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2 3ЗАГРЕБ

Загреб е град с много лица. Загреб от споде-
лените преживявания на приятел, Загреб 
от снимките в интернет или Загреб от 
страниците на този пътеводител? 

Всеки човек се докосва до Загреб по свой начин. За някои 
хора Загреб е изпълнена с енергия столица, а за други 
град, скроен точно по тяхната мярка. Някои гости на 
града обикват съхранената връзка с природата, а други 
са привлечени от богатите възможности на големия 
град. Загреб не се обременява с тези характеристики.

В един момент Загреб е сериозна столица с много 
институции, а в следващия се превръща в спокойно 
място, което ви завладява със своя непретенци-
озен чар. В някоя улица ще ви изненада забързани-
ят ритъм на никога неспящия град, а зад ъгъла ще 
ви омае пасторалната атмосфера на живописна 
уличка, където се чува само чуруликане на птички.

Загреб не е дребнав и по отношение на своята 
физиономия. Старата историческа част е хълмис-
та, с криволичещи улички, които естествено се 
сливат с околната среда. По-новите части на града 
са по-просторни и имат правилна форма, а широки-

увод научете още 

географско положение
Град Загреб е разположен в 
средна Хърватия. Простира 
се от южните склонове на 
планината Медведница до 
бреговете на река Сава. 

fr (Франция)
ch (Швейцария)
de (Германия)
at (Австрия)
it (Италия)
si (Словения)
ba (Босна и Херцеговина)
me (Черна гора)
rs (Сърбия)
hu (Унгария)

пътни разстояния
Загреб – Виена / 375 км
Загреб – Будапеща / 345 км
Загреб – Венеция / 380 км
Загреб – Белград / 395 км
Загреб – Любляна / 140 км
Загреб – Сплит / 410 км

УВОД 
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те булеварди са напълно съобразени с природ-
ните дадености на равнината на река Сава.

Загреб няма претенции и към географското си 
положение. Въпреки че градът е стъпил твърдо 
на сушата, във въздуха се усеща полъхът на 
средиземноморския вятър и то не само поради 
близостта на морето, а и поради начина на 
живот. Важни черти на характера на загребча-
ни са непосредствеността и обичта към 
улицата, площадите, разговорите, приятели-
те, храната и живота като цяло. Връзката на 
Загреб със Средиземно море е толкова силна, че 
дори и през зимата терасите на кафенетата 
и ресторантите са любимо място на жители-
те на града, а улиците и площадите гъмжат 
от хора и изобилстват от възможности за 
забавление. Хърватският поет Славко Михалич е 
възпял тази естествена връзка в своите стихо-
ве: „Прекосявам Зриньевац, а морето ме гали.“

Това е Загреб. Уникална комбинация на конти-
нентална и средиземноморска Хърватия, 
столица и град, в който всичко е на една ръка 
разстояние. Противоречията на загребските 
улици, от които някои са мирни и тихи, а други 
пулсират от енергия, съвършено отразяват 
характера на Загреб, на града, в който всеки 
намира нещо за себе се. Именно поради това, не 
съществува един единствен Загреб, а съще-
временно Загреб е единствен по рода си.

името на града 
Според една легенда, района, в който 
днес се намира Загреб, в миналото е 
често страдал от суша. В един далечен 
ден, за да напои войниците и конете си, 
банът (владетелят на областта) забил 
меча си в сухата земя и от нея веднага 
бликнала бистра вода. Банът викнал на 
войниците: „Загребете!“, след което се 
обърнал към една девойка, която стояла 
наблизо: „Драга Мандо, загреби!“. От 
тук произлиза името на града, а и на 
извора „Мандушевац“, който все още се 
намира на централния градски площад.

панорамната гледка от небостъргача на „илица“
Над площад „Бан Йосип Йелачич“, в самото начало на 
най-дългата загребска улица „Илица“, се издига първата 
административна сграда в Хърватия. Жителите на града 
наричат това внушително здание „Небостъргача на Илица“ 
или просто „Небостъргача на площада“. Небостъргачът е 
завършен през 1959 г., а негови проектанти са архитекти-
те Йосип Хитил, Слободан Йовичич и Иван Жульевич. Това 
е първата сграда в тази част на Европа с изцяло стъклена 
фасада. Днес в небостъргача се намират жилищни и админи-
стративни площи, а последният 16-ти етаж е отворен за 
обществеността и от него се разкрива великолепна пано-
рамна гледка към цял Загреб.

главният площад преди и сега 
В главния загребски площад са втъкани пластове от спомените на сегашните и 
предишните поколения граждани – от 18-ти век, когато се е оформила „Харми-
ца“ (пропускателен пункт за събиране на такса за преминаване), до днес, когато 
хората с гордост поглеждат към паметника на бан Йосип Йелачич (дело на 
автора Антун Доминик Фернкорн) и просторната агора, подходяща за различни 
събирания. От 1947 до 1990 г. името на площада е било „Площад на Република-
та“, а паметникът е бил отстранен. Интересен е фактът, че когато е върнат, 
паметникът е обърнат на другата страна – на юг, в посоката на растежа и 
развитието на града, а не като едно време – на север, към Унгария, с която 
Хърватия е била във васални отношения. Много жители на града разговорно 
наричат площада „Йелачич плац“.

бан йосип йелачич 
Този славен хърватски 

юнак от 19-ти век премахва 
крепостничеството 
и свиква първите 

парламентарни избори. 
Неговият паметник се 
намира на централния 

градски площад.  

ЗАГРЕБ УВОД 
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за града 

Хотел „Еспланаде“ е 
построен през 1925 г. за 

настаняване на пътници-
те на легендарния „Ориент 
експрес“, който е свързвал 

Париж и Истанбул. 

Осветлението на газови 
лампи е въведено в центъра 
на града още през 1863 г., а 

днес се използват повече от 
двеста лампи, които всяка 
сутрин и всяка вечер пали и 
гаси специален „фенерджия“. 

Загреб е един от трите града 
в Европа, които са съхранили 
тази романтична традиция. 

Загреб има около 
4500 кафенета и 
ресторанти, по 
едно заведение 

на всеки 175 
жители. 

Според последното пре-
брояване на населението 
през 2011 г., населението 
на Загреб е около 790 000 

жители, което е около 
18,5 % процента от на-
селението на Хърватия. 

Музеите на 
Загреб имат 

почти 3,6 мили-
она експоната. 

През Загреб минава 16-ият 
меридиан, а точното 

място на кръстовището на 
улица „Вуковарска“ и улица 

„Държичева“ е отбелязано по 
време на провеждането на 
Универсиадата през 1987 г.

Загребската 
катедрала е дълга 
77 м, широка малко 
повече от 46 м, а 

височината на кулите 
е около 108 м.

загребският фуникульор
Загребският фуникульор се 

смята за най-късата въжена 
железница в света, която е 

част от мрежата на градския 
транспорт. Дължината на 

трасето е едва 66 м, а продъл-
жителността на пътуване-

то до върха е 64 секунди. 

Силата на звука на 
Гричкия топ е 130 
дБ, а топовният 
изстрел, който 

всеки ден отбелязва 
пладне, се чува и 

южно от река Сава. 

ще се видим под часовника!
Любимото място за срещи на 

загребчани е „под часовника“ на цен-
тралния градски площад. Часовникар-
ската работилница „Лебарович“ от 
квартал „Максимир“, която същест-
вува вече шест поколения,  поправя и 
поддържа всички градски часовници. 
Първите градски часовници са внесе-
ни от Австрия. По-късно се изработ-
ват в Хърватия, а стилът им напо-

добява онзи на виенските часовници.

ЗАГРЕБ ЗА ГРАДА
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поглед към 
миналото

Въпреки че съществуват доказателства, 
че районът около Загреб е населен още от 
праисторическо време, Загреб се споменава 
за първи път в писмените паметници едва 
през 1094 г, когато е основано загребското 
епископство и започва строителството на 
катедралата. В началото става дума за две 
селища, които се намират на два съседни хълма 

– Градец (днешният „Горен град“) и Каптол. 
Разделителната линия между двата града е била 
на мястото на днешната улица „Ткалчичева“, по 
протежението на която някога е текъл поток.

научете още 

Следи от 
заселване 
около река 

Сава

Загреб става 
свободен 

кралски град

Обединение 
на Каптол 
и Градец

Загреб става 
столица на 

независимата 
Република 
Хърватия

По време на реставра-
цията на църквата „Св. 
Марко“ от 1876 до 1882 г., по 
инициатива на архите-
кта Фридрих фон Шмит, 
на църквата е поставен 
покрив от емайлирани 
керемиди, изобразяващи два 
герба – герба на Триединно-
то кралство на Хърватия, 
Славония и Далмация в ля-
вата и герба на град Загреб 
в дясната част на покрива.

Основано е 
загребското 
епископство

ЗАГРЕБ ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО 
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златната була на бела iv 
Булата, според която Градец 

получава статут на свободен 
кралски град се пази в специална 
защитна пластмасова обвивка 
в подземието на сградата на 

Хърватския държавен архив при 
строго контролирани условия: 

температура от 18 до 21 граду-
са и влажност от 45 до 55 %.

През 1880 г. градът преживява истинска катастрофа: разрушително земе-
тресение събаря много исторически сгради (катедралата също претър-
пява сериозни щети), но същевременно това събитие предизвиква още 
по-значителна модернизация на града. Изникват много нови представителни 
обществени сгради, като се акцентира върху качественото градоустрой-
ство. Населението се увеличава (десет пъти през 19-ти век), градът расте 
във всички посоки, строят се нови квартали. В периода от 1917 до 1925 г. са 
отворени редица университети и висши училища,  а през 1926 г. именно в 
Загреб започват излъчванията на първата радиостанция в тази част на 
Европа. Ускорената индустриализация след Втората световна война води до 
още по-голямо увеличаване на населението и необходимост от нови места 
за разширяване на града – градът започва да се простира и по десния бряг на 
река Сава. След обявяването на независимостта на Република Хърватия през 
1991 г., Загреб става столица и най-голям хърватски град. 

градец и каптол 
През 1242 г. унгарско-хърватският крал Бела IV издава 
була, според която Загреб е провъзгласен за свобо-
ден кралски град, а неговите граждани получават 
правото всяка година да избират кмет, както и 
определено ниво на самоуправление. В замяна, жите-
лите на Загреб поемат ангажимента да утвърдят 
града със стени и кули и през средата на 13-ти век 

„Горният град“ придобива своя познат градски облик. 
На времето градът е имал няколко врати, но днес е 
запазена само „Каменната врата“. Още през 13-ти век 
на главния площад в „Горния град“ се издига църквата 

„Св. Марко“. Тя е по-малка от днешната църква, която 
е построена отново и многократно обновявана през 
следващите векове. През втората половина на 15-ти 
век и в началото на 16-ти век, когато опасността 
от османските нашествия е най-сериозна, Загреб е 
важна гранична крепост и около Каптол се изграж-
дат защитни стени и кули, голяма част от които са 
запазени и до днес. През бароковия период са разру-
шени много дървени къщи и са построени разкошни 
дворци, манастири и църкви. Градът се обособява 
като търговски, пазарен и занаятчийски център, в 
който се преселват жители от всички краища на 
Хабсбургската монархия. Населението се увеличава, 
изникват училища и болници, а Загреб се утвърждава 
като икономически и културен център. Нова крачка 
към още по-значително развитие е и администра-
тивното обединение на Градец и Каптол през 1850 
г. Бързо се изгражда инфраструктура – първата 
железопътна линия през Загреб е отворена през 1862 
г., градският газов завод е пуснат година по-късно, 
а през 1878. Загреб се сдобива и с водопровод. 

ЗАГРЕБ ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО 
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Малко са градовете, които 
успяват да запазят истори-
ческото си ядро по време 
на процеса на модернизация. 
Разположен на хълм и някога 
напълно ограден от стени и 
кули, старият Градец (нари-
чан още Грич) остава почти 
непроменен, а новият 
модерен Загреб продължава 
да се развива в подножието 
на хълма. В „Горния град“ се 
намира историческият 
център на светския Загреб, 
който се развива през 13-ти 
век, и оттогава малко се е 
променило по отношение 
на основната форма и плана 
на улиците. От кулите на 
градските стени е запазена 
кула „Лотършчак“, която е 
отбранявала южния вход на 
града. Съхранена е и отбра-
нителната „Попова кула“, 
която е служила за убежище 
на духовниците по време 
на атаките на враговете. 
От 1903 г. в „Поповата 
кула“ се намира звездо-
бройницата на Загреб.

Център на „Горния град“ 
е площадът „Св. Марко“ 
(разговорно „Марков 
площад“), където се 
намират „Бански двори“, 
някогашна резиденция на 
хърватските банове, а днес 
седалище на правителство-
то на Република Хърватия. 
На противоположната 
страна на площада е разпо-
ложена сградата на хърват-
ския парламент. В окол-
ните улички се намират и 
сградата на община „Горен 
град“, гръко-католическата 
конкатедрала, Музеят на 
наивното изкуство и Музе-
ят на разбитите връзки. В 
непосредствена близост 
е разположен и прекрасен 
йезуитски комплекс заедно 
с църквата „Св. Катарина“. 

празник на града 
На 30 май 1731 г. избухва 
голям пожар, който обхва-
ща и „Каменната врата“, 
един от най-важните 
входове на града. Ден след 
това, след като пожарът 
е угасен, под развалините 
намират невредима икона 
на св. Богородица. 31-ви май 
става празник на града, а св. 
Богородица от „Каменна-
та врата“ е провъзгласена 
за защитница на Загреб.

ЗАГРЕБ ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО 
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„марков площад“
Изящните здания на правителството, парла-
мента и Конституционния съд са на втори план 
по отношение на наистина великолепната църк-
ва „Св. Марко“, части от която датират още 
от средата на 13-ти век. Подробности на стр. 9.

1

„мирогой“ 
Монументалният градски гроби-
щен парк, който е същевременно и 
своеобразна художествена галерия 
с великолепни скулптури и спокоен 
оазис. Подробности на стр. 21.

„подковата на ленуци“
Великолепният комплекс от площади и 
паркове от 19-ти век е дом на много на-
учни, културни и художествени учрежде-
ния и представлява връх на градоустрой-
ството в Загреб. Подробности на стр. 22.

2

3 4
„долац“
Най-големият и най-хубав град-
ски пазар, препълнен с домаш-
ни плодове, зеленчуци и други 
продукти от всички краища на 
Хърватия. 
Подробности на стр. 57.

загреб

ЗАГРЕБ ЗАГРЕБ ТОП 10
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5

7

6

фуникульор 
Най-късата въжена железница на 
света, която е част от мрежата 
на градския транспорт, от 1890 
г. свързва „Долния град“ и „Горния 
град“.

„максимир“
Най-старият, а за много хора и 
най-красивият, градски парк в ан-
глийски стил е отворен през 1794 
г. Тук се намират зоологическата 
градина и многобройни езера и 
беседки. Подробности на стр. 20.

катедралата
Най-голямата хърват-
ска сакрална сграда, 
построена и рекон-
струирана многократ-
но от 13-ти век насам, 
придобива сегашния 
си неоготически облик 
през 19-ти век. стъргало („шпица“)

Поради развитата „кафе култура“, отсечката от площад 
„Бан Йелачич“ до площад „Петър Прерадович“ („Цветен 
площад“) и околните улички са се превърнали в своеобраз-
на градска дневна.

8

кула „лотършчак“
Един от най-добре запазени-
те обекти от някогашната 
система за отбрана на града. 
В кулата се намира Гричкият 
топ, чиито изстрел се чува 
всеки ден точно в 12 ч. на обяд. 

9

медведница 
Планина, разположена на север от 
Загреб, добре запазен природен 
парк и любимо място за излет 
на загребчани. Подробности на 
стр. 19.

10

ЗАГРЕБ ЗАГРЕБ ТОП 10
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Ако времето е хубаво, препоръчваме ви да прекарате 
деня в разходка и да се отпуснете в някой от 
градските паркове. Независимо дали обичате 
природата, имате нужда от почивка или просто 
търсите място за развлечение, сигурно с удоволствие 
ще посетите загребските паркове.  Те се намират 
из целия град. Някои от тях имат и значителна 
художествена стойност, а и доказват старата 
истина, че най-хубавите неща в живота са безплатни. 

научете още 

медведница 
Видима от всяка точка на 
града, Медведница винаги 
е предпазвала Загреб от 
студените северни ветрове 
и враговете. Днес целият 
район е защитен природен 
парк, в който се намират 
осем горски резервата. 
Многото извори и потоци 
и разликата в надморска-
та височина осигуряват 
разнообразни местообита-
ния за редица растителни 
и животински видове. В 
това можете да се увери-
те в пещерата „Ветерни-
ца“ – едно от най-важните 
палеонтологични находища в 
Хърватия. Връх Сльеме (1033 
м) е най-високата точка на 
Медведница. През събота и 
неделя загребчани редовно 
ходят на излет и планината 
е обточена с добре поддър-
жани планински пътеки, а 
многото уютни  хижи пред-
лагат весела атмосфера и 
вкусна домашно приготвена 
храна. 

„медведград“ 
Този добре запазен средновековен ук-

репен град, изграден след нахлуването 
на татарите през 1242 г., се намира 
на южните склонове на Медведница. 

Замъкът има стратегическо положе-
ние и от него се разкрива прекрасна 
гледка към Загреб и околностите. В 

„Медведград“ се намират ранноготиче-
ският параклис „Св. св. Филип и Яков“ и 
„Олтарът на родината“ - паметник в 

чест на хърватските войници, загинали 
в хърватската Отечествена война.

зеленият 
загреб 

ЗАГРЕБ ЗЕЛЕНИЯТ ЗАГРЕБ
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„максимир“ 
Ако желаете да избягате 
от градската врява и да се 
оттеглите в дълбоката 
и гъста столетна гора, 
посетете парк „Максимир“. 

„Максимир“ е отворен за 
обществеността през 1794 
г. като първи обществен 
парк в югоизточна Европа. 
Името на парка, оформен в 
английски стил, произхожда 
от неговия основоположник 
епископ Максимилиан Върхо-
вац. Освен спокойствие, в 
гъстата гора ще намерите 
пет езера и много потоци, 
както и богата образо-
вателна и развлекателна 
програма: зоологическата 
градина, „Беседката на 
ехото“ и прекрасни панорам-
ни гледки.

Парк „Максимир“ 
има площ от 316 
хектара, почти 

колкото „Сентръл 
парк“ в Ню Йорк.

„мирогой“ 
Най-големите градски 
гробища са същевременно и 
прекрасен парк и художест-
вена галерия на открито. 
Монументалната неорене-
сансова аркада, дълга 500 м 
и изградена по проекта на 
Херман Боле, е най-големият 
паметник на историцизма 
в Хърватия. „Мирогой“ е 
своеобразен паметник на 
толерантността на религи-
ите, тъй като на самите 
гробища няма междуконфе-
сионални разделения и дори 
поставянето на огради е 
забранено. Благодарение на 
многобройните скулптури, 
беседки и галерии в хармония 
с природата, тук можете да 
се насладите на приятна и 
интересна разходка.

ЗАГРЕБ ЗЕЛЕНИЯТ ЗАГРЕБ
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„подкова на ленуци“ 
Великолепният комплекс от площади и 
паркове в центъра на града, кръстен на 
великия загребски урбанист Милан Лену-
ци, е известен и като „Зелена подко-
ва“. Комплексът се състои от седем 
прекрасни площада и ботаническата 
градина и е известен със невероятна-
та паркова и жилищна архитектура и 
многото представителни исторически 
палати, в които се намират културни 
и научни институции, министерства, 
съдилища, музеи, хотели, галерии, както 
и железопътната гара. В контраст 
със сериозния облик на институции-
те, площадите излъчват спокойна 
атмосфера, особено при хубаво време, 
когато поляните са пълни с хора, които 
се припичат под слънчевите лъчи.

ботаническа градина 
В самия край на „Подковата на Ленуци“ се 
намира единственият от гореспомена-
тите паркове, който има работно време 

– Ботаническата градина на Природо-мате-
матическия факултет. Първите растения 
са посадени още през 1892 г., а паркът е 
изграден в английски стил. Цветните ком-
позиции са оформени симетрично в стила 
на историцизма. 

растително 
разнообразие 

В ботаническата 
градина има около 
5000 растителни 

вида и подвида, 
от които 300 
са защитени.

метеорологичен стълб 
През 1884 г. в северната част на 
парка „Зриньевац“ е поставен 
метеорологичен стълб, чиито 
механизми се навиват ръчно 
всеки понеделник. Тогава се 

подменя и лентата, която показва 
влажността, атмосферното налягане 

и температурата на въздуха.

ЗАГРЕБ ЗЕЛЕНИЯТ ЗАГРЕБ
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„щросмайерова алея“ 
Първото нещо, което ще видите като слезете от фуникульора, е първата 
обществена алея на Загреб, изградена с доброволните дарения на граждани-
те през 1812 г.  Алеята е в непосредствена близост до някои от важните за-
бележителности на града, например кула „Лотършчак“, а оттук се разкрива 
и великолепна гледка към целия „Долен град“. На панорамната гледка често се 
е наслаждавал известният хърватски поет и писател А. Г. Матош, а в негова 
чест през 1978 г. градът издига интересен паметник на любимото му място.

а. г. матош 
През 1972 г. скулпторът 
Иван Кожарич изработва 

алуминиев паметник 
на славния хърватски 

поет и писател и голям 
обожател на Загреб. 

„рибняк“ 
Зад катедралата, в парка „Рибняк“, някога са 
се намирали епископските рибарници, а през 
1829 г. мястото е превърнато в очаровате-
лен парк в английски стил с много екзотични 
растения. Разположен в самия център на 
града, паркът е идеално място за почивка 
от туристическата обиколка. 

романтичният загреб 
Ако сте дошли в Загреб с 
любимия човек, непремен-
но трябва да заключите 

своя катинар на любовта в 
„Горния град“, да си починете 

на някоя пейка или да се 
насладите на целувка на спе-
циалното място за целувки 

под кула „Лотършчак“.

ЗАГРЕБ ЗЕЛЕНИЯТ ЗАГРЕБ
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„ярун“ 
„Ярун“ е не само най-големи-
ят парк в западната част 
на града, а и любима зона 
за спорт и развлечения на 
жителите на Загреб. Някога 

„Ярун“ е бил само източник на 
строителни материали за 
оформяне на речните наси-
пи, а през 1987 г. комплексът 
е обновен за Универсиадата. 
Велосипедните и пешеходни 
алеи, оборудването за игри и 
упражнения и многобройни-
те кафенета и ресторанти 
представят начин за своеоб-
разно бягство от градската 
врява по всяко време на деня. 
На гребната база се провеж-
дат международни състеза-
ния, а поради невероятната 
атмосфера на плажовете с 
камъчета, „Ярун“ е известен и 
с прякора си „загребско море“.

„бундек“ 
Между „Моста на свободата“ 
и „Моста на младостта“ е 
разположен „Бундек“, любимо 
място за почивка и забавления 
на жителите на „Нов Загреб“. 
Плажовете, езерата, велоси-
педните и пешеходни алеи, 
модерните детски площадки 
и игрищата за плажен во-
лейбол и плажен хандбал са 
идеално решение за почивка 
от забързаното ежедневие. 
Паркът е и природна среда на 
много растителни и живо-
тински видове. 

голф-терени 
В широкия зелен пояс около „Ярун“ са раз-
положени и голф-терени за любителите 
на този благороднически спорт. Мястото 
е идеално за срещи с приятели, почивка и 
активно провеждане на свободното време 
през топлите пролетни и летни месеци.

събота и неделя 
са време за барбекю 

Ако желаете да видите как 
загребчани уплътняват 

свободното си време, пре-
поръчваме ви да посетите 

„Бундек“ през събота и 
неделя, когато жителите на 
близките квартали правят 

барбекю и се забавляват.

ЗАГРЕБ ЗЕЛЕНИЯТ ЗАГРЕБ
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научете още 
Дребните, наглед незначителни подробности 
стоят в основата на всяко влюбване. Малките неща 
придават неповторим чар на улицата, правят 
площада още по-специален, а парка още по-зелен. Те 
ще извикат усмивка на лицето ви и ще направят 
живота малко по-красив. Тези неща не са описани в 
туристическата брошура, трябва да ги откриете 
сами. Но все пак, ще ви насочим към някои от тях. 

пазар на 
„британския площад“
Многовековните търгов-
ски и панаирни традиции 
на Загреб се виждат на 
всяка крачка, но трудно ще 
намерите истински пазари 
в оригиналния им вид. Един 
от тях е пазарът на „Бри-
танския площад“ в самия 
център на града: независимо 
дали сте колекционер, енту-
сиаст или просто искате 
да усетите самобитната 
атмосфера – популярният 

„Британски площад“ е точ-
ното място за вас.

скритият 
загреб  

ЗАГРЕБ СКРИТИЯТ ЗАГРЕБ
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„pimp my pump“
Проектът на местните художници „Pimp 
my pump” е прекрасен пример на улично 
изкуство, който по интересен начин 
придава нова визуална идентичност на 
многобройните стари водни помпи, пръс-
нати из целия град.

„слънчева система“  
Всичко започва със скулптурата 
„Приземено слънце“, създадена от 
скулптора Иван Кожарич през 1971 
г. През 2004 г. художникът Давор 
Прайс осмисля инсталацията 
„Приземено слънце и девет гледни 
точки“. Вземайки предвид голе-
мината на слънцето на Кожарич, 
Прайс изработва планетите от 
Слънчевата система и ги пръска из 
целия град, като освен това спазва 
и тяхното реално местополо-
жение и взаимните отношения 
между планетите в галактиката. 

плутон 
най-отдалечената 

планета в загребската 
„Слънчева система“, 

Плутон, се намира на 
булевард „Болоня“ – на 

7658,6 м от „Призе-
меното слънце“! 

„юрьевски гробища“ 
Непознати и за много загребчани, 

„Юрьевските гробища“ са наричани още и 
„Гробища при кестена“. Там са погребвали 
градските сиромаси още от 14-ти век, а 
от 1622 г. тук намират последен покой 
жителите на „Горния град“, между които 
и много знаменити хървати. През 1876 г. 
гробищата са закрити и паркът се пре-
връща в мистичен градски оазис.

корабната верига на нелсън 
Декоративната корабна верига, която 
се намира на ъгъла на улица „Опатичка“ и 

„Каменната улица“ принадлежи на извест-
ния кораб „Виктори“, победил във великата 
битка при Трафалгар начело със славния 
адмирал Хорацио Нелсън. Вярва се, че верига-
та е част от предметите в завещанието 
на австрийския генерал Лавал Нугент, иначе 
ирландец, който е бил не само вещ боец, а и 
страстен археолог и колекционер. 

най-старата аптека в загреб 
На ъгъла на „Каменната 
улица“, малко над „Каменната 
врата“, се намира аптеката 

„При черния орел“, най-ста-
рата аптека в Загреб и 
околностите. За първи път 
аптеката е спомената 
още през 1355 г. и оттогава 
не е прекъсвала работата 
си. През нея са преминали 
безброй аптекари, най-из-
вестен от които е Николо 
Алигиери, правнук на автора 
на „Божествена комедия“ 
Данте Алигиери.

ЗАГРЕБ СКРИТИЯТ ЗАГРЕБ
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тайните дворове на загреб 
Загреб е известен със своите живописни 
дворове, особено онези в „Горния град“, а 
всеки двор разказва уникална история. В 
някои от тях се намират истински про-
изведения на строителното и градин-
ското изкуството. Тези малки спокойни 
убежища ще ви дадат вдъхновение да 
напишете своите собствени разкази.

павилионът в ботаническата градина 
Градинският изложбен павилион е най-голямата, най-старата и най-живопис-
ната сграда в Ботаническата градина, построена още преди нейното от-
варяне през 1891 г. Първоначално, по времето на Австро-унгарската империя, 
това е бил изложбен павилион на тогавашната власт на Второто стопанско 
изложение, след което е подарен на Ботаническата градина. Заобиколен от 
дървета, прекрасни цветя и други растения, павилионът привлича посети-
тели и изпъква със своя специфичен колорит – червения цвят на дървената 
фасада и зеления покрив.

тунелите на загреб 
Смята се, че под Загреб минават ки-
лометри тунели, а някои от тях може 
би стигат и до планината Медведница. 
Този факт не е известен и на голяма 
част от загребчани. Тунелът „Грич“ 
обаче не е тайна и дори е отворен за 
обществеността. Той свързва улица 

„Месничка“ и улица „Радичева“, а верти-
кално излиза южно на улица „Илица“ и 
улица „Томичева“. Изграден е през 1943 г. 
по време на Втората световна война, 
а от 1991 до 1995 г. по време на хърват-
ската Отечествена война също служи 
като скривалище. 

газови фенери 
За незабравимата и романтична 

атмосфера на „Горния град“ допри-
насят 214 газови фенери, които 

повече от 150 години осветяват 
улиците в тази част на града. 
Интересен е фактът, че всеки 

ден градските „фенерджии” ръчно 
палят тези фенери на стълбове 
от изляно желязо и създават са-
мобитна атмосфера, която носи 

истински полъх от миналото. 

ЗАГРЕБ СКРИТИЯТ ЗАГРЕБ
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„хрелич“ (пазар „якушевац“) 
„Хрелич“ е битпазар в ис-
тинския смисъл на думата. 
Намира се малко извън града, 
но е лесно достъпен с град-
ския транспорт. На „Хрелич“ 
не е лесно да бъдеш само 
наблюдател. Не е възможно 
да имате толкова малко 
пари, че да не можете да си 
купите нещо там. Предлага 
се всичко, което можете да 
си представите, от обувки 
и книги до инструменти и 
автомобили, а пазаренето е 
задължително. 

улично изкуство 
През последните години 
Загреб се радва на бога-
то и разнообразно улично 
изкуство. В града има много 
талантирани художници и 
хора на изкуството, а всеки 
месец великолепни нови сте-
нописи се появяват на нови 
места в централната част 
на града и в по-крайните 
квартали. Благодарение на 
проекта „Музей на улично-
то изкуство“, „Нов Загреб“ 
е между първите части на 
града, които художниците 
старателно обрисуват. Осо-
бено колоритни са графити-
те в квартал „Дугава“, който 
се сдобива с нова атрактив-
на идентичност. 

загребски панаир 
Преди Втората световна война Загребският 
панаир е разположен на улица „Савска“ № 25, а 
през 1956 г. се мести на южния бряг на река 
Сава и става един от най-големите панаири 
в тази част на Европа. В неговите халета 
се провеждат редица изложения и панаири 
от различен характер и мащаб: от панаири 
на книгата и дигитални и интерактивни 
изложения до стопански панаири и изложби, 
посветени на материалната култура и 
качеството на живота. 

„мамутица“ 
„Мамутица“ или „Женският мамут“ е 
най-голямата жилищна сграда в Хърва-
тия и една от най-големите в Европа. 
Построена е през 1974 г., а в нейните 1169 
апартамента живеят около 5000 човека. 
Съдейки по думите на нейните обита-
тели, заобиколената от паркове и зелени 
площи сграда е наистина приятно място 
за живеене. 

пързалката в музея на 
съвременното изкуство 

Една от атракциите на Музея 
на съвременното изкуство 

е „Двойната пързалка“ - кон-
цептуална скулптура, дело 
на Карстен Хьолер, която 

позволява на посетителите да 
се придвижат по особен начин 

от втория до първия етаж.

железопътен мост „сава“ – „зеленият мост“
Става дума за железопътен мост, построен 
през 1939 г. Мостът е защитено културно 
наследство, известно с характерния си 
зелен цвят и графита с надпис „Хендрикс“, 
сътворен в чест на легендарния китарист. 
Именно поради този надпис, мостът полу-
чава култов статут между загребчани, а и 
прякора „Моста на Хендрикс“. Декоратив-
ното осветление добавя ново измерение на 
тази градска атракция. 

ЗАГРЕБ СКРИТИЯТ ЗАГРЕБ
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музей на съвременното 
изкуство
Поместена във впечатлява-
ща сграда, построена през 
2009 г., постоянната експо-
зиция на този музей съдържа 
около 12 000 произведения 
на хърватски и чуждестран-
ни автори, създадени след 
1950 г. В сградата редовно се 
провеждат изложби, спекта-
кли, театрални представле-
ния, прожекции на филми и 
концерти...

култура и 
изкуство

Антично и средновековно, традиционно 
и съвременно, научно и наивно, жестоко и 
любовно, илюзорно и толкова реално – в 
Загреб ще се срещнете с всички видове 
изкуства. Любители сте на уличното 
изкуство? Проучете паралелния свят 
на изкуството, който се намира 
извън стените на институциите 
и закритите пространства.

научете още 

ЗАГРЕБ КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
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хърватски музей на 
наивното изкуство
Този музей притежава 
колекция от образци на хър-
ватското наивно изкуство, 
която включва класически 
антологични картини и 
скулптури на предста-
вители на знаменитата 
Хлебинска школа, както и 
на известни чуждестранни 
автори, творили от 30-те 
до края на 80-те години на 
миналия век. 

археологически музей 
Освен че е поместен във 
великолепен исторически 
палат на може би най-кра-
сивия загребски площад, 
Археологическият музей 
може да се похвали и с ценен 
музеен фонд. Посетители-
те остават очаровани от 
„Загребската ленена кни-
га“ - ръкопис с най-дългия 
запазен текст на етруски 
език и единствен екземпляр 
на ленена книга от античния 
свят. Друг важен експонат 
е неотдавна реставрирана-
та египетска мумия, която 
векове наред крие своите 
тайни, омотана в тази чуд-
новата ленена обвивка.

етнографски музей 
В музея можете да разгле-
дате постоянната експо-
зиция на народни носии от 
всички краища на Хърватия, 
постоянната експозиция на 
извъневропейски култури, 
както и изложби от раз-
лични области от живота, 
представени по съвременен 
начин.

хърватски исторически музей 
Открит през 1846 г., този музей съхранява, 
преработва и представя хърватското исто-
рическо наследство от ранното средновеко-
вие до днес.

откъде се е появила 
загребската мумия, най-
голямото съкровище на 
археологическия музей? 

Купил я е австро-унгарски-
ят секретар и приклю-
ченец Михаел Барич по 

време на своето посещение 
в Египет (1848/1849).

технически музей „никола тесла“ 
Любителите на науката и технологията, а 
и онези, които искат да научат още нещо 
в тази област, не трябва да подминават 
тази музейна сбирка. В рамките на музея 
се намира кабинет за демонстрация на 
изобретенията на Никола Тесла и модел на 
рудник за въглища, желязо и цветни метали, 
дълъг 300 м!

музей на град загреб 
Открит през далечната 1907 г., този музей ни разказва за миналото на 
града от праисторическите времена до днес. Постоянната експозиция 
представя Загреб във всичките му форми, от исторически и политиче-
ски до културни и развлекателни. Многото експонати и интересните 
визуални решения помагат на посетителите на изживеят богатата ис-
тория на града и ги въвеждат в ежедневието на загребчани в миналото.

музей на изкуствата 
и занаятите 
Този музей е открит през 
далечната 1880 г. с цел да се 
предпазят произведенията 
на занаятчиите и хората 
на изкуството от атаката 
на индустриалните про-
дукти. Идеално място за 
запознаване с историята на 
материалната култура на 
Хърватия.

ЗАГРЕБ КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
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музей „мимара“ 
Музей „Мимара“ се помещава 
в голям неоренесансов дворец 
и представя богати експо-
зиции от различни истори-
ческо-стилови периоди от 
древността до 20-ти век. 
Експонатите са дарение от 
колекционерите Анте и Вил-
труде Топич Мимара. 

„модерна галерия“ 
Постоянната експозиция 
включва повече от 750 велико-
лепни произведения на худож-
ници, скулптори, дизайнери на 
медали и творци, работещи с 
нови медии, които са свидете-
ли на върховете на хърватско-
то изобразително изкуство 
от 19-ти век до днес.

ателие „мещрович“ 
В непосредствена близост до църква-
та „Св. Марко“ се намира атрактивно 
изложбено пространство, което пред-
ставя отлично запазената творческа и 
жизнена атмосфера на скулптора Иван 
Мещрович. Тук са изложени неговите 
мраморни, каменни, дървени и бронзо-
ви скулптури, релефи, скици и графики, 
които ни въвеждат в различните периоди 
от творчеството на този майстор.

музей на разбитите връзки 
Първоначално Музеят на разбитите връзки е само пътуваща изложба на да-
рени предмети, а днес е един от най-популярните музеи на Загреб. Музеят е 
посветен на неуспешните любовни и други връзки, а неговите експонати са 
лични вещи, които оставят хора от целия свят. Музеят е основан от двой-
ка загребски художници, които някога са имали интимна връзка. След като 
се разделят, те не знаят какво да правят с общите вещи и решават да ор-
ганизират изложба, която да представя подобни предмети по целия свят. 
След успешно световно турне, по време на което хората даряват още 
вещи, през 2010 г. изложбата се сдобива и с постоянен адрес в „Горния град“ 
и скоро след това получава награда за най-иновативен музей в Европа. 

павилион на изкуствата 
Павилионът на изкуствата е прене-
сен в Загреб от Експото, проведено в 
Будапеща през 1896 г. Това е една от 
първите сглобяеми сгради в Европа. В 
наши дни в това великолепно здание, 
разположено във вътрешната част на 
„Подковата на Ленуци“, се провеждат 
големи ретроспективни изложби.  

„кловичеви двори“ 
Галерия „Кловичеви двори“ 
се помещава в изящната 
сграда на бившия йезуит-
ски манастир, построен 
през 17 век, и представя 
предимно произведения на 
изобразителното изку-
ство. „Кловичеви двори“ 
са постоянна величина в 
културния живот на града 
и място, където се про-
веждат изложби, семинари, 
лекции и други култур-
но-художествени прояви. 

„нощ на музеите“ 
Всяка година в 
Загреб (и други 

хърватски градове) 
се провежда „Нощ 

на музеите“, когато 
входът във всички 
музеи е свободен.

посетете и: 
• музея на мъченията 
интересна и смущаваща 
колекция от устройства за 
изтезания и екзекуции от 
древността до наши дни.
• музея на илюзиите 
интригуващо сетивно и 
преди всичко забавно пре-
живяване, което премества 
границите на познанието. 
• музея на гъбите 
интересна образователна 
колекция, чиито експона-
ти разказват истории за 
тези дарове на природата. 

ЗАГРЕБ КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
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концертна зала 
„ватрослав лисински“ 
Тази концертна зала, кръс-
тена на композитора на 
първата хърватска опера, 
обогатява културния жи-
вот на Загреб с концерти-
те на световно известни 
ансамбли и солисти. Тук 
са гостували Болшой 
театър, филхармония-
та на Миланската скала, 
Виенската филхармония, 
Лондонската филхармо-
ния, както и прочутите 
солисти Лучано Павароти, 
Хосе Карерас, Монтсе-
рат Кабайе и много други. 
Освен представители на 
сериозната музика, тук са 
изнасяли концерти и някои 
от най-големите звезди на 
забавната музика и джаза, 
както и авангардни музи-
канти като Ник Кейв, Тина 
Търнър и Ела Фитцджералд.

хърватски музикален институт 
Най-старата концертна зала на 
Загреб се помещава в сградата на 
института, построена през 1876 
г. Тази зала има изключителна акус-
тика и тук се провеждат първо-
класни концерти на камерна музика.

хърватски народен театър 
Монументалната сграда на 
Хърватския народен теа-
тър, построена в стила на 
историцизма, е открита 
през 1895 г. Самата сграда 
е достатъчна причина да 
посетите театъра, а бога-
тата програма, разделена 
на опера, драма и балет, 
гарантира незабравимо 
преживяване.

музикална академия 
Най-старото музикално висше учебно 
заведение в Хърватия се отличава и с 
изключително високо ниво на професио-
налност и творческа продуктивност. 
Академията организира много концерти 
и в своите зали, и из целия град. Ат-
рактивната сграда е построена през 
2014 г. и е известна със своя уникален 
покрив във всички цветове на дъгата. 

изкуство на улицата 
Наклонената посре-

брена игра с формата 
на пирамида, която 
се издига пред сгра-

дата на Музикалната 
академия, е висока 

цели 29 метра.

ЗАГРЕБ КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
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„дизайн дистрикт загреб“ 
„Дизайн дистрикт“ е квар-
тален фестивал, който 
показва и доказва, че не 
можете да действате 
локално, ако не мислите 
глобално. Няколко поред-
ни дни през юни, част от 
квартала на улица „Марти-
чева“ се превръща в зона 
на дизайна, изкуствата и 
развлеченията. Улиците и 
площадите дават възмож-
ност на местните творци 
и обикновените жители 
да представят своите 
произведения и концеп-
ции. Освен предложения за 
подобряване на живота в 
квартала, програма включва 
и промоции на кулинарни и 
туристически продукти, 
музикални и литературни 
вечери, различни креативни 
семинари и образователни 
разходки. Основната цел на 
проекта е кварталът да се 
превърне в оживен център 
на творческата дейност на 
града.

„иблеров 
небостъргач“ 

Построеният през 
1958 г. и популярно 

наричан „Дървеният 
небостъргач“, е 

най-старото здание 
от този род в града.  

мероприятия 
в загреб  

В Загреб е по-трудно да избегнеш мероприятията, 
отколкото да ги откриеш. Всяка година има все повече 
сцени, фестивали, концерти и в много квартали на 
града се натрупва силна творческа енергия. Различните 
прояви не винаги се провеждат в концертните 
зали, клубовете и парковете. Мероприятията все 
по-често превземат градските улици и площади и 
спонтанно стават съставна част от ежедневието 
на жителите и посетителите на Загреб.

научете още 

ЗАГРЕБ МЕРОПРИЯТИЯ В ЗАГРЕБ
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лято на „щрос“ 
„Щросмаейровата алея“ е извест-
на и като „Щросмартър“, а 
кръстена е на популярния париж-
ки квартал „Монмартър“. През 
летните месеци тук можете да 
изпиете чаша хубаво вино, да се 
насладите на живата музика или 
на погледа към града, който се 
разкрива от хълма. Всяка година на 
„Щрос“ се избира най-красивото 
куче от смесена порода, а средата 
на новата година традиционно се 
посреща с големи фойерверки.

„cest is d'best“
Пролетта в Загреб не би била 
толкова хубава без този междуна-
роден, мултимедиен уличен фести-
вал, който сякаш е неразделна част 
от духа на града. „Cest is D'best“ 
е истински градски фестивал, 
защото неговата сцена е градът, 
а понякога и случайни минувачи 
стават съавтори и участници. А и 
как да не станат, при всички тези 
състезания за бебета, келнери или 
чистачи в триколки, курсове по 
жестомимичен език, надпревари 
за най-бавно каране на велосипед и 
лутащи пиана. Сцените са стра-
тегически разположени на няколко 
площада и улици в центъра на 
града, така че и вие може да се озо-
вете в сърцето на фестивала!

„дворове“ 
Надникнете зад фасадите 
на прекрасните барокови 
палати в „Горния град“, кои-
то всяка година се отварят 
за посетители по време на 
уникалното мероприятие, 
наречено „Дворове“. Посе-
тителите ще се насладят 
на внимателно подбрана 
жива музика, богат избор на 
храни и напитки и ще имат 
възможност да научат 
нещо ново за културата 
и историята на Загреб. 
Фестивалът е невероятна 
възможност да проведете 
незабравими моменти в 
тези иначе интимни прос-
транства, а всяка година 
нови дворове отварят вра-
тите си и разказват своите 
истории. 

улични артисти 
Въпреки че „Cest is 

d'Best“ е най-важният 
уличен фестивал, по 
улиците на Загреб 

ще видите улични ар-
тисти и музиканти 
през цялата година! 

ЗАГРЕБ МЕРОПРИЯТИЯ В ЗАГРЕБ
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„загреб класик“ 
За любителите на класическо-
то изкуство и положителната 
атмосфера през лятото Загреб 
организира и фестивала „Загреб 
Класик” - симбиоза между пред-
ставителните градски простран-
ства и художественото изразя-
ване. В идиличния парк на площад 
„Крал Томислав“, се провеждат 
концерти на прочути изпълните-
ли на класическа и забавна музика, 
симфонични оркестри и джаз гру-
пи, изпълняват се опери, прожек-
тират се стари филми и то под 
открито небе, върху безупречни-
те тревни площи на парка. 

фестивал „инмюзик“ 
„Инмюзик“ е най-големият 
фестивал на открито в 
Хърватия, който е включен 
от престижните медии 
в списъка на световните 
фестивали, които трябва 
да посетите. Фестива-
лът се провежда през юни 
на три острова в езерото 
Ярун, продължава три дни, 
а можете да отседнете и 
в къмпинга. Тук ви очакват 
страхотна атмосфера и 
най-известните световни 
музикални звезди, които с 
удоволствие участват във 
фестивала. Организатори-
те винаги се стараят да 
направят нещо специално, 
като например сцена, скри-
та в гората или копие на 
„Кулата на Тесла“. 

прочут по 
целия свят 

Всяка година на 
фестивала „Инмю-
зик“ идват над 40 
000 любители на 

музиката от всички 
континенти!

„загребска машина 
на времето“ 
В рамките на този проект 
от края на април до начало-
то на декември на редица 
места в града се провеждат 
музикални, танцови и други 
прояви, чиято цел е да ви 
представят старите оби-
чаи на Загреб и околности-
те. Продавачките в народни 
носии на пазара „Долац“, 
концертите на открито 
на „Зриньевац“, смяната на 
караула на „Полка на вра-
товръзките“ и костюмира-
ните герои на „Загребската 
машина на времето“ ще ви 
пренесат в старите обичаи 
и хубавите спомени на ми-
налото.

ден на отворения площад 
Осмислен като мероприя-
тие, което дава поглед вър-
ху дейността на различните 
културни и образователни 
институции, разположени 
на площад „Република Хър-
ватия“, Денят на отворения 
площад отбелязва начало-
то на културната есен в 
Загреб.  Пространството 
около площада се превръща 
в огромна сцена, на която се 
редуват различни културни 
програми, между които са и 
изпълненията на балетни, 
оперни и театрални дейци 
на Хърватския народен теа-
тър в Загреб.

„фестивал на светлината“ 
През март, по време на този 
интересен проект, с помощта на 
временни светлинни художестве-
ни инсталации на преден план се 
поставят забравени места или 
места с изключителен потенциал. 
Разнообразното съдържание облаго-
родява пространството и създава 
задълбочено взаимодействие между 
пространството, минувачите  
и местните жители.

„лицата на загреб“ 
По време на провеждането 

на проекта „Загребска маши-
на на времето“ може би по 
улиците на града ще срещ-
нете Мария Юрич Загорка, 

любима писателка и първата 
хърватска журналистка, 

или Антун Густав Матош, 
хърватски поет и новелист.

ЗАГРЕБ МЕРОПРИЯТИЯ В ЗАГРЕБ
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„анимафест“ 
Този загребски фестивал е основан още през 
1972 г. в знак на голямо признание към Загребска-
та школа за анимационни филми и нейните ус-
пехи през 50-те и 60-те години на миналия век. 
През четните години фестивалът е посветен 
на късометражните филми, а през нечетните 
на дългометражните. Загребската публика 
всеки юни с еднакъв интерес следи и двете. 

филмов фестивал 
„фантастик загреб“ 
Този летен фестивал 
изпълнява желанията на 
любителите на киното 
и научната фантастика. 
Освен с интригуващите 
и интересни заглавия, 
фестивалът е известен и с 
това, че някои прожекции се 
провеждат на открито, на-
пример във впечатляваща-
та крепост „Медведград“. 

субверсивен филмов фестивал 
Важните политически, икономически, 
културни и хуманистични теми ви-
наги са във фокуса на този фестивал, 
който се провежда през май. Освен 
богат избор на филми, тук ви очак-
ват интересни лекции и кръгли маси. 

бал... балтазар! 
Анимационният сериал 
„Професор Балтазар“ е 
най-известният проект 
на Загребската школа 

за анимационни филми. 
Правата на сериала са 

откупени от 30 държави.

„загребдокс“ 
„ЗагребДокс“ е най-големият 
международен фестивал в тази 
част на Европа, специализиран 
за документални филми и иде-
ално място за размяна на мисли 
и опит. Отворената творческа 
атмосфера подтиква към разго-
вор и на „ЗагребДокс“ често се 
раждат нови идеи за проекти. 
Всички, които се интересуват 
от този филмов жанр, могат 
да участват в документални 
семинари, презентации на идеи 
и панелни дискусии за докумен-
талните филми. Фестивалът се 
провежда всяка година в края на 
февруари или началото на март.

„златна количка” 
Мотивът за главната 
награда на Загребския 

филмов фестивал, 
„Златната количка”, 
е взет от прочутия 

руски филм „Бронено-
сецът Потьомкин“.

загребски филмов фестивал 
Един от фестивалите, които 
с нетърпение очакваме всяка 
година, е Загребският филмов 
фестивал, който привлича не 
само любители на филмовото 
изкуство, а и онези, които прос-
то искат да си изкарат добре. 
Все пак, филмите са на преден 
план. Освен основната програ-
ма, която е от състезателен 
тип, фестивалът може да се 
похвали и с богата програма с 
премиери на книги и най-новите 
технологични постижения на 
филмовата продукция. А след 
прожекциите и новините от 
филмовия свят, пространство-
то, където се провежда фести-
валът, спонтанно се превръща 
в един голям купон.

ЗАГРЕБ МЕРОПРИЯТИЯ В ЗАГРЕБ
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„jazz.hr“
Този джаз фестивал, който 
обединява редица прояви 
на загребската джаз сцена, 
предлага интересно и 
привлекателно съдържание 
по време на своя пролетен 
и есенен цикъл и пред-
ставя водещи световни 
и местни изпълнители. 

pif — международен фестивал 
на куклените театри 
Основан по инициатива на еспе-
рантистите, в началото фести-
валът е свързан с есперантото, 
но днес е изключителна плат-
форма за представяне на пости-
женията на кукленото изкуство. 
Всеки септември куклени трупи 
от целия свят изнасят предста-
вления. В рамките на съпътства-
щите програми на фестивала 
се провеждат професионални 
симпозиуми по куклено изкуство, 
изложби на кукли, семинари 
и благотворителни акции. 

„тайните на грич“ 
Тази интерактивна театрална обиколка 
е изключително популярна между жите-
лите и гостите на Загреб и представлява 
интересен начин на разглеждане на града. 
Провежда се през лятото в „Горния град“ 
и по особено впечатляващ начин разказва 
за историята на Загреб, градските тайни, 
скритата романтика и задкулисните 
игри. Освен на хърватски, обиколка-
та се провежда и на английски език.

По време на обиколката, 
посетителите се срещат с 
познатата хърватска писа-
телка Мария Юрич Загорка и 
героите от нейните романи, 
както и с театрална трупа, 
чието изпълнение представя 

историята за Селското 
въстание и Матия Губец.

загребски маратон 
Първият Загребски мара-
тон е проведен през 1992 
г., а само 70 участника 
преминават финалната ли-
ния. Днес участват хиляди 
маратонци, а маратонът е 
все по-популярен, защото 
става дума за едно от 
най-бързите трасета в 
света с обща разлика във 
височината от само пет 
метра. Дългите прави и 
малкото завои по трасето 
дават възможност да 
се поддържа постоянно 
темпо и да се постигат 
добри резултати. Поради 
силния интерес от страна 
на широк кръг участници, 
състезанието вече включва 
и полумаратон. Провеж-
да се през октомври.

„златен пирует“ 
Това състезание по фигурно 
пързаляне се провежда всеки 
декември в Загреб още от 
1968 г., което го прави 
най-старото на света. 
Застъпени са дисциплини-
те мъже, жени, спортни 
двойки и танцови двойки, 
а на „Златния пирует“ 
редовно идват най-добрите 
фигуристи и фигуристки. 

„снежна кралица“ 
Състезанието по слалом на светов-
ната купа по ски „Снежна кралица“ 
се провежда на Сльеме, най-високия 
връх на планината Медведница, от 
2005 г. Всеки януари тази спорт-
на проява привлича все повече 
състезатели и зрители от целия 
свят. Състезанието е уникално, 
защото се провежда в непосред-
ствена близост до столицата, а 
освен това победителят получава 
истинска ръчно изработена корона.

мемориал 
„борис ханжекович“ 
Популярният „Ханжек“ ста-
ва международен турнир 
по лека атлетика още през 
1958 г., а през 1999 г. е вклю-
чен в списъка на турнирите 
на Световната федерация 
по лека атлетика. От 2009 
г. „Ханжек“  е турнир от се-
риите IAAF World Challenge 
и оттогава всяка година 
в края на лятото в Загреб 
се събират най-изтъкна-
тите световни състеза-
тели по лека атлетика. 

Състезанието е кръстено 
в чест на легендарната 
Яница Костелич, най-

добрата алпийска скиорка 
в историята, която, заедно 

с брат си Ивица, прави 
първите си ски крачки 

именно на Медведница. 

ЗАГРЕБ МЕРОПРИЯТИЯ В ЗАГРЕБ
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Коледните празненства в 
Загреб започват с паленето 
на първата свещ на коледния 
венец и забавленията се пре-
насят на градските улици 
заедно с мириса на греяното 
вино. Улиците и площадите 
в центъра на града са изпъс-
трени с коледни щандове, 
на които посетителите 
на коледния базар могат 
да опитат различни спе-
циалитети на местната и 
световната кухня. 

„зриньевац“ в снега
Послушайте коледни песни в 

изпълнение на аматьорски хо-
рове в „Музикалната беседка“, 
построена през 1891 г. Покри-

тите със сняг явори създа-
ват незабравима атмосфера 
в парка, изпълнен с къщички, 

които предлагат тради-
ционни храни и напитки.

Пред градската катедрала гостите на Загреб 
могат да видят жива сцена на Рождество Хри-
стово, а всеки площад в центъра е уникален: 
на Зриньевац можете да се насладите на валса 
и изпълненията на хоровете, на площад „Крал 
Томислав“ можете да се попързаляте във вели-
колепния „Леден парк“. Коледната приказка на 
Загреб се разказва от начало всяка година, за-
щото винаги се случва нещо ново и неочаквано 
и никога не се знае коя улица ще се превърне в 
идилична коледна дестинация. 

бързо зимно хапване 
През зимата Загреб предлага 

много възможности да хапнете 
нещо на крак. Мирисът на понич-
ките („фритуле“) и наденичките 
се носи от всеки ъгъл, а греяно-

то вино е не само идеална топла 
напитка, а и много добре сгрява 

премръзналите ви пръсти!

кънки на лед 
Загребчани обожават 
този популярен зимен 
спорт. През декември 

„Леденият парк“ на 
площад „Крал Томислав“ 
е предпочитано място 
от жителите на града.

ЗАГРЕБ МЕРОПРИЯТИЯ В ЗАГРЕБ

коледен базар 
Коледният базар е отлична 

възможност да купите коледни 
подаръци. Освен коледни спе-
циалитети, на щандовете се 

предлагат и различни ръчно из-
работени предмети и сувени-
ри, като например прочутите 
традиционни меденки – „лици-
тари“ и други лакомства, кои-

то ще намерите само в Загреб.
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Храната и напитките са нещо, което не искаме 
да пропуснем, но и нещо, с което не желаем 
да правим компромиси. Многобройните 
ресторанти, кафенета и барове правят изборът 
още по-труден. Но това са приятни грижи!  
Сладки или солени. Или може би люти. Едно 
е сигурно – всичко е прясно приготвено.

научете още 

„долац“ 
Когато през 1930 г. градските 
власти отварят новия градски 
пазар на мястото на стария 
исторически квартал, никой не 
е предполагал, че пазарът бързо 
ще стане любима дестина-
ция на всички, които търсят 
пресни продукти за обяд или 
просто идват да си вземат 
нова порция клюки. В начало-
то, продавачите на „Долац“ 
предлагат предимно продукти 
от близките села, а самият 
пазар е допирателната точка 
на Загреб и околностите на 
града. Днес „Долац“ е една малка 
Хърватия. Тук ще намерите 
сирене и сметана от Загорье, 
мандарини от долината на река 
Неретва, лимони от остров 
Вис, зехтин от Истра, череши 
от околностите на Задар или 
месо от Славония. На горния 
етаж на пазара, на открито, 
продавачите са скрити под 
лесно разпознаваеми червени 
чадъри с традиционни мотиви. 
Северно от „Долац“ се намира 
площад „Петрица Керемпух“, 
където се продават цветя. 

храна и 
напитки

загребската „кумица“ 
На „Долац“ се намира паметник на 
традиционната продавачка – „ку-
мицата“. Това са жени, които всеки 
ден идват на пазара от околните 

села и предлагат на загребча-
ни пресни плодове, зеленчуци и 

млечни продукти. Прясно сирене и 
сметана, домашни яйца, царевичен 

хляб и другите продукти в чантата 
на „кумицата“ бързо намират своя 
път до трапезата на загребчани. 

ЗАГРЕБ ХРАНА И НАПИТКИ
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Като всеки голям град, Загреб приема новодошли жители от околностите на 
града, а и от по-далечни краища, а с тях прониква и тяхното влияние. Немски-
те имена на някои специалитети отразяват средноевропейските кулинарни 
традиции, но в Загреб можете да вкусите и много средиземноморски и ориен-
талски ястия. Разбира се, с несъмнен местен привкус. Днес Загреб е град с раз-
нообразна кулинарна оферта и лесно ще изберете нещо за себе си, независимо 
каква храна обичате. Имате на разположение световна кухня, етническа кухня, 
фюжън, висша кухня или улична храна. Все пак, препоръчваме ви да опитате и 
вечната класика: ястията, които правят ежедневието на загребчани специ-
ално и които се приготвят поколения наред.

пазарите 
Загребчани просто 
обичат да ходят на 
пазар. Градът има 25 
пазара, където ще наме-
рите пресни продукти 
от цяла Хърватия. 

„гринцайг“ 
„Гринцайгът“, който стои в 
основата на всяка истинска 
супа, е най-търсеният ар-

тикул на загребските паза-
ри. Става дума за ароматна 
китка от моркови, магданоз, 
целина и къдраво зеле, която 

придава на ястията онзи 
познат домашен вкус. 

пуешко с юфка 
Тайната на това традиционно празнично 
ястие се крие в дългото печене на пуешко-
то на ниска температура и непрекъснато 
заливане със сос, за да може месото да оста-
не сочно. Юфката е гарнитура, характерна 
за областта около Загреб и обикновено се 
сервира с пилешко или пуешко месо. При-
готвя се от пшеничено брашно, сол и вода, 
но най-често се купува сушена и просто се 
залива с вряла вода и соса от печеното месо. 

винените маршрути в загреб и 
околностите 
Загреб и района около него 
са известни с винените си 
маршрути, които привличат 
любителите и познавачите 
на напитката на бога Бакхус. 
По-малко известен е фактът, 
че едно лозе се намира в самия 
център на града, между улица 

„Радичева“ и улица „Ткалчичева“. 
Виненият маршрут на Загреб 
се намира в източната част 
на града, в отсечката меж-
ду „Горна Дубрава“ и Сесвете. 
Въпреки че туристите не са 
добре запознати с този район, 
определено си заслужава да се 
посети. Винените маршру-
ти в околностите на Загреб 
(Самоборски, Плешивички и 
Зелински винен път) отдавна 
са означени на винената карта 
и са идеална дестинация за 
еднодневни излети.

„щрукли“ 
Подходящи за всеки повод, „щруклите“ могат да бъдат солени или 
сладки, варени или печени, с плодове или зеленчуци и сервирани като 
предястие, основно ястие, десерт и дори в супа. Все пак, това кул-
тово ястие от теглено тесто, сирене, сметана и яйца, най-често 
се приготвя в соления си вариант, със сирене, и се пече във фурната. 

щрудел с ябълки 
От много загребски домове 
често се носи съблазнител-
ният мирис на този стари-
нен десерт, приготвен от 
тестени кори, настъргани 

ябълки, малко канела и 
ром и още някоя тайна 

съставка по собствен вкус.

мартинье (ден на св. мартин)
Лозята, колибите и винените изби 
в околностите на Загреб са особе-
но оживени по време на Мартинье, 

когато се чества празникът на 
младото вино, но са идеален място 
за излет през цялата година. Това 
е идеален повод да избягате от 

забързания град, да се отпуснете 
и да опитате плодовете на труда 
на работливите местни винари. 

ЗАГРЕБ ХРАНА И НАПИТКИ
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сирене и сметана 
Вече векове наред тези традиционни продукти от околните села са неразделна 
част от трапезата на загребчани. Консумират се с пресни продукти в зависимост 
от сезона и повода. Много семейства имат „своя кумица“ на пазара, от която всяка 
събота или неделя купуват прясно краве сирене и сметана, а често поколения наред 
купуват продуктите на един и същ производител.

фестивали на 
уличната храна
Любителите на улична-
та храна ще се чувстват 
като у дома си в Загреб. 
Ресторантите и закусвал-
ните имат стандартно 
целогодишно меню, но освен 
това, Загреб е домакин и на 
няколко фестивала. Тогава 
можете да се насладите на 
качествената вкусна храна 
неформално и спонтанно, 
например на тревата или 
на пейка в парка. Независи-
мо дали търсите екзотич-
ни вкусове и съставки, тра-
диционни ястия или просто 
уникално преживяване, За-
греб няма да ви разочарова. 
Един пример е фестивалът, 
който съчетава кулинария-
та и филмовото изкуство. 
Посетителите могат да 
се насладят на незабра-
вими филмови прожекции 
докато хапват вкуснотии 
удобно седейки на тревата.

избор на ресторанти 
Добрата храна е една от 
любимите градски теми за 
разговор. Бързо се разчува, 
къде човек може да хапне 
нещо вкусно, особено ако 
става дума за добро съот-
ношение качество-цена. 
Изборът е все по-голям и 
има все повече оригинални 
ресторанти с разработе-
на кулинарна визия, които 
предлагат местна, фюжън 
или екзотична кухня. 

традицията на крафт 
пивоварство 

Загреб има дългогодишни тра-
диции в пивоварството. Освен 
няколкото големи реномирани 
пивоварни, днес има и доста 

малки крафт пивоварни, които 
успешно съчетават традици-
ите на загребските занаятчии 

и любовта към моментите, 
проведени с чаша бира в ръка. 

„хайде да изпием по едно кафе” 
Кафето несъмнено е любимата то-
пла напитка на загребчани. Пиене-

то на кафе се е превърнало в социа-
лен ритуал при срещи с приятели, 
а местата, където можете да се 

насладите на чаша кафе, са на всяка 
крачка. Изразът „Хайде да изпием 
по едно кафе“ се употребява тол-

кова често, че е започнал да означа-
ва и консумация на други напитки!

ЗАГРЕБ ХРАНА И НАПИТКИ
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научете още
В града има много места, където можете да си 
изкарате добре по всяко време на денонощието. 
С годините Загреб става все по-богат, по-отворен 
и по-креативен град, а някои негови кътчета са 
между най-интересните места в тази част на Европа. 
Освен това, можете да купите различни полезни 
и интересни предмети, както и местни продукти. 
От Загреб няма да си тръгнете с празни ръце. 

хърватски дизайнерски 
сувенири 
Въпреки че става дума за 
тренд, който едва сега 
започва да се утвърдява, 
местните дизайнери вече 
няколко години активно 
работят по трансформира-
нето на пазара на сувенири. 
Те разработват предмети, 
които по иновативен и при-
влекателен начин придават 
местен привкус на вашите 
преживявания и съхраняват 
спомените ви. Далече от 
конвенционалното комерси-
ално производство, в Загреб 
изникват магазинчета, 
които предлагат специално 
осмислени сувенири, които 
дълго ще напомнят на гос-
тите за града.

„пенкала“ 
Едуард Славолюб Пенкала па-

тентова своите най-известни 
изобретения - писалката и 

техническия молив, съответно 
през 1906 и 1907 г., като по 
този начин носи световна 

слава и на себе си и на Загреб 
и сътворява един от най-про-

чутите местни продукти.

пазаруване и 
развлечения

ЗАГРЕБ ПАЗАРУВАНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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лицитарско сърце 
Вероятно най-известният традиционен 
загребски сувенир, лицитарското сърце, ня-
кога се е подарявало в знак на приятелство и 
любов. Днес това украшение е запазило част 
от оригиналния си изглед, а традицията на 
изработване е включена в Списъка на светов-
ното материално наследство на ЮНЕСКО.

папреняк 
Традиционните загребски 
бисквити с черен пипер са 
уникална комбинация на 
сладко и пикантно. Този 
десерт се споменава в 
романа на хърватския 
писател Аугуст Шеноа 
„Съкровището на златаря“, 
а днес може да се намери 
по рафтовете на много 
магазини.

млади модни дизайнери 
Дизайнерската сцена на 
Загреб е все по-вълнуваща 
и сякаш непрекъснато се 
появяват нови имена, кои-
то си заслужава да бъдат 
запомнени. Младите модни 
дизайнери и дизайнерите 
на продукти представят 
своите колекции в специали-
зирани, оригинално обзаве-
дени магазини. Ако търсите 
дрехи или полезни домакин-
ски предмети, които се раз-
личават от стандартния 
асортимент, впуснете се в 
проучване на тази област и 
няма да сбъркате. 

занаятчийските работилници на загреб 
В Загреб има много традиционни занаятчий-
ски работилници с конкурентни ръчно изра-
ботени предмети. В малките работилници в 
центъра на града можете да купите уникални 
кожени обувки и колани, скроени по мярка 
костюми или шапки, изработени във вечния 
класически стил, които ще носите години 
наред. Освен обувни, шапкарски и шивачки 
работилници, разхождайки се из града ще 
откриете и ателиета на приложници, худож-
ници и модерни занаятчии. Всички предмети, 
които ще видите там, имат своя неповтори-
ма идентичност.

търговски центрове 
Търговските центрове в 
Загреб, стратегически раз-
положени на ключови точки 
из града, предлагат всичко 
необходимо и привличат 
посетителите със своята 
практичност и богат избор 
от стоки.

шестински чадър 
Яркочервеният чадър с шарени мотиви 
е разпознаваем символ на село Шестине, 

разположено в полите на планината 
Медведница. С времето чадърът става 
съставна част от народната визуална 

идентичност на града. Днес шестинският 
чадър е популярен артикул на реномира-
ните производители, а заедно с чадъра 

получавате и частица от градския пейзаж. 
Щандовете на най-големия пазар „Долац“ 
са немислими без шестинските чадъри. 

ЗАГРЕБ ПАЗАРУВАНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

вратовръзката
Въпреки че заслуга за популярност-
та на вратовръзката имат френ-
ските аристократи, за първи път 
вратовръзката се появява като 
част от униформата на хърватски-
те войници по време на Тридесет-
годишната война, а това означава, 
че този моден аксесоар датира 
още от 17-ти век! Френската дума 
„cravate“ идва именно от наименова-
нието „Хърват“ („Croate“). Качест-
вените вратовръзки се предлагат в 
стотици десени и са задължителен 
хърватски сувенир. 
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клубове и 
алтернативна сцена 
Загребската алтернативна 
сцена има дълга история, 
която се простира чак до 
70-те години на миналия 
век, а в последно време е в 
непрекъснат възход. От-
лични концерти, партита и 
други прояви се провеждат в 
колоритни и неунищожими 
от времето обекти. Като 
цяло, клубният живот се 
развива вече години наред 
и навсякъде може да се чуе 
електронна и поп музика.  
Всички, които са дошли да се 
забавляват или се интересу-
ват от самата музика нами-
рат онова, което търсят. 
Загреб обича изненадите!

развлечения на открито 
През пролетните и лет-
ните месеци загребчани и 
гостите на града обичат да 
прекарват много време на 
открито, да се събират с 
приятели по пейките или да 
се излежават по ливадите. 
При това, в Загреб се орга-
низират много музикални и 
кулинарни прояви. Като че 
ли на всяка крачка можете да 
пийнете нещо и да послуша-
те някоя обещаваща местна 
група.

кафенета и барове 
Обикновените стари 
локали в центъра на 
града са се преобразили 
буквално за нула време и 
са се превърнали в добре 
осмислени заведения с 
невероятен интериор, 
прекрасни тераси и 
изискани напитки.

творчество 
и забавление 
Различните видове 
културно творчест-
во винаги живеят в 
симбиоза, а в Загреб 
това доказват ме-
роприятията, които 
съчетават изкуство-
то с развлеченията, 
например жива музика 
в музей или галерия или 
развлекателно-образо-
вателна програма. Няма 
значение дали става 
дума за места, отворе-
ни през целия сезон или 
за импровизирани сцени 
и прояви на открито – 
важното е да пулсират 
в ритъма на креатив-
ността и разнообра-
зието. Възможно е да 
се озовете на откри-
ването на изложбата 
на млад скулптор или 
концептуален худож-
ник, а след това да се 
забавлявате до зори на 
същото място.

ЗАГРЕБ ПАЗАРУВАНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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зоологическа градина 
Зоопаркът в „Максимир“ е открит през далечната 
1925 г. и е най-старата зоологическа градина в юго-
източна Европа. При откриването зоологическата 
градина е имала две сови и три лисици, а днес я оби-
тават почти 300 вида животни от всички континен-
ти. Освен животните, зоопаркът предлага и богата 
образователна програма, която внушава у децата 
положително отношение към природата като цяло 
и им дава знания в областта на биологията и опазва-
нето на околната среда. 

загреб 
за децата 

Много гости на града с удоволствие се връщат 
в Загреб, а най-малките посетители не са 
изключение. Защо? Отговорът на този въпрос 
се крие в многото паркове, детски кътове и 
площадки, пръснати из целия град. Загреб се грижи 
за малчуганите и организира все повече прояви 
специално за тях. С многото музеи, адаптирани за 
деца, богатата театрална сцена и останалите 
събития, предназначени за най-малките (а и за 
малко по-големите), Загреб е твърдо стъпил на 
картата на дестинациите, подходящи за деца. 

научете още

ЗАГРЕБ ЗАГРЕБ ЗА ДЕЦАТА
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мини-експрес „бацко“ 
Благодарение на големия 
ентусиазъм и преданост на 
любителите на този вид 
транспорт, Загреб може 
да се похвали с най-го-
лемия макет на влакове 
в  югоизточна Европа, 
съставен от повече 100 
ръчно изработени влака. 
Става дума за конструкция, 
през която минават 1050 
метра релси, а около нея 
се е разгърнал и цял град.

детски театри 
Историята на детските театри в Загреб е 
дълга и интересна. Почти всички деца в Загреб 
имат спомени, свързани с посещенията на 
театрални представления с родителите 
или с училище. Детските театри в Загреб са 
разположени из целия град и по този начин са 
лесно достъпни за всички деца. За популяр-
ността на театрите несъмнено допринася и 
интересната програма с чудесни представле-
ния, които се занимават с разни области на 
детското въображение и креативност.

планетариум 
Любителите на астро-
номията и всички, които 
желаят да разширят 
хоризонтите си, задължи-
телно трябва да посетят 
загребския планетариум. 
Този Цайсов планетариум се 
намира на първия етаж на 
Техническия музей „Никола 
Тесла“ и е отворен за об-
ществеността от 1965 г. 

музей на илюзиите 
Този музей е идеален избор за 
едно ново музейно преживява-
не и схващане на реалността 
като цяло. Това, което би 
трябвало да бъде равно, там 
е наклонено. Онова, което 
е било малко, тук е голямо. 
Онова, което е горе, в Музея на 
илюзиите е долу. Изгубете се 
в безкрайността на „Стаята 
с огледалата“, качете се на 
тавана или посетете детския 
кът, където посетители от 
всички възрасти могат да 
играят, да се състезават и да 
учат, като изпробват различ-
ни главоблъсканици, трикове и 
дидактически игри. 

природонаучен музей 
В този музей децата обожават постоянната експо-
зиция с многобройните животни и сбирката, която 
могат сами да изследват. Предлагат се и интересни 
семинари, предназначени за децата, на които малчу-
ганите изследват генетиката и биологията, като 
по този начин се приготвят да станат истински 
ДНК детективи и научават нещо ново за простите 
организми. Някои от семинарите са предназначени 
за деца в предучилищна възраст. 

хърватски музей 
на училището 
Открит през далечната 
1901 г., този музей систем-
но събира, проучва и излага 
материали от миналото и 
настоящето на хърватско-
то образование и педагогика. 
Посетителите могат да 
разгледат сбирка на учебни 
помагала и училищно обо-
рудване и да се опитат да 
си представят ежедневието 
на учениците от едно време, 
а как са мислили ученици-
те показват запазените 
съчинения и рисунки. През 
годината се провеждат 
много семинари, на които 
децата по интересен и заба-
вен начин учат и общуват 
помежду си. 

ЗАГРЕБ ЗАГРЕБ ЗА ДЕЦАТА
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градски транспорт 
Загребският градски транс-
порт има характерен син 
цвят, а пътниците могат 
да избират между три вида 
превозни средства: трам-
вай, автобус и фуникульор. 
Трамвайна мрежа покрива 
голяма част от града (осо-
бено централната градска 
част), а автобусните линии 
свързват по-отдалечените 
квартали с центъра. 

Независимо с какво превозно средство сте пристигнали в 
Загреб, препоръчваме ви да продължите обиколката на 
града с трамвай - един от най-разпознаваемите символи на 
града, както и бърз и лесен начин за придвижване. Освен 
това, Загреб е град, скроен по мярката на човека. От единия 
до другия край на града се стига за един час, а всички 
забележителности са лесно достъпни. Сами преценете 
какво ви интересува, а ние ще ви помогнем. Ако сте дошли 
в Загреб само за един ден, не се отчайвайте, използвайте 
времето си възможно най-пълноценно, а онова, което не 
успеете да видите сега — оставете за следващия път.

научете още

загреб 

ЗАГРЕБ ЗА 24 ЧАСА
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09:00 — 10:30
Най-добре е да започнете 
обиколката на площад „Бан 
Йелачич“. Северно от площа-
да е разположен градският 
пазар „Долац“, а в непосред-
ствена близост се намира и 
градската катедрала. Не се 
притеснявайте, че няма да 
забележите камбанариите, 
високи 105 метра, защо-
то са повече от видими. 
Северно от катедралата е 
разположена редица от 25 
къщи, повечето от които 
са построени през 18-ти век 
за високопоставени духов-
ници.

10:30 — 12:00 
Разходете се по „Опато-
вина“, очарователна улица, 
където можете да отдъхне-
те на чаша кафе или местна 
крафт бира, след което про-
дължете по улица „Скалин-
ска“ до популярната улица 

„Ткалчичева“. Намерете „Фел-
бингеровите стълби“, които 
свързват улиците „Ткалчи-
чева“ и „Радичева“ и ще се 
озовете пред малко тера-
совидно лозе. Стълбите ще 
ви отведат до „Каменната 
врата“, един от символите 
на града и вход към „Горния 
град“.

14:00 — 16:30
До „Долния град“ води фуникульорът, който се 
спуска до „Илица“, най-дългата загребска улица. 
Освен с многобройните магазини и заведения, 
тази част на града е известна и с красивата 
балансирана архитектура предимно от 19-ти 
век. Тук се намира площад „Петър Прерадович“ 
(известен като „Цветен площад“) , който 
през деня наподобява на голяма дневна, както 
и улиците „Теслина“ и „Масарикова“, изпълнени 
с магазини, кафенета и ресторанти, в които 
можете да си отдъхнете.

12:00 — 14:00
„Горният град“ е очарователен, независимо от 
коя страна ще започнете да го разглеждате, 
но все пак се постарайте точно в 12:00 часа 
на обяд да бъдете при кулата „Лотършчак“, 
от която ще се чуе топовният изстрел на 
прочутия Грички топ. Център на „Горния град“ 
е площад „Св. Марко“, но уникален чар на тази 
част на града придават очарователните 
улички, които са се съхранили през вековете. 
Обърнете внимание на благородническите 
палати и надникнете в техните прекрасни 
дворове. 

19:00 — ...
Време е за отдих. Сега, кога-
то вече сте опознали града, 
можете да помислите къде да 
отидете да пийнете и хапнете 
нещо. „Ткалчичева“, „Опатовина“ 
или може би „Теслина“? 

16:30 — 19:00
Хърватският народен театър 
и културните и научни учреж-
дения около него са идеална от-
правна точка за обиколка на зна-
менитата „Подкова на Ленуци“, 
която продължава на юг през 
площад „Мажуранич“ и площад 

„Марулич“, чак до Ботаническата 
градина. Тръгнете покрай (или 
през) ботаническата градина на 
изток към Централната желе-
зопътна града, намираща се на 
площад „Крал Томислав“ - още 
един представителен площад, 
разположен на „Подковата“. 
Следва площад „Щросмайер“, а 
след това, според много хора, 
най-красивият загребски пло-
щад и парк – популярният „Зри-
ньевац“ със своите прекрасни 
фонтани и Музикалната беседка.

ЗАГРЕБ ЗА 24 ЧАСА
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загреб 

Препоръчваме ви да си предвидите най-малко 
три дни за опознаване на града и начина на 
живот в Загреб. През това време ще разгледате 
забележителностите, ще откриете кое е любимото 
ви кафене, ще научите коя трамвайна линия води до 
мястото, където сте отседнали, а може би дори ще 
се отправите и към околностите на града. Във всеки 
случай, Загреб ще ви предложи много възможности.

научете още

„zagreb card“
За да се насладите напълно на Загреб и негови-
те забележителности, а и същевременно да 
спестите, „Zagreb Card“ осигурява безплатен 
градски транспорт, свободен вход за няколко 
престижни градски атракции, както и много 
намаления в ресторантите, магазините, му-
зеите и други интересни места.

ЗАГРЕБ ЗА 72 ЧАСА
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преди обяд 
Най-добре е да започнете 
обиколката там, където 
тупти истинското сърце на 
града, в самия център – на 
пазара „Долац“. Докато 
наблюдавате продавачите, 
насладете се на топла кифла 
и кафе в някое от близките 
кафенета. И не бързайте, 
не би било „по загребски“. 
След това се разходете из 
центъра, посетете Каптол, 
улица „Опатовина“, улица 

„Ткалчичева“ и се качете 
в „Горния град“, сутрините 
там са винаги особено 
очарователни.

обяд 
Фуникульорът ще ви върне 
в „Долния град“, където се 
усеща пулсът на забързания 
град. Но не се притеснявай-
те, в Загреб сте, бързо ще 
намерите много приятни 
места, където можете да 
си отдъхнете и да пийнете 
и хапнете нещо. По време 
на разходката по загребско-
то стъргало („шпица“) ще 
се запознаете с модните 
трендове и ще имате въз-
можност да се впуснете в 
уникално пазаруване.

кафе в центъра 
Събота е любимият ден 
за пиене на кафе, въпреки 
че почти по всяко време 
ще станете свидетели 

на този загребски ритуал 
– дори по време на по-

чивката в работния ден!

следобяд 
Ако желаете да продължи-
те с обиколката на Загреб, 
разходете се по площадите 
на „Подковата на Ленуци“, 
където се намират някои 
от най-добрите загребски 
музеи.

вечер 
Улица „Ткалчичева“, улица 

„Опатовина“, площад 
„Петър Прерадович“ и 
уличките около него са 
пълни с кафенета и рес-
торанти. Насладете се 
на момента и на своята 
първа вечер в Загреб!

къде да излезете?   
Многото кафенета, рес-
торанти и клубове всяка 

седмица имат разноо-
бразна програма, която 
най-лесно ще намерите 

в социалните мрежи.

ЗАГРЕБ ЗА 72 ЧАСА
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обяд  
Прекарайте го в разходка 
или наемете велосипед. 
Посетете някой от град-
ските паркове. Независимо 
къде се намирате, наблизо 
винаги има парк: „Максимир“, 

„Ярун“, „Тушканац“ или някой 
от многото други паркове.

следобяд 
Преминете по някой от 
градските мостове в „Нов 
Загреб“ и опознайте тази 
част на града. Посетете 
Музея на съвременното из-
куство, а след това се разхо-
дете в „Бундек“ - прекрасен 
обширен парк в „Нов Загреб“, 
или посетете близкия голф 
клуб с великолепни терени, 
разположени на самия бряг 
на река Сава.  

вечер 
Завършете деня с чудесна 
вечеря. Изборът е голям: 
от многото закусвални до 
ресторантите с изискана 
кухня, Загреб няма да ви 
разочарова.

преди обяд 
Започнете деня с кафе в 
непосредствена близост 
до мястото, където сте 
отседнали. Всеки загребски 
квартал има интересни 
места, където можете да 
се насладите на любимия 
сутрешен ритуал.

от сутринта до вечерта 
След сутрешното кафе 
(това вече е част от ваша-
та малка загребска тради-
ция) можете да се запътите 
към околностите на града. 
Дали ще изберете някоя 
близка дестинация, като на-
пример Сльеме или Самобор, 
или желаете да се насладите 
на лазурното Адриатическо 
море, което се намира само 
на час и половина път от 
Загреб, зависи от вашите 
предпочитания и метеоро-
логичните условия. На една 
ръка разстояние се намират 
очарователни исторически 
градчета, дворци и парко-
ве, археологически останки, 
природни паркове и обекти 
от Списъка на световното 
природно наследство на 
ЮНЕСКО. Забавлявайте се!

заминаване 
Загребската железопътна 
гара се намира в самия 

център на града. До 
нея можете да стигнете 
с трамвая или с такси 
на някоя от многото 

таксиметрови компании.  

ФОНТАНИ 
Срещу Националната и уни-
верситетска библиотека е 
построена редица от пет 
монументални фонтана, 

които денонощно визуално 
обогатяват тази част на 

града със своите танци 
и светлинни ефекти. 

ЗАГРЕБ ЗА 72 ЧАСА
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Едно от предимствата на Загреб е неговото 
благоприятно географско положение. В непосредствена 
близост се намират планини, реки, езера, дори и 
морето. Историята също е оставила уникални 
следи в околностите на града. Представяме ви 
няколко от перлите, разположени около Загреб. 
Ако имате време, посетете ги. Някои от тях са 
тук няколко века, а други милиони години.

научете още

плитвичките езера 
Националният парк 

„Плитвички езера“ е едно 
от най-красивите чудеса 
на природата в Хърватия, 
известно с великолепните 
си водопади и тюркоазени 
езера. Прочете още на 
стр. 88.

организирани пътувания 
На приключение извън града 

можете да се запътите сами 
или да се обърнете към някоя 
от многото туристически 
агенции в града. Питайте в 
информационния център на 

Борда по туризъм на град За-
греб и научете нещо повече 
за възможностите за излет.

околностите 
на загреб  

ЗАГРЕБ ОКОЛНОСТИТЕ НА ЗАГРЕБ
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вараждин (87 км / 65 мин) 
Този добре съхранен 
бароков град някога е бил 
столица на Хърватия, за 
което напомнят много-
бройните благородни-
чески дворци в центъра 
на града и парковете с 
останки от крепости от 
времето на османските 
нашествия. Очаровател-
ният център има голяма 
пешеходна зона с различ-
ни атракции, а градът е 
известен и с прекрасните 
музеи, Хърватския наро-
ден театър и интерес-
ните представления във 
великолепните паркове. 
През август във Вараждин 
се провежда уличният фес-
тивал „Шпанцирфест“.

„велики табор“ (70 км / 72 мин) 
Този укрепен замък е построен през 
15-ти век. Днес в него е обособена 
музейна експозиция, в която са 
изложени произведения на изкуството, 
открити по време на реставрацията, 
както и разкошни ренесансови 
мебели и украшения. „Велики 
Табор“ е домакин на традиционния 
филмов фестивал „Табор“, посветен на 
късометражното кино.

Областта, разположе-
на северно от Загреб, 

привлича посетителите 
с културно и кулинарно 

богатство, със своя хъл-
мист терен и прекрасна 

природа, великолепни 
дворци и гостоприем-

ни семейни ферми.

„тракошчан“ (80 км / 70 мин.) 
Северозападната област Загорье е 
известна със своите приказни дворци, 
от които най-известен е „Тракошчан“. 
Построен през 13-ти век като малка 
отбранителна крепост, през 19-ти 
век „Тракошчан“ става дом на фами-
лията Драшкович, която го превръща 
в романтичен дворец, под който се 
намира малко езеро с парк и горичка. 
Вътрешността на двореца е много 
добре запазена и представя различните 
стилове в интериора от онова време. 

крапина (60 км / 50 мин) 
Едно от най-богатите неандертал-
ски находища в Европа е областта 
около градчето Крапина, където 
преди около тридесет хиляди годи-
ни е живял и ходил на лов крапински-
ят прачовек. Модерният и атрак-
тивен Музей на крапинския прачовек 
е разположен на мястото на самите 
находки и по очарователен своеоб-
разен начин пресъздава начина на 
живот на неандерталците. 

минерални бани 
(50–115 км / 60–100 мин) 
Този район е известен с топлите 
минерални извори и традициите в 
балнеоложкия туризъм. Най-нови и 
най-модерни са минералните бани 

„Св. Мартин“, които разполагат с 
най-големия комплекс от водни 
пързалки в Хърватия и общо 1700 
кв. м. водни площи. В Загорье се 
намират и известните балнео-
ложки центрове - Вараждински-
те, Крапинските, Стубичките и 
Тухелските минерални бани. Всички 
тези дестинации предлагат много 
възможности за отдих и развле-
чения и са идеални за семейства 
с деца. Освен водните атракцио-
ни, има много възможности да се 
насладите на различни спорто-
ве, както и на местната кухня и 
богатата културна програма. 

ЗАГРЕБ ОКОЛНОСТИТЕ НА ЗАГРЕБ
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мария бистрица (40 км / 50 мин) 
В това популярно марианско светилище всяка 
година ходят на поклонение хиляди вярващи, а 
много посетители идват и заради прекрасна-
та природа и очарователната обстановка. В 
красивата църква „Св. Мария Снежна“ се нами-
ра статуя на Св. Богородица с Младенеца, коя-
то датира от 15-ти век. От страх от тур-
ските нашествия, тогавашният енорийски 
свещеник скрива статуята, но умира преди да 
покаже на някого къде се намира. Статуята 
е открита много след това, както казват, 
защото е излъчвала светлина и оттогава и се 
приписват чудотворни изцелителни сили.

кумровец (60 км / 60 мин) 
Музеят „Старо село“ в Кумровец, 
родното място на Йосип Броз 
Тито, представлява автентична 
етнографска сбирка на открито, 
с къщи от 19-ти век, покрити 
със слама, в които са изложени 
различни предмети от ежедне-
вието и оръдия на труда, използ-
вани някога на полето. Местни-
те занаятчии ще ви разкажат 
за уменията на селяните, а ако 
желаете, можете да опитате да 
завъртите грънчарското колело. 

лонско поле (116 км / 110 мин) 
Лонско поле е най-голямото защитено 
мочурище в Хърватия, изключително 
богато на растителни и животински 
видове и идеално място за излет 
с велосипед и нощувка в красива 
традиционна дървена къща. В периода 
от април до август Лонско поле става 
дом за една трета от популацията 
на белите щъркели в Хърватия. Най-
известно е село Чигоч, където няма 
комин или стълб без щъркелово гнездо. 
Щъркелите долитат в Чигоч в началото 
на пролетта, а обикновено двойките се 
връщат в старото си гнездо. 

андаутония (15 км / 26 мин) 
Днес малкото сънливо село Скита-
рево някога е било важният римски 
град Андаутония, възникнал през 1-ви 
век на кръстопътя на търговски 
пътища по долината на река Сава. В 
района на някогашния град е разполо-
жен интересен археологически ком-
плекс, който предлага на посетите-
лите разходка по павираните римски 
улици и поглед над системата за по-
довото отопление в сградата на ня-
когашната обществена баня. Всяка 
година в края на април се провеждат 
Дните на Андаутония, посветени на 
древноримското наследство. Тогава 
по щандовете се предлагат римски 
ястия и се организират семинари по 
археология и тематични занимания 
за децата, които също така могат 
да вземат участие в римските игри. 

Източно от Загреб се прос-
тират огромни равнини, го-
леми резервати с девстве-
на природа и очарователни 
хълмове с винарски тради-

ции от древни времена. 

ЗАГРЕБ ОКОЛНОСТИТЕ НА ЗАГРЕБ
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слун (105 км / 95 мин) 
На път от Загреб към Плитвички-
те езера, спрете за почивка в Слун 

- градче, което се е сгушило високо 
по стръмните склонове над река 
Корана. Покрай самата реката 
се намира мястото Растоке, къ-
дето бързеите на река Слунчица 
задвижват редица от воденици. 
Посетителите могат да се разхо-
дят из живописния лабиринт от 
канали и дървени мостове, а рес-
торантите на самия бряг пред-
лагат прясно уловена пъстърва. 
Любителите на приключенията 
няма да останат разочаровани - 
наоколо има много възможности 
за рафтинг в бързи води.

национален парк „плитвички 
езера“ (130 км / 120 мин)
Плитвичките езера са едно от 
най-красивите чудеса на природа-
та в Хърватия. Националният парк 
е известен с прекрасните си водо-
пади и тюркоазени езера, на които 
се намира Чоркова увала, най-кра-
сивата девствена гора на Динари-
дите. Билетът за парка включва и 
безплатна разходка с корабчетата, 
които се движат от единия до 
другия край на най-голямото езеро, 
както и пътуване с електрическо 
влакче, движещо се по източната 
страна на националния парк, свърз-
вайки двата главни входа. 

Южно от Загреб планините 
стават все по-високи, горите 
все по-гъсти, а природата все 

по-драматична. Пейзажите 
са наистина впечатляващи. 

Очакват ви езера, високи 
водопади и природа, от коя-

то ще останете без дъх. 

плешивица (45 км / 50 мин) 
В прекрасния хълмист пейзаж, 
покрит с лозови масиви, се 
е скътало село Плешивица и 
едноименният район, извес-
тен със своите вина, които 
можете да дегустирате 
целогодишно в многото 
семейни ферми и винарни. Все 
пак, главното събитие се 
провежда през октомври, ко-
гато съзрява „португизецът“, 
червено вино с плодов вкус, 
което е най-добро докато е 
младо. 

„долина на кардиналите“
В долината на река Купчина се 
намира Крашич, очарователно 

местенце в район, обитаван още 
от бронзовата епоха. В Крашич 

е отслужил първата си меса про-
чутият кардинал Алойзие Степи-
нац, а в околните села са родени 
още няколко кардинали и високо-
поставени църковни служители, 
откъдето идва и името на ра-
йона - „Долина на кардиналите“.

самобор (27км / 30 мин) 
Освен че е едно от най-добре запазени-
те исторически градчета в континен-
талната част на Хърватия, Самобор е 
и традиционен занаятчийски център 
и любимо място за излет на загребча-
ни. Посещаван е не толкова заради 
произведенията на изкуството и ръч-
но изработените предмети, колкото 
заради превъзходните „кремшнити“ 
(крем пити), с които е известен града. 
Самобор е особено интересен по време 
на „фашника“ (местния карнавал, кой-
то се провежда в началото на февру-
ари), когато главният площад и окол-
ните улички гъмжат от посетители и 
маскирани участници в карнавала. 

ЗАГРЕБ ОКОЛНОСТИТЕ НА ЗАГРЕБ
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кварнер и горски котар 
Само на час и половина път 
от Загреб се намира Квар-
нерския залив. Тази част от 
хърватското крайбрежие е 
най-близо до Загреб. Самото 
пътуване е очаровател-
но преживяване, защото 
пътят до морето минава 
през Горски котар - планин-
ски район с прекрасни гори, 
пасторални селца и силен 
дух, който се проявява в 
традиционните обичаи и 
най-вече в местната кухня. 
Все пак, малко неща могат 
да се мерят с лазурното 
Адриатическо море и всичко, 
което предлагат кварнер-
ските острови Кърк, Црес и 
Лошин.

риека и опатия (около 160 км / 110 мин) 
Град Риека, третият по големина град 
в Хърватия и най-важно пристанище, е 
едновременно оживен пристанищен град и 
приятно място за живеене със своеобразен 
средиземноморски дух. На само петнаде-
сет минути път от Риека е разположена 
Опатия, перлата на хърватския туризъм, 
която със своя целогодишния умерен кли-
мат още от втората половина на 19-ти 
век е била любимо място за почивка на 
благородници и заможни представители на 
Австро-унгарската империя.

Ако се запътите на 
югозапад, пейзажът се 

променя с всеки изминат 
километър, от плешивич-
ките хълмове и гъстите 

иглолистни гори на Горски 
котар до прекрасното 

синьо Адриатическо море. 

най-старият хотел 
Открит през 1827 

г., „Йегерхорн“ 
(ул. „Илица“ № 14) 

е най-старият 
загребски хотел. 

настаняване научете още

от исторически хотели 
до младежки хостели
Загреб предлага богат 
избор на места за отсядане 
за всеки вкус, който включва 
луксозни хотели с пет звез-
ди, международни хотелски 
вериги, оригинални хостели 
и различни частни кварти-
ри. Историческите хотели 
с дългогодишни традиции, 
малките бутикови хотели 
и уникалните хостели с 
оригинална концепция мо-
гат да се похвалят с високи 
стандарти и качествено 
обслужване и са идеална от-
правна точка за опознаване 
на града. 

ЗАГРЕБ НАСТАНЯВАНЕ
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полезна 
информация 

пари 
Официалната валута е хърватската куна (hrk). 
Номиналните стойности са:
монети: 1, 2, 5, 10, 20, 50 липи; 1, 2, 5 куни
банкноти: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 куни
1 куна = 100 липи

Пари можете да обмените в обменните бюра, 
банките, пощенските клонове и хотелите. 
Повечето търговски обекти и заведения приемат 
кредитни карти.

пристигане в загреб
Поради благоприятното 
си географско положение, а 
именно между югоизточна 
Европа и Адриатическо море, 
Загреб е важен транспортен 
възел. Много добре е свързан 
по въздух и по суша с всички 
големи градове в Хърватия и 
другите държави. Летище-
то е отдалечено около 15 км 
от центъра на града, а до 
не го можете да стигнете с 
автобус или такси. Цен-
тралната железопътна гара 
е само на 10 минути пеша 
или две трамвайни спирки 
от главния площад. Близо до 
центъра на града се намира 
и автогарата, до която 
се стига бързо и лесно с 
трамвай. 

местно време 
Средно време по Гринуич 
+1 час

официален език 
хърватски

електричество
220V, 50Hz. 
Стандартен европейски 
щепсел с два щифта
вода
Чешмяната вода в Загреб е 
питейна.

климат 
Загреб има умерено конти-
нентален климат с четири 
сезона. През летните месе-
ци времето е горещо и сухо, 
а средните температури 
са от 20 до 25 °C, а през 
зимните месеци е предимно 
студено с температури от 
1 до 5 °C. Най-топлите са 
месеците  юли и август, а 
най-студени януари и фев-
руари.

конгресно средище 
Загреб е главно конгресно средище на Хърватия. Година след година градът укреп-
ва позицията си на популярна конгресна дестинация и става домакин на все пове-
че конгреси, конференции и други работни срещи. Между основните предимства 
на Загреб като конгресно средище са многото модерни сгради и атрактивните 
исторически здания, отличният избор на хотели, кулинарното разнообразие и 
богатата културна програма, професионалните кадри, както и красотата и 
приятната атмосфера на града. Освен всичко това, до най-важните забележи-
телности може да се стигне пеша. Допълнителна информация ще намерите на: 
www.meetinzagreb.hr

визов режим 
на република хърватия 
На официалната страница 
на Министерството на 
външните и европейските 
работи можете да намери-
те информация за визовия 
режим.
www.mvep.hr

централна поща
ул. „Юришичева“ № 13 (Jurišićeva 13)
тел. +385 166 26 452
(понед. - петък: 07:00-20:00; съб.: 07:00-14:00)
ул. „Бранимирова“ № 4 (Branimirova 4)
тел. + 385 149 81 550
(понед. – нед.: 07:00-24:00)

летище „франьо туджман“
Информация: 060 320 320 
www.zagreb-airport.hr
Автобусно разписание (летище - автогара): 
www.plesoprijevoz.hr

автогара загреб
бул. „Марин Държич“ № 4 
(Avenija Marina Držića 4)
Информация: 060 313 333
www.akz.hr

централна железопътна гара
площад „Крал Томислав“ № 12 
(Trg kralja Tomislava 12)
Информация: 060 333 444 
www.hzpp.hr

официални празници 
1. 1. Нова година
6. 1. Богоявление или Ден на тримата крале
Великден
Светли понеделник
1. 5. Ден на труда
30. 5. Ден на държавността – национален 
празник
Тяло Христово
22. 6. Ден на антифашистката борба 
5. 8. Ден на победата и благодарността 
към отечеството и Ден на хърватските 
ветерани
15. 8. Голяма Богородица
1. 11. Ден на всички светии
18. 11. Ден на възпоменание на жертвите на 
Отечествената война и Ден на възпоменание 
на жертвата на Вуковар и Шкабърня
25. 12. Коледа
26. 12. Свети Стефан 

„zagreb card“
„Zagreb Card“ е достъпна в два варианта, за 
24 и за 72 часа. Тя включва безплатен градски 
транспорт, безплатен вход в шест престиж-
ни градски забележителности и значителни 
отстъпки на 70 места, между които са много 
градски музеи, ресторанти и магазини. Още 
информация на www.zagrebcard.com.

ЗАГРЕБ ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
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туристическа информация 

Център за посетители
площад „Бан Йосип Йелачич“ № 11 
(Trg bana J. Jelačića 11)
тел. +385 1 48 14 051, +385 1 48 14 052, 
+385 1 48 14 054
ел. поща: info@infozagreb.hr
www.infozagreb.hr

Център за посетители
Летище „Франьо Туджман“
ул. „Рудолф Физир“ № 21 
(Ulica Rudolfa Fizira 21), Велика Горица
тел. +385 1 6265 091
ел. поща: airport@infozagreb.hr

Туристически информационен център кула 
„Лотършчак“
„Щросмайерова алея“ 
(Strossmayerovo šetalište)
тел. +385 1 48 51 510
ел. поща: lotrscak@infozagreb.hr

Туристически информационен център 
Централна железопътна гара Загреб
площад „Крал Томислав“ № 12 
(Trg kralja Tomislava 12)
тел. +385 99 2109 918
ел. поща: gkolodvor@infozagreb.hr

Туристически информационен център 
Автогара 
бул. „Марин Държич“ № 4 
(Avenija Marina Držića 4)
тел. + 385 1 61 15 507, +385 1 61 15 508 
ел. поща: autobusnik@infozagreb.hr

издател

Борд по туризъм на град Загреб

от името на издателя

д-р Мартина Биненфелд

дизайн, оформление, илюстрации

„Суперстудио“, Загреб

автори на текстовете

Иво Пайер

Боян Криштофич 

Борд по туризъм на град Загреб

превод и коректура

Дима Мерлин

печат

---

isbn 978-953-228-107-1

Забележка:

Издателят е направил всичко 

възможно, за да гарантира 

точността на информацията 

в публикацията по време на 

отпечатването, но не може да 

поеме отговорност за промените, 

настъпили след крайното 

оформяне на съдържанието.

Борд по туризъм на град Загреб

ул. „Каптол“ № 5, Загреб 10000

www.infozagreb.hr

info@infozagreb.hr

интернет 
В Загреб има повече от 
20 места с Wi-Fi (т. нар. 

„hotspot“), които позволяват 
безплатна връзка с безжич-
ната интернет мрежа на 
града. Броят на местата с 
Wi-Fi непрекъснато се уве-
личава.

важни телефонни номера 
112 Единен номер за 
спешни повиквания 
192 Полиция
193 Пожарна
194 Спешна меди-
цинска помощ
11802 Международ-
на информация 
18981 Обща информация
0800 53 53 Туристическа 
информация за Загреб (без-
платен телефонен номер за 
обаждания от Хърватия)
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фотографии

Ана Маркезич / Архив на Борда 

по туризъм на град Загреб

Антонио Бокшич / Архив на Борда 

по туризъм на град Загреб

Архив на „Аква Вивае“

Архив на Мини-експрес „Бацко“

Архив на „Сити Сентър 1“

Архив на хотел „Еспланаде“ Загреб

Архив на Музея на Хърватско Загорье 

Архив на Национален парк „Плитвички езера“

Архив на Природен парк „Медведница“

Архив на „Суперстудио“ 

Барбара Шарич / Архив на „Суперстудио“ 

Боян Харон Маркичевич / Архив на 

Борда по туризъм на Хърватия

Cod.8609, fol.17v. / Архив на Австрийската 

национална библиотека

Далибор Урукалович / ПИКСЕЛ

Давор Джопар / Архив на Борда по 

туризъм на град Самобор

Давор Пуклавец / ПИКСЕЛ

Давор Ростухар / Архив на Борда 

по туризъм на град Загреб

Домагой Блажевич / Архив на Борда 

по туризъм на Хърватия

Домагой Кунич / Архив на Борда 

по туризъм на град Загреб

Горан Якуш / ПИКСЕЛ

Горан Станзъл / ПИКСЕЛ

Горан Вранич / Архив на Хърватския 

музей на наивното изкуство

Горан Вранич / Архив на Борда по 

туризъм на град Загреб

Гргур Жучко / ПИКСЕЛ

Хрвойе Бригльевич / Архив на Борда 

по туризъм на град Загреб

Игор Краль / ПИКСЕЛ

Иво Биочина / Архив на Борда 

по туризъм на Хърватия

Иво Перван / Архив на Борда по 

туризъм на град Загреб

Йосип Гърджан / Архив на Борда по 

туризъм на град Самобор

Жулиен Дювал / Архив на Борда 

по туризъм на град Загреб

Юрица Галоич / ПИКСЕЛ

Катарина Гаврилица / Архив на „Диолароп“

Лука Шангулин / Архив на „Плочник“

Мария Гашпарович / Архив на 

„Дизайн Дистрикт“ Загреб

Мария Гашпарович / Архив на Борда 

по туризъм на град Загреб

Марко Юринец / ПИКСЕЛ

Марко Лукунич / ПИКСЕЛ

Марко Пърпич / ПИКСЕЛ

Марко Върдоляк / Архив на Борда 

по туризъм на град Загреб

Мати Дронич / Архив на Етнографския музей

Нина Джурджевич / Архив на 

„Катапулт промоция“

Нина Джурджевич / ПИКСЕЛ

Патрик Мацек / ПИКСЕЛ

Петър Глебов / ПИКСЕЛ

Петър Тринайстич / Архив на Борда 

по туризъм на град Опатия

Роко Бахат / Архив на „Мали пикник“

Санин Каштелан / Архив на Борда 

по туризъм на град Загреб

Санин Струкич / ПИКСЕЛ

Серджо Гобо / Архив на Борда 

по туризъм на Хърватия

Сърджан Вукович / Архив на Музея 

на разбитите връзки

Стипе Сурач / Архив на Борда 

по туризъм на Хърватия

„Студио Хрг“ / Архив на Хърватската 

федерация по ски

Томислав Милетич / ПИКСЕЛ

Томислав Шклопан / Архив на Борда 

по туризъм на град Загреб

Ведран Метелко / Архив на Борда 

по туризъм на Хърватия

Вишня Арамбашич / Архив на Борда 

по туризъм на град Загреб

Желько Лукунич / ПИКСЕЛ




