. Протягом 
недовгого періоду 18-го 

століття місто було столицею 
Хорватії, чим пояснюється 
те, що велика кількість 
шляхетних сімей побудували 
тут свої розкішні маєтки й 
палаци. У зеленому парку 
поблизу центру знаходиться 
старе місто з його величною 
архітектурою, яке нагадує 
про ті часи, коли Вараждин 

був фортецею, що захищала 
північну Хорватії від наїздів 
війська Оттоманської імперії. 
Міцні середньовічні мури та 
ренесансне внутрішнє подвір’я 
з галереєю по периметру 
створюють відповідну 
атмосферу для історичної 
колекції Міського музею. З 
другого краю мосту, який 
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веде до фортеці, знаходиться 
палац Сермаге в стилі 
бароко, в якому розміщено 
Галерею старих майстрів і 
сучасного мистецтва. Ще один 
важливий вараждинський 
музей – ентомологічний 
музей “Світ комах” – має 
велику колекцією метеликів 

і макети, які відкривають 
відвідувачам таємне життя 
комах. Любителі садівництва 
повинні обов’язково піти 
на міське кладовище, яке 
його директор і талановитий 
ботанік Герман Галлер в 1906 
році оформив як декоративний 
парк. З його вічнозеленою 

живицею та кедрами, 
обрізаними у вигляді різних 
форм, це місце є унікальним 
прикладом поєднання 
ландшафтної архітектури, яке 
не порушує спокою кладовища.

www.tourism-varazdin.hr
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Лудбрег
Указом Папи Римського у 
1513 році місто Лудбрег стало 
місцем паломництва. Одного 
разу місцевий священик 
на хвилинку засумнівався, 
що хліб і вино є насправді 
тілом та кров’ю Христа. Тоді 
перед здивованими очима 
вірян вино перетворилося 
на справжню кров. Сьогодні 
ця кров зберігається в храмі 
Святої Трійці в золотій раці, 

подарованій графинею 
Беттхані, родинний маєток 
якої є однією з найкрасивіших 
будівель в цьому невеликому 
провінційному місті. 
Щонеділі в кінці серпня 
і на початку вересня до 
Лудбрегу приїжджає велика 
кількість паломників. 

www.tz-ludbreg.hr

Опека
У горах на заході від 
Вараждина, неначе 
зелена оаза, знаходиться 
Опека - дендрарій та один з 
найкрасивіших ботанічних 
садів у країні з 19-го століття. 
Парк в англійському стилі, 
розбитий родиною Бомбель, 
пережив бароковий палац, 
від якого сьогодні, на жаль, 
лишилися тільки руїни. В 
дендрарії ростуть сотні 

дерев з усіх куточків світу, 
серед яких є рідкісні та 
екзотичні види. Сусіднє 
місто Вінниця славиться 
своєю джерельною водою і 
вином – що б ви не спробували, 
вам все сподобається! 

www.dvorci.hr
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DONJA KUPČINA

Baraćeve špilje

Crna Mlaka

KARLOVAC

Plitvička jezera

Dobra

Kupa

OZALJ

SLUNJ

ZAGREB

Південь 

Карловаць
Доня Купчина
Озаль
Слунь
Національний парк 
“Плітвіцькі озера”
Барачеві печери

Річки, озера і водоспади – це лише деякі з 
привабливих сцен, які чекають мандрівників на 
північному заході від Загреба, а Національний 
парк “Плітвіцькі озера” (Plitvice) відомий як 
одна з величних природних красот Європи. 
Старі міста, фортеці і замки, які знаходяться 
по дорозі до Плітвіцьких озер, дають гостям 
можливість помилуватися цікавими пейзажами 
і лишають по собі приємні спогади.
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Карловаць
Місто Карловаць, розташоване 
у місці злиття трьох річок, 
було засноване в кінці 16-го 
століття Карлом Штирійським, 
як фортеця для захисту 
центральної Європи від 
війська Османської імперії. 
Хоча оборонні мури вже давно 
знищені, в міському парку 
ще можна побачити обриси 
зірки, у формі якої зведено 
фортецю. Недовго гуляючи від 
центру міста можна дістатися 

зелених берегів річки Корани, 
де можна знайти ідеальне 
місце для сонячної ванни 
або, можливо, годування 
лебедів, які там гніздяться. 

www.karlovac-touristinfo.hr

Чорний лелека в Чорній Млаці
Неподалік від траси Загреб-
Карловаць розташована болотиста 
і лісиста місцевість Чорна Млака 
з її головним скарбом – птахами. 
Особливою цінністю цього 
району є проживання тут рідкого 
виду чорного лелеки, який, на 
відміну від більш відомого 
білого лелеки, є дуже чутливим 
до присутності людини, а його 
гніздівля можна зустріти лише 
в недоторканних лісах.

www.tzzz.hr
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Доня Купчина
У багатьох селах на заході 
від Загреба ще стоять крихкі 
дерев’яні сільські хати, а 
найкрасивіші будинки 
збереглися в селі Доня 
Купчина, що на південному 
сході від Карловця. 
Маленький краєзнавчий 
музей ретельно охороняє 
групу господарських будівель 
19-го століття, розташованих 
біля невеличкої галявини. 
Експозиція тканин ручної 

роботи та вишиті костюми 
збагачують музейну колекцію. 

www.tzzz.hr

Озаль
На північному заході від 
Карловця розташоване місто 
Озаль, а високо на скелі над 
містом і звивистої річки Купа 
здіймається величний замок, 
пов’язаний з історією двох 
впливових хорватських 
шляхетних сімей – Зрінських та 
Франкопанів. У замку 
знаходиться музей, який цікаво 
розповідає історію про життя 
палацу в часи, коли Озаль був 
на вершині своєї могутності у 

17-го столітті. Трохи нагадує 
цей замок і Муняра (Munjara) 

– гідроелектростанція. Вона 
побудована австрійцями на 
Купі у 1908 році в грайливому 
неготичному стилі. Обладнання, 
вироблене в Австрії та введене 
в експлуатацію в 1926 році, 
дбайливо зберігається і може 
працювати, як і раніше.

www.ozalj-tz.hr



64 65

Слунь
По дорозі від Загреба в 
напрямку Плітвіцьких 
озер відпочиньте в Слуні 
– невеликому містечку, 
розташованому високо на 
берегах річки Корани. Нижче, 
поруч з рікою, знаходиться 
місце Растоке (Rastoke), де 
швидкі води рукавів річки 
Слуньчиця приводять в рух 

цілий каскад млинів. Тут 
відвідувачі можуть гуляти 
захоплюючим лабіринтом 
каналів та дерев’яних мостів, 
а в ресторанах, розташованих 
на узбережжі, вони мають 
можливість насолоджуватися 
свіжою фореллю.

www.tz-slunj.hr

Рафтинг
Багато привабливих місць для любителів рафтингу очікують на гостей 
в районі Карловця. Найближчою є ріка Мрежниця та її захоплюючі 
пороги у вузькому басейні ріки, затиснутому серед лісистих пагорбів. 
Ріка Корана теж дуже цікава: вона витікає з озера у північній 
частині комплексу Плітвіцьких озер та тече між низкою лякаючих 
ущелин. Трохи далі знаходиться русло швидкоплинної Купи, яка тут 
дуже швидко тече між високими вершинами гір Горського котару.

www.tzkz.hr
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Національний 
парк “Плітвіцькі 
озера” 
Національний парк “Плітвіцькі 
озера” – найбільша за 
розмірами захищена 
місцевість в Хорватії та одне з 
найпопулярніших туристичних 
місць відпочинку – пропонує 
відвідувачам прогулянку 

з унікальними пейзажами 
незабутньої краси. Серце 
національного парку – озера 
бірюзового кольору, над 
якими здіймаються каскадні 
водоспади. Ці каскади створені 
шляхом проникнення води 
через карстові гірські породи. 
Тисячі років вода несла з 
собою частинки травертину, 
який потім вниз за течією 

осідав та повільно утворював 
природні травертинні бар’єри. 
Цей процес осідання все ще 
триває, що видно по срібному 
нашаруванні  травертину на 
камінні та рослинах, що ростуть 
в водах Плітвіцьких озер.
Могутнє ревіння водоспадів 
та їх порогів утворює дивний 
контраст з досконалим спокоєм 
величних Плітвіцьких озер, 

мовчання яких порушує лише 
веселий гомін жаб’ячого 
оркестру. Над озерами 
високо в небо здіймаються 
ялинкові й букові ліси, які є 
ідеальним пристанищем для 
проживання оленів, вовків, 
рисей та бурих ведмедів.
Організація паркового 
простору дуже добра, тут 
легко можна знайти чітко 
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позначені стежки, які ведуть 
до озер і дерев’яних містків, 
що проходять над деякими з 
численних порогів. До вартості 
квитка на відвідання парку 
входить також безкоштовне 
плавання на кораблику по 
найбільшому озеру, а також 
подорож електричним потягом, 
який перевозить відвідувачів 

Барачеві печери
На сході від Плітвіцьких 
озер простяглася скеляста 
місцевість, багата на печери. 
Найбільш доступними є 
Барачеві печери, де вам 
пропонується здійснити 
сорокахвилинну екскурсію 
з гідом через величні 
гроти підземного світу зі 
сталагмітами й сталактитами. 

Ці печери – популярне місце 
домівки кажанів, а дещо більша 
кількість їх екскрементів 
зробила це місце однією з 
менш привабливих туристичних 
атракцій цих печер.

www.baraceve-spilje.hr

зі східної сторони парку 
до двох головних входів 
до національного парку.

www.np-plitvicka-jezera.hr 
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KRAPINA

PREGRADA

VINAGORA

VELIKI TABOR

KUMROVEC

TUHELJSKE TOPLICE

KRAPINSKE TOPLICEKLANJEC

ZAGREB

Північний захід

Крапина
Великий Табор
Кумровець
Кланець
Преграда
Вінагора

Подорож західною частиною Загір’я веде 
відвідувача через спокійний пейзаж зелених 
загорських пагорбів, на вершинах яких, 
неначе намальовані, розкинулися прекрасні 
виноградники, малесенькі церкви та палаці.
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Крапіна
У підніжжі милої компанії 
пузатих пагорбів 
розташоване місто 
Крапіна – районний центр 
та відома прабатьківщина 
крапінської доісторичної 
людини-неандертальця, яка 
жила та полювала 30 000 
років тому. Перший доказ 
доісторичного життя вчений 
Драгутін Крамбергер знайшов 
у 1899 році в селі Хушняково 

(Hušnjakovo) – першому селі 
після Крапіни, яке прославило 
Крапіну як одне з місць 
розкопок та великих знахідок 
з неандертальського періоду 
в Європі. Мультимедійна 
виставка на самому місці 
знахідок надзвичайно 
захоплююче демонструє 
побут неандертальців. Тут 
знайдено докази їх життя 
у великих громадах та 

полювання з використанням 
кам’яних знарядь. 
На протилежному боці міста, 
на Трській вершині (Trški 
vrh), знаходиться розкішна 
церква Матері Божої – одне з 
улюблених місць паломництва 
в Загір’ї. Побудована у 1750 
році місцева церква береже 
чудотворну статую Богоматері, 
яку один з загорських 
паломників привіз зі Святої 

Землі у 1669 році. Церква, 
опоясана кільцем аркад, 
прикрашена гарним стінним 
розписом роботи Антона 
Лергінгера й розкішними 
вівтарями, зробленими 
майстрами барочного 
будівництва Антоном Мерційом 
із Словенії та Пилипом 
Якубом Штраубом з Австрії.
www.krapina.hr 
www.tzkzz.hr
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Великий Табор
Замок “Великий Табор” з його 
великими напівкруглими 
вежами, які здіймаються 
над зеленню на вершині 
пагорба високо до неба, є 
найвидатнішим пам’ятником 
Хорватського загір’я. 
Укріплений замок побудовано 
на початку 16-го століття, 
коли Османська імперія була 
наймогутнішою військовою 
силою, а в мирний час його 
перебудовано для проживання. 
Внутрішнє подвір’я споруди 
оточене по колу аркадами. 

До музейної колекції 
входять твори мистецтва, 
знайдені під час реставрації 
замку, а також прекрасні 
ренесансні предмети побуту. 
Замок Великий Табор 
традиційно є місцем 
проведення кінофестивалю 
Табор, присвяченого 
короткометражному фільму.

www.velikitabor.com

Вероніка Десіничка
Кожний відвідувач замку “Великий Табор” почує легенду з 16-го століття 
про Вероніку Десіничку – сільську дівчину, чия краса зачарувала 
молодого дворянина Фрідріха Цельського. Фрідріх вже був одружений 
на дівчині з впливової сім’ї Франкопанів і його палке кохання до 
Вероніки наробило багато галасу. За легендою, батько Фрідріха, граф 
Герман Цельський, наказав посадити двох коханців у дві віддалені 
вежі. Нещасну Вероніку після допитів звинуватили у відьмацтві, а 
її тіло замурували в стінах “Великого Табору”. Тому й сьогодні, у 
повнолуння, можна почути її стогін. На згадку про героїню цієї трагедії 
кохання переможці фестивалю “Табор фільм” отримують нагороду у 
вигляді черепа Вероніки, що викликає і сміх і острах одночасно. 

www.taborfilmfestival.com
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Кумровець 
Село Кумровець, де 
традиційні будинки 
реконструйовано в Музеї 

“Старе село” – одне з 
улюблених місць для 
коротких сімейних 
екскурсій до Загір’я. Музей є 
справжньою етнографічною 
збіркою під відкритим небом, 
де можна побачити дуже 
цікаві хати 19-го століття із 
солом’яними дахами, в яких 

виставлено різні предмети 
побуту та знаряддя праці, 
що використовувалися в 
ті часи селянами під час 
роботи в полі. У багатьох 
хатах можна побачити зразки 
традиційних сільських 
ремесел: від вишивок жінок 
Загір’я, до пряників яскравих 
кольорів, виготовлених 
руками сільського кондитера. 
Сільські ремесла гостям часто 

Йосип Броз Тіто 
Кумровець відомий як місце 
народження Йосипа Броза 
(1892-1980) – хорватського 
комуніста, який під партійним 
псевдонімом “Тіто” очолював 
югославських антифашистів руху 
опору за часів Другої світової війни 
та став засновником післявоєнної 
югославської федеративної держави. 
Будинок, в якому виріс Тіто, сьогодні 
знаходиться в центрі Музею “Старе 
село” та містить експонати, які 
свідчать про його трудовий шлях.

можуть продемонструвати 
місцеві ремісники, вони 
дадуть вам можливість 
спробувати попрацювати 
з гончарним кругом.

www.mss.mhz.hr
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Кланець
Розташоване в глибокій 
долині в підніжжі пагорба, 
містечко Кланець розросталося 
навколо церковної вежі, 
прикрашеної чорно-білим 
візерунком шахівниці, яка 
увінчує францисканський 
собор 17-го століття. Спочатку 
собор будувався як мавзолей 
впливової сім’ї Ердеді, а 
нещодавно було реставровано 

два красиві саркофаги сім’ї 
Ердеді й виставлено їх для 
показу в спеціальному склепі. 
Саркофаг Емеріка Ердедія має 
багато оздоблене підніжжя 
та є одним з найкрасивіших 
зразків барокової архітектури 
склепів у Центральній Європі.
Напроти церкви працює 
галерея, присвячена 
скульптору Антуну 

Августинчичу (1900 -1979). 
Він народився в Кланьці, 
навчався в Загребі та Парижі 
і став одним з найбільш 
відомих авторів громадської 
скульптури свого часу. 
Центральне місце в галереї 
займає монументальна відлита 
статуя вершника під назвою 
“Мир”, що спочатку стояла 
перед будівлею Організації 

Об’єднаних Націй в Нью-Йорку. 
А. Августинчич похований 
тут, в саду, а на його могилі 
поставлено дуже зворушливу 
статую пораненого солдата.

www.klanjec.hr 
www.gaa.mhz.hr
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Преграда
Під схилами пагорбів 
північніше від Крапінських 
Топліць розташоване містечко 
Преграда, яке здається ще 
меншим під двома високими 
вежами приходської церкви. 
Через свій розмір цю церкву 
часто називають загорським 
кафедральним собором. В 
церкві є й великий орган, 
зроблений майстром для 
загребського Кафедрального 

собору, який не був 
встановлений через начебто 
недостатньо сильне звучання 
для великого міського собору. 
Останньої неділі вересня 
мешканці з навколишніх 
містечок приїздять сюди на 
свято збору винограду, яке 
неодмінно супроводжується 
народними піснями й танцями.

www.pregrada.hr

Вінагора 
Якщо бажаєте помилуватися 
одним з найкрасивіших 
краєвидів у регіоні, поїдьте 
до села Вінагора, що на заході 
від Прегради, де високо 
на вершині зеленої гори 
обітний храм Матері Божої. 
Спочатку він був оточений 
мурами, які захищали його 
від будь-яких нападів 
ворога, а сьогодні церкву 
оточують аркади, звідки 

відкривається прекрасний вид 
на пагорбистий рельєф Загір’я.
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Гімн Хорватії
Відразу ж за готелем “Терме Тухель” знаходиться замок Міхановичів – 
родинний палац 18-го століття, названий за іменем поета і дипломата 
Антуна Міхановича (1796-1861), який був братом господині замку 
графині Бріглєвич і часто тут бував. Любов Міхановича до загорського 
краєвиду надихнула його написати текст пісні “Лієпа наша” (“Наша 
гарна Батьківщино”), яка стала хорватським національним гімном.
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