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Mali Medvednica është një rezervat natyror i
mbrojtur dhe një vend ideal për ngjitje dhe piknik
për popullin e Zagrebit. Përtej shpateve të pjerrëta,
në veri të tij shtrihet krahina e Zagorisë, e njohur
për kodrat e valëzuara, kështjellat romantike dhe
kulturën fshatare të papërzier.
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LEPOGLAVA

BELEC
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Medvednica
Sljeme

Medvednica
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Shpatet e pyllëzuara të Malit
Medvednica (shpesh quajtur
sipas emrit të majës, Sljeme)
të tërhequr në brendësinë e
tyre larg nga zemra e qytetit.
Alpinistët mund të zgjedhin
rrugët qe dallohen lehtë për
të shkuar në kasollet alpine,
në të cilat shërbehet lirë dhe
ka ushqim të freskët. Parku
Natyror i Medvenicës është
shumë i përshtatshëm për

bimët, kafshët, kulturat dhe
gjërat e rralla gjeologjike. Psh
Gropa e Veternicës shtrihet
në një sipërfaqe 10 km2 toke
karstike me një peizazh të
mbushur me formacione
gurësh. Gropa kryesore është
2 km e gjatë, 380 m e parë janë
të hapur për publikun. Këtu
mund të gjeni kockat e një ariu
dhe mund të vizitoni banorët
aktualë, lakuriqët. Gjithashtu

mund të vizitoni minierat e
argjendit të Zrinskit, në të cilat
është punuar nga shekulli i XVI,
kur konti Pjetër Zrinski mori të
drejtën për ta shfrytëzuar këtë
minierë. Pas dy shekujsh punë,
disa njerëz thonë se miniera
shtrihet nga Gornji Grad e në
qendër të Zagrebit.

www.pp-medvednica.hr

Grah
Shpërblimi për të gjithë
ekskursionistët që shkojnë deri
në majën Sljeme është një tas
i ngrohtë grah. Grahu është
fasule e aromatizuar me mish
të tymosur, mund të shërbehet
dhe me salçiçe, i ngrohtë, i
shijshëm dhe i shëndetshëm.
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Gornja Stubica
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Gornja ose Stubica “E sipërme”
ka një fshat të heshtur që ndjen
panoramën. Për shumë kroatë,
emri është sinonim i Matia
Gubec, udhëheqës i revoltave
fshatare të shekullit 16. Një nga
vuajtjet e tij është dhe ky rast:
Ai është zbritur nga karroca në
Zagreb, është shëtitur nëpër
rrugë me një çekiç të nxehtë
të vendosur mbi kokë si kurorë

dhe pastaj është lënë i lirë.
Një dëshmitar i mbetur gjallë
nga koha e Gubekut është një
pemë bliri që qëndron pranë një
shtëpie të vjetër të këndshme
druri (që sot është bar). Po aty
afër, një pallat i bukur ka një
koleksion që flet për jetën e
Gubekut dhe të Zagories.
www.mdc.hr/msb
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Marija Bistrica
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Është një nga më te dashurat
flatre në Kroaci, që tërheq
mijëra pelegrinë në vit. Kjo
është në një qytet të vogël me
një rrethinë të mrekullueshme.
Pelegrinazhi në Kishën e
Shenjta Mari e Borës, të
vendosur në sheshin kryesor
është me të vërtet diçka

mbresëlënëse. Vendi është
dedikuar Marisë së virgjër për
shkak të një statuje druri të zi
të mrekullueshëm të Madonës
e Fëmijes qe daton ne shekullin
e 15. Një famullitar e fshehu
statujën nga frika e pushtimit
Turk që po trokiste, por vdiq
para se të tregonte vendin.

Dekada më vonë statuja doli
vetë në dritë. Statuja është
fshehur dhe rigjetur edhe një
herë në shekullin e 17.

www.info-marija-bistrica.hr

Zemrat e kulaçit me xhenxhefil
Zemrat e kuqe të shndritshme ju
do t’i shihni në vendet fetare dhe
në dyqanet e suvenireve, këto
janë zbukurime tradicionale dhe
dhurata për krahinat e Zagrebit e të
Zagorisë. Ju mund të shihni vendin
që vizituat në një copë sheqeri të
ngrirë, ose një mëzash dashurie.
Shpesh mund të jepen në shenjë
dhembshurie, kjo është të paktën në
teori. Ti thjesht nuk do të gabosh.
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Belec
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Futur tutje poshtë malit
Ivanscica fshati i vogël Belec
fsheh një shembull madhështor
të arkitekturës fetare: Kishën e
Shën Maris së Borës. Rrethuar
me mure për t’iu mbrojtur
sulmeve Turke, nga brenda ka
një zbukurim të mahnitshëm,
të pasur me afreske të shekullit
18 të bëra nga mjeshtri vendor
Ivan Ranger dhe nga një tufë
altarësh të arta të punuara me

Lepoglava
mjeshtëri nga skulptori Josif
Shokotnig. E restauruar kohët e
fundit, kjo pjesë e mjeshtërisë
baroke të Kroacisë ia vlen për
ta vizituar.

Një tjetër vend i rëndësishëm
fetar që është themeluar nga
priftërinjtë Paulin në shekullin
e 14. Qëllimi i tyre nuk ishte
vetëm ndërtimi i kishave
dhe manastireve, por edhe
mbështetja e edukimit, mjekësisë,
artit dhe kulturës. Me një urdhër
të Perandorit Jozefi i II, urdhëri
Paulin u pezullua dhe priftërinjtë
ikën nga Lepoglava në 1786.
Në 1854 manastiri u kthye në

burg dhe në 2001 ndërtesat e
manastirit u kthyen në kisha.
Ndërkohë që burgu qëndror
i Kroacisë është i vendosur
në prapaskena më të reja, në
2011 ndërtesat e manastirit i
rikthehen Kishës. Vetë burgu
është errësisht i dukshëm për
të burgosur politik përfshirë
edhe Josip Broz Tito dhe Franjo
Tuđman.
www.lepoglava-info.hr

Dantella e Lepoglavës.
Qëndisja e dantellës është një nga zanatet e prezantuara në
Lepoglava nga murgeshat e Shën Palit, dhe sot qyteti është një
nga qëndrat e dantellës në Kroaci, me shkolla të caktuara e
leksione dhe një festival ndërkombëtar të dantellës që mbahet çdo
vit. Dantella fituese e Lepoglavës bëhet nga bobina, ndërkohë që
dantella e famshme nga ishujt Pag është me qëndisje në vrima,
dhe dantella nga ishujt Hvar përbëhet nga fibra të agaves.
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Trakoscan
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Kur njerëzit thonë që Zagoria
është vend i kështjellave të
përrallave, me siguri që ato
kanë në mendje Trakoscanin.
Një grumbull kullash të bardha
dhe ndërtesash qe zë vend
mbi një liqen, i rrethuar nga
kodra dhe pyje, Trakoscani
ka një bukuri të mahnitshme.
Në fillim u përdor si vend
vrojtimi në shekullin e 13,

pastaj si rezidencë nga familja
e Drashkoviçit, i cili e zgjeroi
fortesën me një stil romantik
të shekullit të 19. Kështjella e
ruajtur mirë shërben si muze në
4 kate, dhomat paraqesin stile
të ndryshme të dekorimit të
brendshëm.

www.trakoscan.hr
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Perëndim

Zapresic
Pallati Luznica
Samobor
Samoborsko gorje
Plesivica
Zumberak
Menjëherë në perëndim të Zagrebit shtrihet një
zonë qytetesh me treg të zhurmshëm dhe çifligjesh
aristokratike të mëparshme. Që nga larg shfaqen
malet e Zumberakut të cilët janë shkelur dhe janë të
mbushura me shtigje magjike të pashkelura.
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Zapresic
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Qyteti i Zapresicit do të jetë për
gjithmonë i lidhur me kontin
Josif Jelacic (1801 -1859), i
cili udhëhoqi lëvizjen kroate
për vetëqeverisje në vitin 1848
dhe në vitet në vazhdim u
tërhoq në çifligun e tij pranë
Zapresic. Pallati i mëparshëm
i Jelacicit në Novi Dvori është
ende në restaurim, por parku

rrotull është plot surpriza. Një
hambar gjysme druri sjell një
atmosferë shtëpie në galerinë
Matija Skurjeni, duke nderuar
vendasin, artisti i vetëmësuar
skenat e jetës së fshatit të cilat
kanë një surealizëm, cilësi që
duket si e një ëndrre. Shiko
gjithashtu edhe për shigjetat e
boshtit tjerrës në Mauzoleumin

e familjes Jelacic, një mrekulli
neo-gotike dizenjuar nga
arkitekti i katedrales së Zagrebit,
Herman Bolle. Mbushur me
rrugë këmbësorësh në pyll për
lojtarët e golfit, Novi Dvori, ka
mundësitë e një vendi argëtimi.
www.zapresic.hr
www.muzej-matija-skurjeni.hr
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Pallati Luznica
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Pallati Luznica qe ngrihet
sipër fushave anësore në
lindje të Zapricës është një
shembull i shquar i rezidencave
aristokratike të shekullit XVIII,
kullat e saj të zbukuruara i
japin pamjen e një kështjelle
Franceze. Ky pallat ishte pronë
e një familje fisnike, më vonë
në vitin 1925 iu dha Motrave
të Bamirësisë të Shën Vinsentit
te Polit, që tani e përdorin për

falje e meditim. Parku i pallatit
ka qenë restauruar në shekullin
e XIX dhe është i hapur për
vizitorët të dielave pas dite. I
famshëm për lisat e tij, parku
gjithashtu është i pasur me
bimë të ndryshme të cilat janë
përdorur nga motrat për të bërë
liker.

www.luznica.hr
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Samobor
22

Vendosur rrëzë kodrave të
gjelbërta për krah lumit
murmurues Grodna, Samobori
është një nga qytetet më të
mirë të Kroacisë Veriore dhe
për këtë shkak tërheq një lumë
vizitorësh nga Zagrebi. Shumë
vizitorë shkojnë tek sheshi
kryesor, tek kafeneja për të
zhytur dhëmbët në Samoborske

kremsnite, krem karamelet me
ngjyra që i gjen në çdo pastiçeri
e bukëpjekës. Dashamirësit
e artit dhe të zanateve kanë
shumë për të parë në Samobor.
Ndërsa në Galerinë Zlatka Prica
është festuar karriera e artistit
më të admirueshëm e modern
të Kroacisë. Në galerinë e
fotove Lang dhe muzeun keni

shumë për të parë. Samobori
ka një pyll të mrekullueshëm
për shëtitje, shtigjet këmbësore
të cilat të çojnë në kodrën
e parkut Anindol përpara se
të sulesh përmes pyllit për
tek rrënojat dramatike të
kështjellës së shekullit të XIII.
Një nga kohët më të mira për
të vizituar Samoborin është
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gjatë sezonit të karnavaleve
kur paradat me maska ndezin
qytetin në fundjavën para të
Martës së kreshmes .
www.samobor.hr
www.tz-samobor.hr

Specialitetet e Samoborës
Samobora është i famshëm në të gjithë Kroacinë për dy gjëra
interesante të kuzhinës, të dyja këto mendohet se datojnë në
periudhën e shkurtër të pushtimit francez në fillimin e shekullit
XIX. Më i famshmi i tyre është Bermeti (versioni lokal për
“Vermutin”), një verë me aromë limoni dhe bimësh aromatike, më
së shumti pelini. Për më pak shije kemi Mustardën, mustard me
ngjyrë kafe me shije të fortë frutash. Bermeti dhe Mustarda janë
specialitete për breza të tërë të familjes Filipec dhe mund të
blihen në dyqanin e tyre sapo të dalësh nga sheshi i qytetit.
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Samoborsko gorje
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Menjëherë në perëndim të
Samoborit ngrihet Samoborskjo
gorje ose “Kodrat e Samoborit”,
grup i vogël pyjesh të dendur,
male me maja jo të thepisura
qe do të ishin shënjestra ideale
për një ditë ekskursioni. Maja
më e lartë e Samoborskjes
gorje është Japetica me 879 m,
dy orë larg në këmbë nga

Sojiceva kuca , një restorant
popullor dhe vend argëtimi. Po
të shënojmë me një shtrirje
jug-lindje të amplitudës, kemi
majën e Okiçit, e cila nga
njëra ane është e thepisur, dhe
ka si kurorë një nga fortesat
mesjetare më të ndaluara në
Kroaci. Në krah të Okiçit është
Etno-kuca pod Okicem (shtëpia

etnokulturore poshtë Mt Okic),
është një shtëpi-muze fshati që
shpalos orenditë dhe kostumet
tradicionale .

www.etno-kuca.hr
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Plesivica
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I përhapur në të gjithë
gjymtyrët e Samoborsko gorje,
fshati luftëtar i Plesivicës
ka një peizazh të bukur me
kodra të valëzuara me kordele
vreshtash. Përgjatë saj është
Pinotsi i shkëlqyer, Shardonejs
e Rieslings, zona gjithashtu
është e njohur për Portugizacin,
verë e kuqe frutash që së

bashku me Bozholenin është
pija më e mirë kur je më i
ri. Ardhja e Portugizacit të
ri në tetor është një shkak
i madh për festim. Shumë
familje vreshtakultivuese të
Plesivicës ju ofrojnë rastin për
të shijuar verat e tyre, shpesh të
shoqëruara me copa mishi dhe
djath. Broshura e Rrugëve të

Verës së Plesivicës, që tashmë
mund ta gjeni në Bordet
turistike të Zagrebit, do t’iu
orientojë për adresat përkatëse.

www.tzzz.hr
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Zumberak
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Zumberaku është më tërheqësi
mes atyre maleve të krahinave
të ruajtura mirë që janë një
ditë marshimi larg Zagrebit.
Zumberaku në shumë rrugë
është një zgjatim i Samoborskje
gorje. Ai dallohet për kreshtat e
larta të njëpasnjëshme, luginat
e ngushta, fshatrat e izoluar të
mbushur me plevica me misër

të thatë dhe stiva drurësh zjarri
të prerë. Të shëtisësh rrugët me
erë të Zumberakut është më
mirë ta bësh këtë me zetorët
e fermave sesa me automjete
të tjera .
Shumë nga kjo hapësirë
është nën mbrojtjen e Parkut
Natyror të Zumberakut, lagjet
e së cilës në fshatin Slani Dol,

në perëndim të Samoborit,
mund t’iu ofrojnë informacion
për ngjitje dhe mundësitë e
çiklizmit malor.

www.pp-zumberak-samoborskogorje.hr

Krasic
Trashëgimia katolike kroate është
celebruar në Krasic, një fshat
fermash të begata rrëzë kodrave në
jug-perëndim të Zumberakut. Krasici
është fshati i shtëpisë së Alojzije
Stepinac (1898 -1960), Arqibishopi i
Zagrebit, që u burgos nga komunistët
pas 1945 dhe u bë një simbol
shpirtëror i rezistencës ndaj regjimit.
Një muze i vogël përkujtimor mbulon
në mënyrë të kapshme pikat më
të rëndësishme të jetës së tij.
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Jug-Lindje

Andautonija
Vukomericke gorice
Velika Mlaka
Sisak
Lonjsko polje
Jasenovac
Udhëtimi në jug të Zagrebit është si të udhëtosh në
zemër të historisë kroate. Në këtë zonë sheh dendur
relike romake dhe mbetje mesjetare, gjithashtu sheh
arkitekturën në dru të shekullit të XIX, e cila është
një pasuri dhe i jep zonës aromën unikale.

ZAGREB
32
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Andautonia
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Fshati i fjetur i Scitarjevo është
në krye të qytetit romak të
mëparshëm të Andautonia, i
cili u ndërtua në shekullin I,
kur edhe pati lulëzim për shkak
të luginës Sava, që gjendej
në rrugët tregtare. Vendi i
gërmimeve arkeologjike është
tani një park tërheqës për

publikun, në të cilin vizitorët
mund të shëtisin nëpër rrugët
e shtruara mirë që në kohën e
Romës. Aty mund të shohësh
edhe sistemin ngrohës që
është nën dyshemenë e banjës
publike të qytetit. Çdo vit në
fund të prillit festohet “Ditët
e Andautonia”, krahina e

trashëgimisë romake, me
pushtetet eksperimentale
arkeologjike. Tezgat shesin pije
dhe ushqim të kohës romake.
Aty mund të gjesh edhe lojëra
fëmijësh me temë romake.

www.andautonia.com
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Vukomericke gorice
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Një pasuri të arkitekturës
tradicionale të drurit mund ta
gjesh në kodrat Vukomericke
Gorice, në jug-perëndim të
Velika Gorica. Karakteristikë
e kësaj zone janë fshatrat e
ndërtuar në kreshtat e kodrave
që janë një antidot e qyteteve
të mëdha e të zhurmshëm.

Vendi është i mbushur me
pyll ahu dhe vreshta. Njëzet e
pesë kilometra jashtë Velika
Gorica është fshati Lucelnica,
në të cilin gjendet Kishëza
Triniteti i Shenjtë. Kjo kishëz
daton në vitin 1935. Ajo ka
një kullë shumë të bukur
me orë. Dyshemeja është e

shtruar me kube lisi shumë të
mëdhenj. Tutje në perëndim
është Gustelnica, ku kishëza e
Shën Antanit është një nga më
tërheqëset e krahinës. Në fund
të shekullit XIX u ngrit veranda
me shtylla druri në formë piruni,
që duken si dhëmbë gjigante.
Këtu në jug, në Lukinic Brdo,

kisha e Shën Gjon Babtistit në
fillimin e shekullit XX, është
një haraç i punëtorëve të drurit
vendas. Hyrja e saj rrezaton
nga arabeskat marramendëse
të gdhendura. Në fshatin
Lijevi Stefanki, majë një kodre
ndodhet kishëza e Shën Gjergjit.
Kjo kishëz është kryevepra e
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Velika Mlaka
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punës së drurit, dhe ka një
pamje të ashpër. Ajo ka një çati
të valëzuar petavre, ku në majë
të saj gjendet një çekiçhedhës.
Ajo është ndërtuar në vitin
1677 dhe çerek shekulli më
vonë është lëvizur mbi rrota
dhe është vendosur në vendin
ku është sot. Kishëza është aq
e vogël, sa muret e poshtëm

të saj ishin bërë me krahë që
mund të hiqeshin. Të dielave
hapet me qëllim që shërbesat
të mund të ndiqeshin edhe nga
ata të cilët kishin mbetur jashtë.

Një nga shembujt më të mirë
tradicional të arkitekturës së
drurit është kisha Shën Barbara
në fshatin Velika Mlaka, pak
kilometra në jug të Zagrebit.
Ajo është ndërtuar me trarë
shumë të mëdhenj lisi, nga
fundi i shekullit XVII. Në
shekullin e XIX është dekoruar
në mënyrë të mrekullueshme

nga piktorët vendas. Nga
brenda, pothuajse çdo
centimetër i saj është mbuluar
me panele që ilustrojnë skena
nga jeta e Shën Barbaras,
portrete shenjtorësh dhe motive
të zjarrta lulesh.

www.tzvg.hr
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Sisak
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Qyteti i Sisakut ka një
gjeanologji historike si asnjë
qytet tjetër. Ai u ka shërbyer
romakëve si port lumi.
Dhe po ashtu ka luajtur një
rol vendimtar në mbrojtjen e
Evropës Qendrore nga turqit.
Gjërat antike në këtë qytetmuze përthithen me njëherë.

Ai ka mure të periudhës romake
përballë famullisë së kishës.
Paraqitjet historike mbahen
në një fortesë tri-kullëshe
që dominon bashkërrjedhjen
e lumenjve Sava dhe Kupa.
Poshtë mureve të kësaj
kështjelle aleanca e forcave
kroate, sllovene dhe austriake

mundi përfundimisht një ushtri
më të madhe numerikisht
të Turqisë në 22 Qershor të
vitit 1593, duke u prishur
klanet turqve për pushtime të
mëtejshme në Evropë.

www.sisakturist.com
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Lonjsko Polje
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Lonjsko Polje është një
nga zonat më të mëdha të
mbrojtura të Kroacisë. Ajo
shtrihet përgjatë bregut lindor
të lumit Sava. Ajo është një
zonë livadhesh, kënetash dhe
liqenesh. Gjithashtu, është
një thesar i arkitekturës
tradicionale të drurit. Fshatrat
e saj janë të mbushura me

shtëpi piktoreske. Shumë prej
tyre janë të mbuluara me bimë
kacavjerrëse, ose të zbukuruara
me shporta që varen. Banesat
në anën tjetër të lumit Sava
komunikojnë me anë të
trapave të vjetër me zinxhirë
të njohur me emrin skele, të
cilët lundrojnë nga njëra anë
në anën tjetër sapo makinat

mbërrijnë. Lonjsko Polje preket
nga përmbytja sezonale, kur
fryhet Sava dhe kapërcen
brigjet, atëherë livadhet e
vendit kthehen në moçale.
Si rezultat, ky vend bëhet
shtëpia e një bote të gjallë të
shumëllojshme, duke përfshirë
mbi 250 lloje zogjsh. Vendi
është shumë i përshtatshëm

për çiklizëm. Përgjatë rrugëve,
pranë shtëpive tradicionale
të drurit do të takosh shumë
ambulantë.
Parku Natyror Kombëtar i
Lonjsko Poljes ka qendra
informacioni në Cigoc, një
fshat i famshëm i populluar
me shtërga shtegtare dhe në
Krapje, i cili mburret se ka
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shtëpitë tradicionale të drurit
më të mirëmbajtura. Të dy
këto fshatra janë si fillime
shtegu për ecjet në natyrë,
të cilat pastaj fusin vizitorët
përmes pyjeve të Lonjsko
Poljes, duke nxjerrë kështu në
pah një peizazh unik. Pranë
Krapjes ndodhet rezervati

ornithologjik i Krapje Dol, vendi
më i rëndësishëm për foletë e
shpatullave.

www.pp-lonjsko-polje.hr

Shtërgët e bardhë
Nga Prilli deri në fund të Gushtit Lonjsko Polje bëhet shtëpia e 1/3 së
të gjithë popullatës së shtërgjeve të bardhë. Këto zogj janë tërhequr
nga larmia e insekteve, bretkosave dhe peshqve. 500 çifte vijnë
këtu për t’u ushqyer dhe për të pritur çeljen e vezëve, para se të
shtegtojnë për të kaluar dimrin në zonat e Afrikës. Nga fshatrat më
të famshëm për shtërga është Cigoci, ku me vështirësi mund të gjesh
ndonjë oxhak apo shtyllë telefoni pa këto krijesa dhe foletë e tyre.

www.turizam-smz.hr
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Jasenovac
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Në jug të Lonjsko Poljes, buzë
lumit të qetë shtrihet qyteti i
Jasenovacit, një nga vendet më
të rëndësishme në memorien
kroate të Luftës se Dytë
Botërore. Pikërisht këtu rreth
70 000 serbë, gabelë, çifutë

dhe kroatë u vranë në kampin
e punës së ngritur nga regjimi
pro nazist i Ustazës, në vitet
1941-1945. Shumë media
i bënë jehonë kësaj ngjarje
me anë të fotove, lajmeve,

filmimeve dhe intervistave
me të mbijetuarit. Në shenjë
kujtimi në vendin e masakrës
është ngritur një kullë që quhet
Lulja e Gurit.
www.jusp-jasenovac.hr
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Lindje

Rrugët e verës përreth Sveti
Ivan Zelina
Varazdin
Ludbreg
Opeka
Qyteti barok i mrekullueshëm i Virazdinit është një
nga më kryesorët e Kroacisë. Megjithatë, ka ende
shumë surpriza për ata që duan të shijojnë fshatrat
për rreth.

OPEKA

VARAŽDIN

LUDBREG
VARAŽDINSKE TOPLICE

SV. IVAN ZELINA

ZAGREB
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Rrugët e verës
përreth Sveti
Ivan Zelina
Familjet në kodrat përreth Sveti
Ivan Zelina janë përkujdesur
brez pas brezi për vreshtat.
Verat e këtij rajoni (duke
përfshirë edhe vreshtin lokal
të Krajlevina Zelina), kohët e

fundit po gëzojnë një rritje
fame dhe shumë tregje lokale
po hapin qilarët e tyre për t’iu
dhënë mundësinë turistëve për
t’i shijuar këto vera. Në muzeun
e qytetit në Zelina kërko një
kartë për rrugën e verës, ose
vazhdo nga të çojnë rrugët
duke ndjekur shenjat kafe.
Nëse do të donit të shijonit

vendin në mënyrë më shumë
formale si dhe për të pasur
ushqim kontaktoni me bordet
turistike të cilët do t’ju
ndihmojnë për të gjetur një han.

www.tzzz.hr
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Varazdin
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Një nga qytetet baroke më të
ruajtura në Evropën Qendrore.
Varazdin krenohet me qendrën
e këndshme, të të pastër të
këmbësorëve. Anash rrugëve
vihen re pallate me fasada
të ngjyrosura dhe kisha të
ndërtuara me finesë. Në
shekullin e XVIII për një kohë

të shkurtër ka qenë kryeqyteti i
Kroacisë, që tregon pse familjet
aristokrate kanë ndërtuar
shtëpitë e tyre në këtë qytet të
pasur. Në një vend të gjelbër,
në krah të qendrës së qytetit
ndodhet një kështjellë që të
kujton kohët kur Varazdini
ishte një qytet kufitar, i cili

mbronte Kroacinë e Veriut nga
turqit otomanë. Kështjella së
bashku me kullat mesjetare
dhe oborrin e Rilindjes të ofron
një shtëpi me atmosferë të
përshtatshme për koleksionet
historiket Muzeut Bashkiak.
Në anën tjetër të urës lëvizëse
të kështjellës, Pallati Barok
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Sermage të fton në Galerinë
e Vjetër të Mjeshtreve
Bashkëkohës. Muzeu tjetër
kryesor i Varazdinit është
ai Entomologjik ose “Bota e
insekteve”, i cili ka një koleksion
të mrekullueshëm fluturash
dhe modelesh që tregojnë

jetën sekrete të insekteve. Të
pasionuarit pas spektaklit të
hortikulturës duhet të vizitojnë
varrezat e qytetit, të cilat
janë shndërruar në 1906 nga
Herman Haller në një park
varreze të zbukuruar në formë
gishtash të gjelbër. Duke nxjerrë

në pah një gardh me qitër të
prerë në një formë lulesh në
seri, ky është një shembull se
si mund të kombinohen dizajni
i kopshtit me shenjtërinë e një
varreze.
www.tourism-varazdin.hr
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Ludbreg
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Në vitin 1513 me një dekret
papnor Ludbregu u bë vend
pelegrinazhi. Një prift duke
i predikuar popullit, dyshoi
se me të vërtetë buka dhe
vera përfaqësojnë trupin dhe
gjakun e Krishtit. Për çudinë
e tij vera u shndërrua në gjak
dhe që në gjak dhe që nga ajo
ditë vera mbahet në Kishën e
Trinisë së Shenjtë në një kupë

Opeka
që u trashëgua nga kontesha
Bathani, vila e madhe e familjes
së saj është ndër më kryesoret
për nga arkitektura në këtë
qytet-fshat të këndshëm. Grupe
pelegrinësh vizitojnë Ludbregun
të dielave në fundin e Gushtit
dhe fillimin e Shtatorit, atëherë
kur zhvillohet dhe një panair.
www.tz-ludbreg.hr

Në kodrat në veri të Varazdinit
ndodhet oazi i gjelbërt Opeka,
një kopsht i shekullit të XIX,
qe radhitet si një nga më të
rëndësishmit e vendit. Ky
kopsht është ndërtuar nga
familja Bombelles në një stil
anglez dhe ka jetuar më gjatë
se pallati barok i cili tashmë
fatkeqësisht është shkatërruar.
Kopshti ka qindra specie nga

e gjithë bota, ku përfshihen të
rrallat dhe varietetet ekzotike.
Qyteti i Vinicias është i njohur
për ujin e burimit dhe verën –
shijoni cilën t’ju pëlqejë!

www.dvorci.hr
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Jug

OZALJ

Crna Mlaka
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Karlovac
Donja Kupcina
Ozalj
Slunj
Parku Kombëtar i Plitvicës
Shpella e Baracit
Lumenjtë, liqenet dhe ujëvarat, gjërat më kryesore
e tërheqëse të jug-perëndimit të Zagrebit dhe së
bashku me Parkun Kombëtarë Plitvicës radhiten
ndër mrekullitë e Evropës. Ju sigurojmë se keni
shumë për të parë nqs vizitoni qytetet dhe
kështjellat historike atje.

Dobra

KARLOVAC

Kupa

DONJA KUPČINA
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SLUNJ

Baraćeve špilje

Plitvička jezera

Karlovac
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Karlovaci, i ndërtuar në
bashkimin e tre lumenjve, u
themelua në fund të shekullit
të XVI nga Arshiduka Karl i
Stirias për të mbrojtur Evropën
qendrore nga pushtimi turk.
Shumë nga muret e qytetit u
prishën kohë më parë, parku
kryesor ende ndjek format e
yjeve të fortifikatave origjinale.
Një shëtitje e shkurtër nga

qendra e qytetit për tek brigjet
me bar të lumit Korona, do të
kesh mundësinë për një banjë
dielli, ose të ushqesh mjellmat.

www.karlovac-touristinfo.hr

Shtërgët e zinj në Crna Mlaka
Crna Mlaka (që do të thotë “Këneta
e Zezë”), shtrihet në dalje të rrugës
kryesore Zagreb-Karlovac, një zonë
me tokë të lagësht e të pyllëzuar
që është e pasur me zogj. Shtërgu i
zi dredhak ka një zakon të veçantë,
ndryshe nga Shtërgu i bardhë,
është i ndjeshëm në mënyrë
ekstreme ndaj shkatërrimeve që
bën njeriu dhe i bën foletë e tij
në pyje të izoluara dhe të sigurta.
www.tzzz.hr

61

Donja Kupcina
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Shumë fshatra në perëndim
të Zagrebit ruajnë shtëpitëferma të rrënuara, prej druri
dhe disa nga shembujt më të
mirë janë ruajtur në fshatin
Donja Kupcina, në jug-lindje
të Karlovacit. Një mozeum i
vogël lokal që ka trashëgiminë
e zonës (Zavicajni muzej)
përmban një grup ndërtesash të
një ferme, të ruajtur me kujdes,

Ozalj
të mbledhura rreth një lëndine
të shekullit XIX. Një koleksion
me prodhime vendi prej lini
si dhe kostumet e qëndisura
me dorë i shtohen koloritit të
paraqitur.

www.tzzz.hr

Në veri-perëndim të Karlovecit
është qytet-fshati i Ozajlit i
cili dominohet nga kështjella e
fortë e tij, që është ngritur lart
mbi lumin Kupa. Për një kohë të
gjatë kjo kështjellë ka shoqëruar
dy familjet fisnike të Zrinskit
dhe të Frankopansit. Kështjella i
thur lavde elokuente kulturës së
njerëzishme të Ozalj në kulmin
e lulëzimit të tij në shekullin

e XVII. Një tjetër kështjellë
që duket si mesjetare, është
Munjara . Ajo ka një impiant
hidroelektrik, të stilit Neo-gotik,
të ndërtuar mbi lumin Kupa në
vitin 1908. Turbinat e ndërtuara
nga austriakët janë akoma në
gjendje shumë të mirë pune.

www.ozalj-tz.hr
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Slunj
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Nqs jeni duke udhëtuar nga
Zagrebi drejt Liqeneve të
Plitvicës atëherë ndaloni në
Slunj. Ky është pozicionuar
lart, sipër lumit Korana, në një
anë kodre që duket sikur po e
përqafon. Poshtë në bregun e
lumit është periferia e Rastokut,
ku rrëketë që bien me nxitim

janë grumbulluar për t’u
shfrytëzuar në ndërtimin e një
mulliri me ujë. Këtu ka kanale
artificiale të mrekullueshëm
dhe ura druri për t’u eksploruar.
Në restorantet përgjatë lumit
serviret troftë e freskët.
www.tz-slunj.hr

Lundrimi me trap
Në afërsi të Karlovacit mund të gjesh shumë vende ku lundrimi
bëhet me trap. Aty afër është edhe lumi Mreznica, përgjatë të cilit
ka kodra të pyllëzuara. Një tjetër panoramë e bukur është lumi
Korana, i cili duket që nga skaji verior i Liqeneve Plitvice para se
të kalojë vargun dramatik të kanioneve. Pak më tutje është Kupa, i
cili vërshon rrugës së tij mes majave të kodrave Gorski Kotar.

www.tzkz.hr
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Parku Kombëtar i Plitvicës
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Parku Kombëtar i Plitvicës
është më i madhi dhe më i
mbrojturi i Kroacisë. Ky park
është më popullori dhe më
tërheqësi për turistët. Ai ka një
peizazh unik që do të ngelet
në mendje për gjithë jetën.
Në zemër të tij është një varg

liqenesh, ku secili ushqehet
nga ujëvara. Këto kaskada janë
formuar mijëra vjet më parë
prej sedimentit gëlqeror të
ujit. Ato mbledhin lumenjtë e
malit duke u dhënë një drejtim
dhe duke formuar kështu një
varg digash natyrore. Ky proces

vazhdon akoma. Ky vrull dhe
rrëmbim bie në kontrast shumë
të qartë me liqenet më të
mëdhenj dhe të qetë, qetësia
e të cilëve shpesh herë prishet
nga bretkosat. Sipër liqeneve
shtrihen pyje të dendur bredhi
dhe ahu, një vend ideal për

drerin, ujkun, rrëqebullin dhe
arinjtë me ngjyrë kafe. Parku
është i organizuar shumë mirë
për vizitorët. Ai ka një rrjet
tabelash orientuese të qarta
për rrugët këmbësore që janë
përgjatë liqeneve si dhe për urat
e drunjta për këmbësorë, të cilat
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Shpella e Baracit
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në ndonjë rast lidhin brigjet.
Bileta hyrëse përfshin të dyja
udhëtimet, si atë me varka që
përshkon liqenin më të madh të
Plitvicës ashtu dhe atë me tren
përgjatë anës lindore të parkut,
që lidh dy hyrjet kryesore.
www.np-plitvicka-jezera.hr

Në lindje të Liqeneve të
Plitvicës është një zonë
gëlqerore poroze e cila është
bërë shoshë nga shpellat. Më
e përshtatshmja për vizitë
është ajo e Baracit (Baraceve
spilje), ku vizitorët mund të
bëjnë një xhiro dyzet minutëshe
përmes një terreni dramatik

nëntokësor, një peizazh
mahnitës stalagmitesh dhe
stalagtitesh. Shpella është një
vend i famshëm për foletë e
lakuriqëve, që e bën shpellën
edhe më tërheqëse.

www.baraceve-spilje.hr
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Veri-Perëndim

Krapina
Veliki Tabor
Kumrovec
Klanjec
Pregrada
Vinagora
Udhëtimi në Zagorinë perëndimore të çon në një
peizazh të valëzuar kodrash me gjelbërim të harlisur.
Majat e tyre janë të spërkatura, si një koleksion
pullash poste, me vreshta, kisha dhe kështjella.
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VELIKI TABOR

PREGRADA

VINAGORA

KRAPINA

KUMROVEC

KLANJEC

KRAPINSKE TOPLICE

TUHELJSKE TOPLICE

Krapina
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Ajo shtrihet poshtë një grupi
kodrash tërheqëse në formë
pudingu. Qendra e krahinës së
Krapinës është e famshme, pasi
njihet si vendi ku jetoi njeriu
i Neandertalit mijëra vjet më
parë. Mbetjet parahistorike
u zbuluan në Husnjakovo,
poshtë në dalje të qytetit,
nga Dragutin Gorjanoviç
Kramberger në vitin 1899, duke

e bërë kështu Krapinën një
nga më të pasurat në Evropë
për mbetjet parahistorike të
kohës së Neandertalit. Shumë
media pasqyruan gërmimet
që nxorën në dritë mënyrën e
jetesës së kohës së Neandertalit.
Objektet e gjetura sugjerojnë
se njerëzit e Neandertalit
jetonin në familje me grupe
të mëdha, të cilët përdornin

mjete prej guri për të gjuajtur
gjitarët e mëdhenj të kohës.
Kisha e Shën Marisë është një
nga vendet më popullore te
Zagorjas për pelegrinazh. Ajo
është vendosur mbi kodrën Trski
ballë për ballë me qytetin. Ajo
u ndërtua në vitin 1750, për të
nderuar statujën e Shën Marisë,
e cila u soll nga pelegrinazhi në
Tokën e Shenjtë në vitin 1669.

Kisha është e rrethuar nga
një unazë harqesh. Ajo bie në
sy për tavanin madhështor të
pikturuar nga Anton Lerçinger
dhe ka një koleksion altarësh
të mrekullueshëm të mjeshtërit
të barokeve Anton Mersi nga
Sllovenia dhe Filip Jakob nga
Austria.
www.mhz.hr
www.tzkzz.hr
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Veliki Tabor
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Kështjella e Veliki Tabor, me
bastionet në formë fuçie të
ngritura për nga qielli nga një
kreshtë, shërben si një stemë e
dukshme për të gjithë krahinën
e Zagorjes. Ajo është ndërtuar
në fillimin e shekullit XVI, kur
ishte i pranishëm kërcënimi
otoman, sëbashku me orenditë
e kohës së Rilindjes.
Veliki Tabor është mikpritës i

festivalit tradicional të filmit
Tabor, i përkushtuar filmit të
shkurtër.

www.velikitabor.com

Veronika e Desiniçit
Vizitorët e Veliki Tabor shpesh qerasen me tregimin për Veronikën
e Desnicit. Djaloshit fisnik, Frederikut të Celjes, i ra në sy një vajzë
me emrin Veronika. Frederiku, që tashmë ishte i martuar me një
vajzë nga familja e fuqishme Frankopan, u dashurua me Veronikën,
e cila shkaktoi shtangie nga frika në të gjitha anët. Sipas legjendës,
babai i Frederikut, konti Herman i Celjes i mbylli këta të dy në dy
kështjella të ndryshme. Më vonë fatkeqja Veronikë u ekzekutua si
shtrigë, dhe trupi i saj u fut në muret e kështjellës së Veliki Tabor,
prandaj dhe çmimi për fituesin e festivalit quhet “Kafka e Veronikës”.

www.taborfilmfestival.com
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Kumrovec
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Kumroveci është një nga
destinacionet më popullore të
Zagorjes për familjet që duan
të kalojnë një ditë jashtë. Një
fshat tradicionalisht bujqësor,
ndërtesat e të cilit janë ruajtur
për të formuar muzeun e
“Fshatit të Vjetër”. Muzeu, në
esencë një koleksion etnografik
i hapur, përmban një grumbull

kasollesh kashte të shekullit
XIX. Shumë prej tyre përmbajnë
orendi të përditshme dhe
mjete bujqësore, që banorët
e mëparshëm kanë përdorur.
Shumë nga shtëpitë paraqesin
zeje tradicionale të fshatit,
duke i marrë që nga tekstilet e
qëndisura të bëra nga gratë e
Zagorjes, e deri te kulaçet me

xhenxhefil në formë zemre me
ngjyrë të pjekur nga pastiçeri
i fshatit. Artizanët janë
gjithmonë të gatshëm për të
paraqitur zejet e vendit dhe ju
mund t’i provoni me duart tuaja
rrotat e poçarit.

www.mss.mhz.hr

Josif Broz Tito
Kumroveci është i famshëm
edhe si vendlindja e Josif Brozit
(1892 -1980). Komunisti kroat që
njihet me nofkën “Tito” udhëhoqi
rezistencën antifashiste përgjatë
Luftës së Dytë Botërore dhe më
pas u bë themeluesi i Federatës
Jugosllave. Shtëpia në të cilën
u rrit Tito është në brendësi
te Fshatit-muze, Kumrovec.
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Klanjec
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Ai është një qytet i vogël mes
kodrash. Kudo nëpër kishën
e qytetit sheh këmbanore
katrore. Kisha është e shekullit
XVII, françeskane. Ajo në fillim
ka shërbyer si mauzoleum i
familjes së fuqishme Erdodi.
Një çift fin sarkofagësh, së
fundmi kanë qenë ruajtur
dhe vendosur në një varr të

dukshëm e të veçantë. Arkivoli
i varrit të Emerik Erdodi,
ngritur mbi gjunjë dreri, është
një nga shembujt më tipik të
artit funeral barok të Evropës
Qendrore.
Kundrejt kishës ndodhet
galeria për nder të skulptorit,
të lindur në Klanjec, Antun
Augustinçiç (1900 -1979), i

cili studioi në Zagreb dhe
në Paris përpara se të bëhej
një nga artistët publik më të
kërkuar të epokës. Më kryesorja
e ekspozitës është modeli i
statujës monumentale të kalit
të titulluar Paqe. Origjinali
gjendet jashtë ndërtesës së
Kombeve të Bashkuara në
Nju Jork. Augustini vetë është

varrosur në kopsht, ku një
skulpturë prekëse e një ushtari
të plagosur që bën me shenjë
nga varri.

www.klanjec.hr
www.gaa.mhz.hr
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Pregrada
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Poshtë kodrave, në veri të
Krapinske Toplice shtrihet
qyteti i vogël i Pregradës, i cili
është i zvogëluar nga kullat
binjake të kishës së famullisë.
Kisha, shpesh, quhet “Katedralja
e Zagorjes” për shkak të
përmasave të saj të mëdha.
Kisha ka një organo, e cila ishte
menduar për t’a dërguar në

Vinagora
Katedralen e Zagrebit, por ishte
refuzuar se nuk ishte shumë
e fuqishme për një katedrale
të një qyteti të madh. Lokalet
boshatisen në fundjavën e
fundit të shtatorit, sepse
njerëzit shkojnë në Branje
grozdja, një panair rural, si dhe
këngë popullore e valle.
www.pregrada.hr

Në qoftë se dëshironi të
shijoni peizazhin më të bukur,
drejtohuni për nga fshati i
vogël Vinagora, në perëndim
të Pregradës. Majë një kodre
të gjelbërt, do të gjeni të
ulur këmbëkryq kishën e
pelegrinazhit të Shën Marisë.
Në fillim ishte fortifikuar për
t’u bërë ballë sulmeve armike,

ndërsa tani është rrethuar
nga një unazë harqesh. Kisha
zotëron një panoramë të
shkëlqyer të peizazhit të
valëzuar të Zagorjes.
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Himni Kombëtar i Kroacisë
Mbrapa hotelit “Terme Tuhejl” ndodhet Pallati Mihanoviç,
një shtëpi hijerëndë e shekullit XVIII, quajtur sipas emrit të
diplomatit Antun Mihanoviç (1796 -1861), i cili si vëllai i zonjës
së shtëpisë, konteshës Brigljeviç, ishte një mysafir i zakonshëm.
Dashuria e madhe e Mihanoviçit për peizazhin e Zagorjes
shërbeu si frymëzim për këngën “Lijepa Nasa” (“Atdheu ynë i
bukur”), dhe kjo më vonë u bë Himni i Kombëtar i Kroacisë.
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