Місто Загреб, розташоване на
географічному, культурному, історичному та політичному перехресті
Сходу та Заходу, є столицею Хорватії,
що поєднує в собі в єдине ціле
континентальний та середземноморський дух. Загреб є культурним,
науковим, економічним, політичним
та адміністративним центром
Республіки Хорватія з місцем
розміщення Сабору (парламенту),
Президента та Уряду. Добре географічне положення між Панонською
низиною, початком Альп та Динарид
сприяло спонтанному формуванню
місця для вільної комунікації.
З північного боку від холодних
північних вітрів місто захищає
гора Медведниця, а розлога
рівнина та ріка Сава відкривають
його іншим сторонам світу.
В Загребі проживає чверть загальної кількості населення Хорватії, що
в цифровому еквіваленті дорівнює
майже одному мільйону.

Загреб –
місто мільйона
сердець
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Його громадяни століттями приїжджали сюди з різних куточків Європи,
а в новітній історії – з усіх країв
Хорватії, збагачуючи культуру міста
своїм внеском. Загреб – спокійна
столиця відкритий дверей, бурхливої історії та цікавих особистостей,
яка щиро запрошує до спілкування
а та виправдовує очікування.
В цьому місті легко виникають
цікаві знайомства і нова дружба

та переживаються незабутні події.
Історичні епізоди читаються, наче
по картинках, на збережених
фасадах, а вулиці і площі вільно
дихають спільним життям різних
ментальностей, що створюють
упізнаване загребське обличчя розслабленої столиці. Ми радимо вам
віддатися атмосфері міста, кращою
за яку можуть бути, за твердженням
багатьох, лише загребчанки.
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про що свідчить археологічний
парк в сучасному Щитар’єво.
Загреб, яким ми його знаємо
сьогодні і який творить його
історичну серцевину, виник в
епоху середньовіччя на двох
пагорбах: світському Градеці,
нинішньому Верхньому місті (Горні
град) та церковному Kаптолі.
Перша згадка про Загреб датована
1094 роком, коли угорський король
Ладислав по дорозі до Адріатичного
моря засновує загребську біскупію на Каптолі. Загребський
кафедральний собор в неоготичному стилі донині домінує в міській
панорамі, а ренесансні стіни
навколо нього є одними з рідких,
збережених в цій частині Європи.
В бурхливі часи набігів монгольських племен на центральну Європу
сталася найважливіша історична
подія для Градеця, другої частини
загребського ядра. В середині
13 століття татари спустошили
Угорщину, а їх король Бела IV збіг
до Загреба, де громадяни надали
йому надійний притулок.

Два
загребські
пагорби

Археологічні дослідження
доводять існування життя в
околиці нинішнього Загреба вже
в кам’яну добу біля 35.000 року
до Різдва Христового, а пізніші
знахідки свідчать про присутність
заселення ілірів, прамешканців
цієї частини Європи. Кельти з
далекої півночі приходять найвірогідніше в 4 столітті до Різдва
Христового. Після них римляни
поблизу Загреба будують великий
облаштований центр Андаутонію,
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На знак вдячності, у 1242 році
король своїм наказом надає
Градецю статус вільного королівського міста. Про ті часи щоденно
символічно нагадує вежа Лотрщак,
з якої вже століття гармата сповіщає
про полудень. У середньовіччя в
час сутінок дзвони повідомляли
громадянам про те, що ворота міста
зачиняються на ключ, а їм слід
повернутися до безпечної фортеці.
Єдиними воротами до середньовічного Градеця, які зараз можна
побачити, лишилися Кам’яні ворота,
що повністю згоріли в першій
половині 18 століття. З пожежі
чудом було врятовано ікону Святої
Марії, яка і донині знаходиться на
олтарі. Богоматір Кам’яних воріт
є захисницею міста Загреба і на її
честь день 31 травня відзначається
урочистою ходою. В той же день
святкується і День міста Загреба.

Два пагорби, що в епоху середньовіччя суперничали одне з
одним, розділяла і поєднувала
невеличка річка Медвещак, на
якій будували млини. Тодішня
заплава річечки сьогодні
мальовничою Tкалчичевою
вулицею, під поверхнею якої й
досі протікає річка до ріки Сави.
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З часом небезпека від наїздів
загарбників зникає і місто поступово розростається на рівнині. У
підніжжі двох поселень виникає
площа, на якій ведеться торгівля.
Теперішня Площа бана Йосипа
Єлачича є серцем міста і головним
місцем зустрічей громадян.
Фонтан пов’язаний з легендою

про виникнення назви столиці.
Так, одного давнього сонячного
дня хоробрий бан, повертаючись
після бою, втомлений і спраглий, попросив дівчину Манду
зачерпнути (“заграбіті”) йому
води з джерела. Так джерело
отримало назву Мандушевець,
а місто назву Загреб.
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Єдине місто
Загреб

Міста на двох пагорбах розквітають.
Протягом 17 і 18 століть будуються
барокові палаци та церкви. Так,
єзуїти у Верхньому місті побудували
церкву Святої Катерини, яка
сьогодні є одним з найкраще збережених прикладів барокової розкоші.
В другій половині 17 століття Загреб
стає університетським центром,
одним з найстаріших в Європі, який
ніколи не припиняв своєї роботи.
Між іншим, Загреб став і місцем

розташування Уряду. Різниця між
біскупським та вільним королівським містом поступово щезає і в
кінці кінців остаточно зникає у
1850 році, коли вони об’єднуються
в єдине місто Загреб, який на той
час налічував 15000 мешканців.
Сприятливе розташування в
напрямку рівнини надає можливість вільного розвитку, і
життя швидко устрімлюється в
напрямку низини – до ріки Сави.
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Розвиток промислового виробництва, торгівлі, транспорту та
банківського сектору особливо
впливає на обличчя міста в другій
половині 19 століття. Загреб
простягається до залізного поясу
залізниці, яка з 1862 року поєднує
місто з центральноєвропейськими
столицями. В цей період
починається забудова міста
блоками за чітко розміченою
схемою вуличного упорядження.
Урбаністичний план є чітким: всі
вулиці в нижній частині міста
повинні бути рівними, однаковими
завширшки, а будівлі мати один
тип та задану висоту. Розлогі площі
та монументальні споруди в дусі
класицизму та історизму в оточенні
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численних парків формують
сьогоднішню картину Загреба,
яким ми знаємо його сьогодні.
З Площі бана Єлачича Празька
(Прашка) вулиця веде до низки
площ-парків - загребського варіанту
віденського Рингу, так званої
“зеленої підкови” – паркової
поверхні у формі літери U з усіма
важливими репрезентативними
будівлями громадянської культури.
Глибоко продумано співвідношення
між зеленню та архітектурою
громадських об’єктів, фонтанів
і павільйонів. Тут знаходяться
Центральний залізничний
вокзал, Академія науки і мистецтв,
факультети, університетська
бібліотека, національний театр та

імпозантні будинки. Жовті фасади
та ряди диких каштанів нагадують
про входження Хорватії до складу
подвійної Австро-Угорської
імперії. Місто правильних обрисів
і репрезентативної ширини, чіткі
рамки зелених поверхонь та точно
розміщених пам’ятників органічно
доповнюють цілісність старого
середньовічного Верхнього міста.
В Нижньому місті загляньте до арок
будинків громадян, фасади яких
– межа між загальним вуличним
життям та приватним життям
подвір’я. Поєднання атмосфери
малого міста та розкоші центральноєвропейської метрополії робить
Загреб особливим на тодішній
карті європейських сучасних міст.
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Епоха
модерна

Історичні події 20 століття
змінюють карту світу та залишають вічний слід в житті
загребчан. Після закінчення
Першої Світової війни Хорватія
у 1918 році розриває зв’язки з
Австро-Угорською імперією та
стає частиною Королівства СХС
(сербів-хорватів-словенців), нової
держави південнослов’янських
народів. Кількість мешканців
швидко зростає, ростуть нові

квартали на сході та заході міста, а
в зоні гори Слєме будуються репрезентативні резиденціальні об’єкти.
На початку 20 століття місто, тісно
пов’язане з тодішніми європейськими центрами культури, мистецтва
і науки, вирує громадським життям.
Починається радіомовлення
першої радіостанції в цій частині
Європи, відкрито Загребську
біржу – останню роботу
архітектора Віктора Ковачича,
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на інший бік ріки Сави, а на її
південному березі будуються
житлові райони. Ріка Сава, яка
століттями через повені загрожувала мешканцям, в середньовіччя
захищала їх від загарбників, а як
транспортний шлях поєднувала
їх з далекими краями, з середини
20 століття поділяє Загреб на
старий центр міста та Новий Загреб.
Сьогодні два береги пов’язують
дванадцять мостів. Загребський
ярмарок, місто міжнародних
зустрічей, переїжджає з центра
міста на південний берег Сави.
В низині будується аеродром
Плесо, по місту зростають нові
ділові центри-хмарочоси та
будується нова Національна і
університетська бібліотека.
Хорватський Сабор у 1991 році
ухвалює рішення про самостійність
та суверенітет Республіки Хорватія.

побудовано першу автоматичну
телефонну станцію, будується
перший загребський хмарочос.
Епоху модерна швидкими темпами
змінює щоденне життя до початку
Другої Світової війни.
Після війни Хорватія стає однією з
шести республік Югославії зі столицею Загребом. Стабілізація ситуації
в післявоєнний час призводить до
подальшого розширення міста.
Місто в кінці кінців розростається
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Загреб стає столицею нової
незалежної європейської держави,
спільноти вільних та рівноправних
громадян. Хорватський Сабор і
Уряд розташовано у Верхньому
місті, найстарішому світському
центрі столиці, де десятиліттями
приймалися історичні рішення.
В новому тисячолітті місто Загреб

є діловим центром регіону, місцем
багатомовного культурного, ділового та політичного спілкування.
Райони ділового життя, винесені
за центр міста, є відповіддю
Загреба на вимоги сучасного життя.
Продовжується століттями доведена рівноправна участь у подіях
європейської та світової сцени.
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Зелений
Загреб

Зелені оази для відпочинку в
Загребі на кожному кроці. Не так
часто зустрічається, що певне
місто має свій парк природи. А
Загреб неподалік від свого центру
міста має Медведницю, улюблене
місце відпочинку і прогулянок
громадян. Вулиці та площі міста
перериваються зеленими парками
та парковими зонами. У 19 столітті
облаштовано Штроссмайєрову
алею у Верхньому місті, де сьогодні

в товаристві поета А. Г. Матоша ви
можете насолоджуватися найбільш
романтичною панорамою міста.
Доказом високого рівня громадянської культури в 19 столітті
є “зелена підкова” Ленуцці
– низка восьми зелених площ як
кістяк Нижнього міста. Найбільш
популярною серед зелених площ
є Зринєвець, відомий по алеї
платанів, яких більш ніж століття
тому було завезено з Трієсту.
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Фонтани, музичний павільйон
та бюсти визначних історичних
осіб – неначе машина часу, що
повертає до минулого. Вже більше
ніж 120 років численні загребчани
щоденно зупиняються біля метеорологічного стовпа, звіряючи
точно час, перевіряючи температуру,
тиск повітря та ступінь вологості.
На Площі короля Томислава,
названій іменем першого хорватського короля, подорожуючим
потягом відкривається унікальний
вид на Мистецький павільйон та
Кафедральний собор. Мистецький
павільйон, місце неординарних

подій образотворчого мистецтва,
збудований як Хорватський
павільйон для участі в ювілейній
Тисячолітній виставці в Будапешті
у 1896 році. Іновативна залізна
конструкція на той час уможливила
дослівно перенести павільйон
на теперішнє місце та через два
роки відкрити його для загалу.
Поблизу знаходиться ще одне
місце, де можна знайти притулок
від міської суєти. Ботанічний сад
зберігає одну з найбагатших збірок
рослин в Європі, де представлено
близько 10 тисяч видів. Вздовж
могутніх стін Кафедрального собору
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розташовано парк Рибняк, в якому
в минулому священики по п’ятницях
ловили рибу на пісний обід.
В східній частині міста простирається розлога паркова зона
Максимир. Найбільший загребський парк як форму англійського
парку, так і мальовничі павільйони
отримав вже в 19 столітті, а в першій половині 20 століття він надав
притулок і тваринам Зоопарку.
Поза самим центром міста,

на одному з його пагорбів,
знаходиться центральне міське
кладовище Мірогой. Монументальні
аркади, павільйони та куполи кінця
19 століття – проект визначного
архітектора Германа Болле.
В прямому сенсі, це – місце спокою
померлих відомих особистостей та одне з найкрасивіших
кладовищ в Європі, а водночас
і прекрасний парк, і художня
галерея під відкритим небом.
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Місто
мистецтва

Загреб є містом різноманітного та
багатого культурно-мистецького
життя. Близько тридцяти
постійних та періодичних театрів
і театральних сцен, три десятки
музеїв, значна кількість галерей,
багаточисленні театральні,
музичні та танцювальні фестивалі
включають Загреб до переліку
міст мистецтва. Від класичного до
альтернативного, від аматорського
до професійного, від інтимного до

відкритого: розмаїття мистецького
самовисловлення віддзеркалює
тут свідомість громадян міста.
Хорватський народний театр є
національною колискою балету,
опери і драми. Серед концертних
залів найвідомішим є Концертний
зал “Ватрослав Лісинський”,
названий на честь творця першої
хорватської опери. Оперети і
мюзикли, рок- та поп-опери в театрі
“Комедія”, гострий гумор та сатира

36 | Мистецтво, культура, події

в театрі “Керемпух”, сучасність
на підмостках театрів “Гавела”,
“ЗКМ” (ТЮЗ), “ИТД”, “EXIT”. Важко
не лише все перерахувати, а й
виділити найкраще. Оцініть самі.
Загреб є господарем численних
міжнародних культурних подій.
Всесвітній фестиваль мультиплікаційного фільму “Анімафест” – за
традицією другий в Європі фестиваль мультиплікації. Музичний
бієнале, Тиждень сучасного
танцю та “Євроказ”, міжнародний фестиваль сучасного театру,
приносять весь світ на загребські
сцени. Ми продемонстрували,
що історія, мистецтво і культура
Загреба, Хорватії і Європи читається
в архітектурі місті і, безперечно,

в численних загребських музеях.
В Археологічному музеї зберігається
таємнича Загребська мумія. Мумія
жінки з єгипетського міста Таби,
замотана в книгу з льону з найдовшим ще нерозшифрованим збереженим текстом на мові етрусків.
Музей міста Загреба в сучасний
спосіб інтерпретує історичні події
в Загребі, від прадавніх часів до
сучасності. Музей декоративноприкладного мистецтва заснований
спільно зі школою в другій половині
19 століття з метою збереження
традиційних цінностей народних
ремесел. Єдина збірка витворів
мистецтва з різних періодів та місцевостей демонструється з 1987 року,
року Універсіади, в музеї “Мімара”.
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Штроссмайєрова галерея старих
майстрів – зібрання творів відомих
європейських імен в живописі,
обов’язкове для знайомства з
мистецтвом періоду 15-19 століть.
По сусідству розташована Модерна
галерея, що представляє роботи
всіх визначних художників 19 і 20
століть. 21 століття місто зустрічає з

новою будівлею Музею сучасного
мистецтва, який незабаром
відкриє свої двері відвідувачам.
У Верхньому місті в приміщенні
колишнього єзуїтського монастиря знаходиться галерея
“Кловічеві Двори”. Емоції,
життєвість та символіку у
витворах художників-аматорів
подивіться в Музеї наївного
мистецтва. Неподалік від нього
розташоване Ательє Мештровича,
виставковий зал скульптора
Івана Мештровича, який своєю
творчістю, як Роден, ознаменував 20 століття. За його ідеєю
побудовано павільйон круглої
форми, де сьогодні розміщується
Будинок хорватських митців.
Ми виділили лише кілька
міст та подій. Загреб – місто
мистецтва, пересвідчитеся самі.
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Синій Загреб
Білий Загреб

Синій – колір міста Загреба. Він
присутній на гербі міста, а під час
пішої прогулянки Загребом це
стає очевидно, адже і трамваї, і
автобуси, і фунікулер – все синього
кольору, як і одяг загребських
спортсменів. Спорт завжди був
великою пристрастю в цьому
місті, починаючи з футболу, як
найбільш важливої серед другорядних речей у світі. Футбольний
клуб “Динамо” – клуб з великою

кількістю трофеїв, символом
якого також є блакитний колір.
Центри відпочинку та професійного заняття спортом розкидані
по всьому місту. Баскетбольний
клуб “Цибона” має свій спортзал,
названий на честь легендарного
баскетболіста Дражена Петровича.
Спортивно-рекреаційний центр
“Ярун”, колишній приток річки
Сави, що облаштований з нагоди
Універсіади 1987 року, пропонує
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шанувальникам спорту велосипедні
та пішохідні доріжки, спортивні
майданчики, а на озері відбуваються міжнародні змагання з різних
видів весельного спорту. На Яруні
до сих пір збереглася і частинка
недоторканної природи, притулок
для сотні видів птахів та багатьох
видів риб, водних тварин та комах.
Величезний сом Юра – можливо
лише міський міф, але всі рибалки,
яких ви там зустрінете, визнають,
що сподіваються на добрий улов.
Спекотними літніми днями Ярун
виправдовує свою другу назву
“загребське море”, адже його пляжі

переповнені купальниками.
Спорт присутній і засніженими
зимовими днями. На початку
кожного року Загреб стає центром
проведення Кубку світу з гірських
лиж та підтверджує одну зі
своїх назв – Білий Загреб.
На відстані лише в півгодини
їзди від центральної площі міста
знаходиться найвища точка гори
Медведниця і особливе місце в
житті Загребчан – Слєме (вістря
Шолому), що височіє 1035м над
рівнем моря. Брат і сестра, Івіца і
Яніца Костелич, найвідоміші хорватські лижники, тут тренувалися
та готувалися до своїх найвищих
світових спортивних досягнень.
Вони успішно пропагували гірськолижний спуск на Слємені, і тому він
включений до Кубку світу. Протягом
всього року Слєме є улюбленим
місцем прогулянок та походів
мешканців міста будь-якого віку.
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Культура
вітальні

По всіх позиціях Загреб впевнено
лідує як місто з найбільшою вітальнею. Ранньою весною, як тільки
сонце засвітить своїми першими
теплими променями, відкриваються
тераси кав’ярень, ресторанів та
кондитерських. Вулиці та площі
стають місцем прогулянок, насолоди
кавою, спілкування та ділових
зустрічей. Єдина в своєму роді
комбінація середземноморської
відкритості та північної діловитості

перемагає на перший погляд. Наче
всі тут одне одного знають.
Традиційний Mіжнародний смотр
фольклору, доречний міжнародний
фестиваль вуличного мистецтва
Cest is d’Best, променадні
концерти, Maртін’є (хрещення
молодого вина) та різні присвячені
особливим подіям ярмарки збагачують зміст спілкування в місті.
Сьогоднішнє спілкування в кафе
сягає своїм глибоким корінням
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тривалої й багатої традиції
існування кафе в цьому місті.
Загребська підкова та центральна
площа були важливими точками
суспільного життя Загреба. Нині
ця територія поширюється на
весь центр та пішохідну зону, та
навіть видається поза ці межі.
Для будь-якого темпераменту та
віку знайдеться свій особливий
куточок. Кав’ярні навколо Площі
бана Єлачича (в повсякденній мові
це просто – Трг (площа), приймають
у себе більш поважних гостей.
Прерадовичеву площу, широко
відому як Квіткову площу, люблять

як художники й молодь, так і люди
старшого віку. Ткалчичева вулиця,
що в минулому поділяла Градець і
Каптол та була багатою на корчми
і червоні ліхтарі, нині – модне
місце зустрічей та відпочинку для
всієї сім’ї. Якщо ви людина більш
романтичного характеру, тоді в Іліці
сядьте на фунікулер, найкоротший
тросовий залізничний підйомник
у світі, призначений для перевезення пасажирів, і за 55 секунд
ви опинитеся у Верхньому місті.
Всі вище перелічені місця – це
свого роду феномен, так звана
“шпіца” (пік). Кожної суботи
близько півдня до центру міста
направляються люди всіх вікових
категорій. Це час і місце, щоб
побачити щось та бути побаченими. Ритуал завжди один і той
же: повільно випивається кава,
читаються суботні випуски газет.
Можна заглянути на базар Долац
за свіжими продуктами та після
всього зробленого, не поспішаючи,
почати готувати обід. У кожного
району є своє місце зустрічей.
Почувайте себе запрошеним, адже
там завжди знатимуть, як вас звати.
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Смаки,
кольори
і запахи

Гастрономічна пропозиція в
Загребі є багатою комбінацією
різних кухонь. Історія і географія
також впливали на загребські
меню. Хоча загребчани з радістю
готують вдома, існує чимало місць,
де подають багату континентальну
кухню, страви середземноморської
та інтернаціональної кухні.
Штруклі - страва, яку кожен
загребчанин порадить як традиційну для цієї місцевості. Вони
готуються кількома способами - їх
їдять як вареними, так і печеними,
як солодкими, так і солоними.
Індичка з млинцями є однією з
давніх континентальних страв. Для
пошановувачів м’яса тут пропонують
загребську відбивну (одрезак)
– запечену в паніровці телятину,
фаршировану сиром та шинкою. Ми
можемо похвалитися, що і Загреб,
як Париж та Відень, має власну
відбивну. На сніданок скуштуйте

свіжого сиру зі сметаною, купленого
безпосередньо у виробника, тобто
кумочки (куміци) з околиці Загреба.
Продовольчі ринки під відкритим
небом – одна з особливостей колориту міста. Практично в кожному
районі столиці є власний базар, але
найвідомішим серед усіх є ринок
Долац, який знаходиться неподалік
від Кафедрального собору, в серці
Загреба. Тут щоденно зранку продаються свіжі фрукти та овочі, м’ясо

54 | Стиль життя, гастрономія, шопінг

і риба. Це – єдине місце, яке називають “загребський шлунок”; тут
гурмани знаходять для себе сезонні
овочі і фрукти з усіх регіонів
Хорватії. Палітра, що вирує фарбами
кольорів, запахів, смаків та звуків
– це враження, якого не уникнути.
Протягом дня невеличкі харчівні
навколо ринку пропонують дешеву
і швидко приготовану домашню їжу.
На кожному кроці – кондитерські
та маленькі пекарні. Щоб повечеряти, ми пропонуємо вам відвідати
один з численних ресторанів, що
пропонують кухню різних регіонів
Хорватії. Неодмінно слід спробувати загребську “савиячу” або
так званий штрудель з яблуками,
сиром або вишнями з листкового
тіста. Не забудьте також про
кремшніти, найзнаменитіші з
яких готуються в містечку Самобор,
що неподалік від Загреба.
Пам’ятаймо і про пропозицію

вина, адже в загребській околиці
вирощується виноградна лоза, з якої
виробляються хвалені вина. Хоча
пиво є найбільш популярним напоєм,
традиційна подія – благословення
молодого вина 11 листопада
на день захисника вин Святого
Мартіна свідчить про те, яку вагу
має тут культура винопиття.
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З Загреба
з любов’ю

Оригінальною згадкою про
відвідання Загреба є неминуча у
діловому житті краватка (кравата)
– справжній хорватський витвір.
У 17 столітті хорватські солдати
своїми елегантними хустинками,
зав’язаними на шиї, привернули
увагу французів, а те, яким чином
краватка стала відомою всій планеті
як модна деталь – це вже історія.
Одним з найвизначніших винаходів
20 століття є пенкала або авторучка,

що з’явилася саме в Загребі. Її
винахідник, інженер Едуард
Славолюб Пенкала, у 1906 році запатентував перший в світі механічний
олівець, а у 1907 році він патентує
і першу в світі авторучку з густими
чорнилами (кулькову авторучку).
Він виробляє їх у Загребі та
експортує до 70 країн світу. Цьому
піонеру сучасності належить довгий
перелік з восьмидесяті винаходів,
навіть з області повітроплавання.
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серця, походить з центральної та
низинної Хорватії, і за звичаєм
дарується в особливих ситуаціях
як вираз любові та прив’язаності.
Червоні шестинські парасольки
– невід’ємна частина народного
вбрання, характерна для загребської околиці, що на ринку Долац
захищають продавців від дощу
та сонця. Як особистий предмет
використання вони також є впізнаваним елементом обличчя міста.
Для любителів антикваріату, творів
мистецтва і давнини Британскі
трг (Британська площа) на кожних
вихідних зранку просипається
виставкою–продажем під відкритим небом. Загреб завжди був
місцем неординарних, “творчих”
покупок, починаючи від малих
традиційних ремісницьких лавок
у найвідомішій загребській вулиці
Іліці, і закінчуючи великими
торговельними центрами – тут
кожен щось знайде для себе.
Загреб – місто, яке назавжди
займатиме особливе місце в
серцях гостей, що його відвідали.

Лише декількома роками пізніше
славних винахідників братів Райт,
Пенкала у 1910 році конструює
перший хорватський літак.
Ароматне печиво папреняк, яке
готували жінки в старому Загребі,
нині – оригінальний сувенір.
Незвичайна комбінація інгредієнтів
– меду, грецьких горіхів та перцю стане для вас згадкою про контрасти
Загреба. Ліцітар – традиційний
розмальований різними кольорами
пряник з медового тіста у формі
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Загреб є столицею Республіки Хорватії
Населення: 779 145 (2001.)
Площа: 641 км2
Висота над рівнем моря: Зрінєвац 122 м,
Гріч 158 м, Слєме 1035 м
Клімат: континентальний –
середня температура влітку 20,
середня температура взимку 1
Часова зона: середньоєвропейський час
з літньою зміною на одну годину
Телефон: Хорватія +385; Загреб (0)1
Валюта: Куна – HRK
Відстань: Відень 370 км, Будапешт 350 км,
Венеція 380 км, Дубровник 600 км,
Париж 1400 км, Лондон 1600 км.
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