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Медведница е едновременно защитен природен
резерват и любимо място за излет и разходки на
загребчани. На север от склоновете на
Медведница е разположено Загорйе, област
покрита със зелени хълмове и известна с
романтичните си дворци и самобитния селски
живот.
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Медведница
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Гъстите гори по склоновете
на Медведница (която често
наричат и Слийеме – найвисокия връх на планината)
са място за почивка сред
природата, до което от центъра
на града може да се стигне
и с трамвай. Туристите могат
да изберат една от многото
добре обозначени планински
пътеки към някоя хижа, където
се предлага свежо приготвена
и питателна храна на изгодни
цени. Природният парк
Медведница е естествената

среда на много растителни
и животински видове, а
същевременно е и място, богато
на културни и геологични
забележителности. Сред тях
е пещерата Ветерница, която
се простира върху 10 кв.
км скален карстов терен.
Основната пещера е дълга
повече от 2 км, а първите
380 метра са отворени за
посетители. Тук могат да се
видят кости от пещерна мечка
и можете да се срещнете с (а
дори и да осиновите) днешните

обитатели на пещерата –
прилепите. Можете да посетите
и сребърната мина, където
през 16 век фамилия Зрински
е добивала сребро, след като
граф Петър Зрински получава
разрешение за добиване на
благородния метал. Твърди
се, че като резултат от
двувековната дейност на
мината, мрежата от подземни
коридори стига чак до Горния
град в центъра на Загреб.
www.pp-medvednica.hr

Зрял фасул
За стотиците туристи през
почивните дни една купа зрял
фасул е награда за тричасовото
изкачване на връх Слийеме.
Традиционният фасул представлява
гъсто ястие с пушено месо, което
се сервира с наденица или с
апетитно кисело зеле. Ястието е
вкусно, ще ви сгрее, може би даже
е и полезно, а с чаша студена бира
представлява истинска наслада.

7

Горна Стубица
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Горна Стубица предлага
пасторално спокойствие
и панорамна гледка над
околните хълмове. За повечето
хървати името Горна Стубица
е свързано с Матия Губец,
предводител на селското
въстание от 16 век. Губец
претърпява поражение, след
което е завързан на каруца и
закаран в Загреб. На главата му
поставят корона от нажежено
желязо, след което без особени

церемонии е жестоко разкъсан.
Старата липа, която расте
покрай автентична дървена
къща (която днес е кафене), е
единственият жив съвременник
на епохата на Матия Губец. В
прекрасния дворец Оршич,
разположен недалече, е
поместена сбирка, която
представя преданието за Матия
Губец и живота в Загорйе.
www.mdc.hr/msb
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Мария Бистрица
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Мария Бистрица е едно от
най-почитаните светилища
на Божията Майка в Хърватия,
което всяка година се
посещава от хиляди вярващи.
Това очарователно градче
е разположено сред дивна
природа, а заветната църква
„Св. Мария Снежна“, която
се намира на покрития с
калдъръм площад, е наистина

впечатляваща. В църквата
се съхранява чудотворна
фигура на Св. Богородица с
Младенеца, датираща от 15
век. От страх от турските
нашествия, тогавашният
енорийски свещеник скрива
статуята, но умира преди да
покаже на някого къде се
намира. Статуята е открита
няколко десетилетия по-късно

заради силната светлина,
която излъчва. В последствие
статуята е била скрита още
веднъж. Открита е отново
през 17 век и оттогава се
почита от много хора, вярващи
в лечебните й свойства.

www.info-marija-bistrica.hr

Лицитарски сърца
Яркочервените лицитарски сърца,
които ще видите по църковните
събори и в магазините за сувенири,
са традиционно украшение и
спомен от Загреб и Загорйе. С
бяла захар е изписано името на
мястото, което сте посетили, а
понякога и любовно послание,
мъдрост или спомен. Лицитарът
се подарява в знак на любов
и поне на теория може да се
яде. Няма да съжалявате.
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Белец
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В подножието на високата
планина Иваншчица се намира
селцето Белец, известно
с великолепния образец
на сакрална архитектура –
църквата „Св. Мария Снежна“.
Църквата е оградена от стени,
които са я предпазвали
от османските нашествия.
Вътрешността на църквата
е уникална. Украсена е с
фрески на местния майстор
от 18 век - Иван Рангер и
поредица позлатени олтари,

Лепоглава
дело на скулптура Йосип
Шокотних от Грац. Църквата
е реставрирана неотдавна
и като един от бароковите
шедьоври в Хърватия,
заслужава да бъде посетена.

В Лепоглава се намира
друго известно светилище,
което е основано от ордена
на павликяните през 14 век.
Освен че са изградили уникална
църква и манастир, павликяните
са допринесли много за
образованието, медицината,
изкуствата и културата на града.
През 1786 г. император Йосиф
II издава указ за разпускането
на ордена и монасите напускат
Лепоглава. През 1854 г.
сградата на манастира е

превърната в затвор. В наши
дни в околните новопостроени
сгради се помещава найголемият затвор в Хърватия,
а през 2001 г. сградите на
манастира са върнати на
църквата. Самият затвор е
известен като тъмница, в която
са били изпращани политически
затворници, между които Йосип
Броз Тито и Франьо Туджман.

www.lepoglava-info.hr

Лепоглавска дантела
Един от занаятите, които се появяват в Лепоглава с павликяните, е изработването на дантела. Днес градът е един от центровете
на дантелата в Хърватия. Известен е с школите и семинарите за
изработване на дантела, както и с ежегодния международен фестивал
на дантелата. Награждаваната лепоглавска дантела „се реди“ на
палки, пажката дантела се плете на игла, а хварската дантела се
изработва от нишки от листата на растението столетник.
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Тракошчан
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Когато говорим за Загорйе
като за край на приказни
дворци, първо се сещаме за
Тракошчан. Замъкът Тракошчан,
заобиколен от зелени хълмове
и гори, чиито бели кули и
стени се оглеждат в езерото,
представлява великолепна
гледка. Първоначално
построен като малка
отбранителна крепост през
13 век, Тракошчан става дом

на фамилия Драшкович, която
през 19 век го превръща
в романтичен дворец. На
четирите етажа на отлично
съхранения замък е уреден
музей, който стая по стая води
посетителите през различни
стилове в интериора.

www.trakoscan.hr
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Запад

Запрешич
Замък Лужница
Самобор
Самоборски възвишения
Плешивица
Жумберак
В непосредствена близост до Загреб, на
запад от самия град, се простира област,
изпъстрена с оживени градчета и именията
на някогашните благородници. В далечината,
със своите тъмни очертания, се извисява
Жумберак, който привлича туристите с
тайнствените си усамотени пътеки.
16
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Запрешич
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С град Запрешич е
неразделно свързано името
на граф Йосип Йелачич
(1801 –1859), който през
1848 г. застава начело на
хърватите в борбата им за
независимост, след което се
оттегля в имението си край
Запрешич. Реставрацията
на двореца на граф Йелачич

все още продължава, но
паркът, в който е разположен,
предлага приятни изненади.
В построения от дъски
и греди хамбар днес се
помещава галерията „Матия
Скурйени”, където са
изложени произведения
на този самоук местен
художник, чиито изображения

на селския живот пленяват
със свръхестествената си
и приказна красота.
19

www.muzej-matija-skurjeni.hr
www.zapresic.hr

Замък Лужница
20

Над нивите засяти с царевица,
простиращи се на изток от
Запрешич, се издигат ъгловите
кули на замъка Лужница,
заради които този прекрасен
пример на благороднически
замък от 18 век наподобява
на френски дворец. Замъкът
е принадлежал на няколко
благороднически фамилии, а
през 1925 г. е дарен на Ордена
на милосърдните сестри на
Св. Викентий де Пол, които
и в наши дни го ползват

като център за медитация и
молитви. Паркът, сред който е
разположен замъкът, е основно
обновен, като е възстановен
първоначалният му облик от
19 век. Всяка неделя следобед
е отворен за посетители.
Паркът е известен със своите
вековни дъбове, а освен
това изобилства с различни
ароматични растения, от които
монахините приготвят ликьори.
www.luznica.hr
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Самобор
22

Разположен в подножието
на зелени хълмове, покрай
непрестанно ромолящата
рекичка Градна, Самобор е
едно от най-добре съхранените
градчета в Северна Хърватия.
Всекидневно прииждат
посетители, които биха
могли да изберат едно от
многобройните кафенетата
на главния площад и да
се насладят на познатите

самоборски кремшнити
(кремпити–б.пр.), които
се предлагат в градските
сладкарници. Любителите
на изкуството, ръчната
изработка и старите занаяти
ще бъдат приятно изненадани.
Произведенията на един
от любимите съвременни
художници са изложени в
галерия „Златко Прица“, а
съвременни фотографии – в

галерия „Ланг“. В Градския
музей, където е изложена
ослепителна сбирка от
народни носии, също
има какво да се види.
Самобор е идеално място
за приятна разходка сред
природата. Ако поемете по
някоя от многобройните
горски пътеки, които водят
нагоре към Аниндол и
продължите през гората,

23
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на края на пътя ще ви
посрещне невероятна гледка
към руините на Стария
град, датиращ от 13 век.
Подходящо време да посетите
Самобор са дните на карнавала
– фашник, който се провежда
в съботата и неделята преди
Сирни Заговезни. Градчето
се оживява от карнавалните
шествия, в които се включват и
много маскирани посетители.

Самоборски специалитети
Из цяла Хърватия Самобор е известен с два специалитета, за които
се вярва, че датират от краткия период на френската окупация на
града в началото на 19 век. Най-познатият самоборски специалитет е
берметът, вид домашен вермут, направен от вино, обогатено с южни
плодове и ароматни билки като пелин. Ако този аперитив не е по вашия
вкус, вероятно ще ви допадне гъстата кафява самоборска горчица с
наситен плодов вкус–мущарда. Поколения наред, фамилия Филипец
произвежда тези два специалитета, които ще намерите в семейния
магазин, разположен на няколко крачки от централния площад.

www.samobor.hr
www.tz-samobor.hr
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Самоборски възвишения
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В непосредствена близост, на
запад от Самобор, се простират
Самоборските възвишения,
малка планинска верига,
богата на гъсти гори и ливади,
идеално място за еднодневен
излет. Най-високата точка на
Самоборските възвишения е
връх Япетич (879 м). До него
се стига след двучасов поход
от Соичевата къща, която е

предпочитан от туристите
ресторант, предлагащ
разнообразни развлечения.
В най-югоизточната част
на възвишенията се издига
стръмният връх Окич, където
се намират развалините
на една от най-значимите
средновековни хърватски
крепости. На склоновете на
Окич е разположена „Етно

къща на Окич“ – частен
музей, уреден в реставрирана
селска къща, в който са
изложени характерни за
района носии и предмети.

www.etno-kuca.hr
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Плешивица
28

На южния склон на
Самоборските възвишения,
сред прекрасен пейзаж от
ниски хълмове, насечени
от лозови масиви, се е
сгушило село Плешивица.
Освен със сортовете пино,
шардоне и ризлинг, този
земеделски район е известен
и с португизац – червено
вино с плодов вкус, което

както и божоле, е най-добре
да се пие докато виното
е младо. Всеки октомври
младият португизац е повод
за големи местни тържества.
В многобройните семейни
винарни могат да бъдат
дегустирани вина, с които
обикновено се сервират месни
плата и сирена. Подробности
за семейните винарни ще

намерите в брошурата за
винените пътеки в Плешивица,
която ще получите в Бюрото по
туризъм на Загребска област.

www.tzzz.hr
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Жумберак
30

Около Загреб има много
места с девствена природа,
които са подходящи за
еднодневен излет в планината,
а Жумберак безспорно е
един от предпочитаните
маршрути. Като продължение
на Самоборските възвишения,
Жумберак очарова туристите
с планинските си върхове,
тесните си долини и усамотени

села, в които могат да се
видят хамбари за сушене на
царевица и подредени дърва
за огрев. Докато пътувате
по лъкатушещите пътища
на Жумберак ще видите
повече трактори отколкото
леки автомобили. Много от
възвишенията са част от
Природния парк „Жумберак“,
в чиито център – село Слани

Дол, разположено на запад
от Самобор, ще получите
подробна информация
за туристическите и
велосипедни пътеки.

www.pp-zumberaksamoborsko-gorje.hr

Крашич
Крашич, заможно село, разположено
на югозападните склонове на
Жумберак, е средище на хърватското
католическо наследство. Тук е
роден Алоиз Степинац (1898 -1960),
загребски архиепископ, арестуван
и затворен от комунистите през
1945 г., който става символ на
духовния протест срещу властите.
В малкия музей пo достъпен
начин са представени основните
събития от неговия живот.

31

Югоизток

Андаутония
Вукомерички възвишения
Велика Млака
Сисак
Лонско поле
Ясеновац
Ако от Загреб тръгнете в посока на юг, ще
осъществите своеобразно пътуване през
хърватската история. На много места ще
видите римски развалини и останки на
средновековни градове, а истинското богатство
на този район са дървените къщи от 19 век.
ZAGREB
32
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ANDAUTONIJA

VELIKA MLAKA

VELIKA GORICA

LUČELNICA
GUSTELNICA
LUKINIĆ BRDO

Lonjsko polje
LIJEVI ŠTEFANKI

Vukomeričke gorice
KUTINA
SISAK

ČIGOČ
KRAPJE

JASENOVAC

Андаутония
34

Селцето Скитарево лежи
върху останките на древна
Андаутония – римски град,
който през 1 век от н.е. е
възникнал на кръстопътя на
търговските маршрути по
долината на река Сава. Днес
това археологическо находище
е интересен археологически
комплекс, отворен за

посетители, който предлага
разходка по равните павирани
римски улици и поглед над
системата за подово отопление
в сградата на някогашната
градска баня. Всяка година в
края на април се провеждат
„Дните на Андаутония”,
посветени на древноримското
наследство. Тогава по

щандовете се предлагат
римски ястия и напитки и
се организират семинари
по археология и тематични
занимания за децата, които
също така могат да вземат
участие в римските игри.

www.andautonia.com
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Вукомерички възвишения
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По хълмовете на
Вукомеричките възвишения,
разположени югозападно
от Велика Горица, се крие
цяло съкровище от дървена
архитектура. Възвишенията,
със своите селца, пръснати
по върховете, буковите
гори и лозята, съчетават
спокойствието на селския

живот и бягството от градската
врява. В село Лучелница,
разположено на 25 км от
Велика Горица, се намира
параклисът „Св. Троица”,
построен през 1935 г., чиито
кули са покрити с великолепни
шиндели и чиито стени са
облепени с големи дъбови
плочи. Още малко на запад

се намира Густелница и
параклисът „Св. Антон”,
една от най-красивите
църкви в този район, с
дървена веранда, датираща
от 19 век, разположена на
разклонени дървени стълбове,
наподобяващи големи
вили. Още малко на юг, на
хълма Лукинич, се намира

църквата „Св. Катерина”
построена в началото на
20 век, чиято веранда е
разположена на стълбове
с прекрасна дърворезба,
които свидетелстват за
майсторството на местните
дърворезбари. Сред известните
дървени църкви и параклиси
в рустикален стил се откроява
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Велика Млака
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параклисът „Св. Георги”,
разположен на хълма над село
Лийеви Щефанки, със своя
конусовиден покрив, покрит
със вълнообразни плочи, на
чиито връх е поставен голям
петел от ковано желязо.
Параклисът е построен
през 1677 г., а 25 години
по-късно, с помощта на валяк,

е преместен на настоящото
му място. Параклисът е
толкова малък, че в задната
му част е изградена подвижна
стена, която всяка неделя се
отваря, за да може месата да
се гледа и извън параклиса.

Един от най-известните
образци на традиционното
строителство в Хърватия е
църквата „Св. Варвара” във
Велика Млака, разположена
на няколко километра
южно от Загреб. Църквата е
построена в края на 17 век
от тежки дъбови греди, а
през 19 век вътрешността е

украсена с произведенията
на местни художници от
народа. Всеки сантиметър от
вътрешните стени е покрит с
плочи, на които са изобразени
моменти от живота на св.
Варвара, портрети на светци и
великолепни мотиви с цветя.
www.tzvg.hr
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Сисак
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Нито един град в околностите
на Загреб не може да се
похвали с толкова дълга
история като тази на град
Сисак. В древността тук
се е намирало римското
речно пристанище Сисция, а
по-късно Сисак е имал огромно
значение за отбраната на
Средна Европа от османските
нашествия. В градския музей

ще видите прекрасна колекция
от стари предмети, а пред
енорийската църква се намират
руините на римски стени.
Във величествената крепост
с три големи кули, която се
издига при вливането на река
Купа в Сава, се организират
изложби на историческа
тематика. Именно под стените
на тази крепост, на 22 юни

1593 г. се събират хърватската,
словенската и австрийската
армии и нанасят сериозно
поражение над многобройната
османска войска и провалят
плановете на Османската
империя да завладее Европа.

www.sisakturist.com
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Лонско поле
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Лонско поле е най-обширната
блатиста местност в Хърватия,
която се простира по
протежението на източния бряг
на река Сава и представлява
поредица от ливади, мочурища
и речни притоци. Лонско
поле е и съкровищница на
традиционната дървена
архитектура на приказни

дървени къщи, покрити с
лози и украсени с кошници
с цветя, които са запазени в
много от селата. Двата бряга
на река Сава са свързани
със старинни верижни
салове, които се отправят
към отсрещния бряг като се
наредят няколко автомобила.
Всяка година Сава се излива

от коритото си и наводнява
Лонско поле, а много от
пасищата се превръщат в
мочурища. Благодарение на
това природно явление, Лонско
поле е богато на животински
видове, сред които повече от
200 вида птици. То е идеално
място за излет с велосипед,
а велосипедистите са добре

дошли в многото пансиони,
които предлагат нощувка
и закуска и които често се
помещават в традиционна
дървена къща. В Лонско поле
има две информационни
бюра – в село Чигоч, известно
с многобройните прелетни
щъркели, и в село Крапйе,
което може да се похвали
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с най-големия брой добре
запазени дървени къщи. И
двете села са отправна точка
към туристическите пътеки
за разходка сред природата,
които водят посетителите
през поредица от насипи и
през горите на единственото
по рода си Лонско поле. От

Крапйе се влиза в резервата
за птици „Крапйе Джол“, едно
от най-големите места за
гнездене на чапли в Европа.

Бели щъркели
В периода от април до август, Лонско поле става дом за една трета
от популацията на белите щъркели в Хърватия. Тук се събират
около 500 двойки щъркели заради достатъчното количество
храна – насекоми, жаби и риби, гнездят и мътят малките си преди
да се отправят към Африка, където зимуват. Най-известно е село
Чигоч, където няма комин или стълб без щъркелово гнездо.

www.pp-lonjsko-polje.hr

www.turizam-smz.hr
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Ясеновац
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Един от най-големите
мемориални комплекси за
Втората световна война се
намира южно от Лонско
поле, край спокойното речно
градче Ясеновац. От 1941
г. до 1945 г. на това място е
бил концентрационен лагер
на пронацисткия усташки

режим, по време на който се
смята, че са били убити около
70000 евреи, сърби, роми и
хърватски антифашисти.
Мултимедийната изложба от
фотографии, стари новини
и интервюта с оцелели
затворници показва историята
на лагера. Над ливадите,

където някога са били
помещенията на лагера, се
издига „Каменно цвете“ –
паметник, който със своята
чиста съвременна красота ни
призовава да си спомним и
да размислим за миналото.
www.jusp-jasenovac.hr
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Изток

Вински пътеки около
Св. Иван Зелина
Вараждин
Лудбрег
Опека
Прекрасният бароков град Вараждин е един
от най-красивите градове в континенталната
част на Хърватия, а в околността туристите
ги очакват и други приятни изненади.

OPEKA

VARAŽDIN

LUDBREG
VARAŽDINSKE TOPLICE

SV. IVAN ZELINA

ZAGREB
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Винени пътеки
около Св. Иван
Зелина
Фамилиите, които живеят
в хълмистия район около
Св. Иван Зелина, поколения
наред обработват своите
лозя. Вината на този регион
(между които е и Кралйевина
Зелина – вино, което се прави

от местен сорт грозде) са
все по-популярни, а много
местни винари са отворили
избите си за туристите и
предлагат дегустации. Карта на
винените пътеки ще намерите в
градския музей на Зелина или
просто следвайте кафявите
табели. Ако предпочитате
дегустация в по-изискана
обстановка, обърнете се към

Бюрото по туризъм, където
ще ви помогнат да намерите
подходящ домакин.
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www.tzzz.hr

Вараждин
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Вараждин, един от най-добре
запазените барокови градове
в средна Европа, ви кани да
се разходите по пешеходната
зона в централната градска
част, по протежението на
чиито улици се редят дворци
и църкви с очарователна
архитектура, обагрени в
пастелни цветове. През 18 век

за кратък период Вараждин
е бил столица на Хърватия
и много благороднически
фамилии са построили там
разкошни дворци. В зеления
парк недалече от центъра
на града се намира Старият
град, чиято величествена
архитектура ни напомня за
дните, когато Вараждин като

град-крепост е бранил Северна
Хърватия от османските
нашествия. Укрепените
средновековни кули и
ренесансовият вътрешен двор
с кръгла галерия са достоен
домакин на историческата
сбирка на Градския музей. На
другия край на висящия мост,
по който се влиза в крепостта,
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се намира бароковият
дворец Сермаге, който днес
e галерия с произведенията
на класически и съвременни
художници. Във Вараждин
се намира още един важен
музей – Ентомологическият
музей „Света на насекомите“,
чиято експозиция включва
изключителна сбирка на

пеперуди, както и макети,
представящи тайнствения
за нас живот на насекомите.
Любителите на парковото
изкуство непременно би
трябвало да посетят градския
гробищен комплекс, който
през 1906 г. е превърнат в
парк от неговия управител
и изтъкнат ботаник Херман

Халер. С вечнозеления си жив
плет и кедровите дървета,
подрязани в различна форма,
паркът е уникален пример
за паркова архитектура,
която е съчетана със
спокойствието на гробището.

www.tourism-varazdin.hr
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Лудбрег
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След като по време на меса
един свещеник се уверява, че
хлябът и виното са наистина
Христова плът и кръв, през
1513 г. с папски указ Лудбрег
става свято за поклонниците
място. Пред очите на
свещеника виното се превръща
в кръв и се съхранява до ден
днешен в златния реликварий
на църквата „Пресвета
Троица“, дарен от граф
Батани, чиито дворец е една

Опека
от най-красивите сгради в
провинциалния град. Всяка
неделя в края на август и
началото на септември в
Лудбрег пристигат много
поклонници за колоритния
традиционен събор.

www.tz-ludbreg.hr

На хълмовете западно от
Вараждин, като своеобразен
зелен оазис, се намира Опека
- дендрариум от 19 век и една
от най-красивите ботанически
градини в Хърватия. Паркът в
английски стил, изграден от
фамилия Бомбел, е надживял
бароковия дворец, от който
в наши дни, за съжаление,
са останали само руини. В
дендрариума са засадени
около сто вида дървета от

целия свят, между които са и
някои редки екзотични видове.
Съседното градче Виница е
известно със своята изворна
вода и вино – дегустирайте
което и да е, ще ви се услади.

www.dvorci.hr
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Юг

OZALJ
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Карловац
Долна Купчина
Озал
Слун
Национален парк
„Плитвице“
Барачеви пещери
Реките, езерата и водопадите са само
някои от впечатляващите пейзажи, които
очакват туристите на югозапад от Загреб, а
Националният парк „Плитвице“ е известен
като една от най-великолепните природни
красоти в Европа. Стари градове, крепости
и дворци са пръснати по целия път до
Плитвице и предлагат на посетителите
уникални гледки и приятни преживявания.

Crna Mlaka
Dobra

KARLOVAC

Kupa

DONJA KUPČINA
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SLUNJ

Baraćeve špilje

Plitvička jezera

Карловац
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Град Карловац, разположен
на четири реки, е основан в
края на 16 век от ерцхерцог
Карло Щайерски като крепост
за отбраняване на Средна
Европа от османските войски.
Въпреки че защитните стени
са отдавна разрушени, в
градския парк все още личат
очертанията във форма на
звезда – първоначалната
форма на крепостта. След
кратка разходка из центъра на

града ще стигнете до зелените
брегове на река Корана, където
ще откриете идеални места
за слънчеви бани, а можете
да нахраните и лебедите,
които обитават този район.

www.karlovac-touristinfo.hr

Черните щъркели в Черна Млака
Недалече от магистралата
Загреб-Карловац се простира
гористият, мочурлив и богат на
птици район Черна Млака. Областта
е естествена среда на редките
черни щъркели, които за разлика
от често срещаните бели щъркели,
са чувствителни към присъствието
на хора и гнездят само в
сигурните за тях девствени гори.

www.tzzz.hr
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Долна Купчина

Озал

В много села западно от Загреб
все още има стари дървени
къщи, а най-впечатляващи са
тези в село Долна Купчина,
разположено югоизточно
от Карловац. В неголемия
Общински музей грижливо са
запазени стопански сгради от
19 век, построени около малка
поляна. Сбирката от ръчноизтъкано платно и извезани
носии е част от музейния фонд.

Северозападно от Карловац се
намира градчето Озал, а над
града и криволичещата река
Купа, високо на клисурите, се
извисява величествен замък,
свързан с историята на двете
най-прочути благороднически
фамилии в Хърватия – Зрински
и Франкопан. В замъка се
помещава музей, чиято
експозиция по изключително
интересен начин представя
историята на живота в замъка
през 17 век, по времето, когато

www.tzzz.hr

Озал е процъфтявал. Замъкът
наподобява „Муняр“ – водноелектрическа централа
на река Купа, построена в
неоготически стил през 1908 г.
от австрийците. Произведените
в Австрия и пуснати в
експлоатация през 1926 г.
съоръжения са добре запазени
и могат да бъдат задействани
всеки един момент.

www.ozalj-tz.hr
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Слун
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На път от Загреб за
Плитвичките езера, спрете
за почивка в Слун – градче,
което се е сгушило високо
по склоновете над река
Корана. В по-ниските части,
покрай самата река е Растоке,
където бързите притоци на
река Слунчица задвижват
редица от воденици. Можете

да се разходите през
очарователния лабиринт от
канали и дървени мостове, а
ресторантите, разположени
по самия бряг предлагат
прясно уловена пъстърва.

Рафтинг
Много привлекателни за любителите на рафтинга в бързи води места
се намират именно в околността на Карловац. Най-близо е река
Мрежница със своите диви бързеи, пробиваща си път в тясно речно
корито между гористите хълмове. Вълнуващи преживявания предлага
и река Корана, която извира от най-северното Плитвичко езеро и
тече през поредица от опасни ждрела. Малко по-нататък са бързите
води на Купа, която тече между високите върхове на Горски котар.

www.tz-slunj.hr

www.tzkz.hr
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Национален
парк
„Плитвице”
Национален парк „Плитвице”
е най-обширният защитен
природен район в Хърватия
и любима туристическа
дестинация. Паркът предлага
разходка сред уникални
и незабравими природни

красоти. В сърцето на парка
се намират тюркоазени
езера, а над всяко едно от
тях - стъпаловидни водопади.
Тези водни каскади са
се образували в течение
на хиляди години, през
които водата си пробива
път през карстовия терен
и отнася частици шуплест
варовик, които се наслагват

по течението, създавайки
естествени прегради. Процесът
на наслагване продължава,
което доказват сребристите
наноси от варовик по
камъчетата и стъблата на
растенията, които виреят във
водите на Плитвичките езера.
Силният тътен на водопадите и
бързеите създава необикновен
контраст със съвършеното

спокойствие на големите
Плитвички езера, чиято
тишина се нарушава само
от веселото крякане на
жабешкия оркестър. Над
езерата се издигат елови
и букови гори, подходяща
естествена среда на сърни,
вълци, рисове и кафяви мечки.
Паркът е добре устроен и
лесно ще се ориентирате по

67

Барачеви пещери
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добре означените маршрути,
които водят покрай езерата
и по дървените мостове, под
които текат бързеите. Билетът
за парка включва безплатна
разходка с корабчетата,
които плават от единия до
другия край на най-голямото
езеро, както и разходка
с електрическо влакче,

движещо се по източната
страна на парка, свързвайки
двата основни входа.

www.np-plitvicka-jezera.hr

На изток от Плитвичките езера
се намира карстов район с
много пещери. Най-лесно
достъпни са Барачевите
пещери, където, придружени
от гид, за 40 минути ще се
насладите на драматичните
гледки на подземния свят,
създадени от сталагмитите и
сталактитите. Тези пещери са

любимо място за гнездене на
прилепи, а големите купчини
прилепови изпражнения
са сами по себе си една от
атракциите на пещерите.

www.baraceve-spilje.hr
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Северозапад

Крапина
Велики Табор
Кумровец
Кланйец
Преграда
Винагора
Пътувайки из западните райони на Загорйе,
туристите се наслаждават на спокойния
пейзаж на зелените загорски хълмове,
по чиито върхове като на картичка са
пръснати църкви, дворци и лозя.
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VELIKI TABOR

PREGRADA

VINAGORA

KRAPINA

KUMROVEC

KLANJEC

KRAPINSKE TOPLICE

TUHELJSKE TOPLICE

Крапина
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В подножието на група
заоблени хълмове се е сгушил
град Крапина, главен град
на този район, известен
като родина на крапинския
прачовек – неандерталци,
които са живели по тези
земи преди около тридесет
хиляди години и които са се
занимавали с лов на дивеч.
Първото праисторическо
находище е открито
през 1899 г. от Драгутин

Горянович Крамбергер в
Хушняково, село съседно на
Крапина, благодарение на
което Крапина се превръща
в едно от най-богатите
неандерталски находища
в Европа. Мултимедийната
изложба в самото находище по
великолепен начин представя
живота на неандерталците.
Предметите, намерени в
Хушняково, показват, че
неандерталците са живеели

в големи семейни съюзи, а за
лов на по-големи бозайници са
използвали каменни оръжия.
На другата страна на града,
на Тръшки връх, се намира
великолепната църква „Св.
Богородица“, любимо място
на поклонниците в Загорйе.
Построена е през 1750 г. като
заветна църква с чудотворна
статуя на Св. Богородица,
която един поклонник донася
от Светите земи през 1669 г.

Заобиколена от пръстеновидна
поредица аркади, църквата
се отличава и с богатите
изображения под куполите,
дело на Антон Лерхингер, както
и с разкошните олтари, дело
на майсторите на бароковото
строителство – словенеца
Антон Мерси и австриеца
Филип Якоб Щрауб.
www.krapina.hr
www.tzkzz.hr
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Велики Табор
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Замъкът Велики Табор, със
своите големи полукръгли
кули, които се издигат
над зеленината на върха
на хълма, е една от найизвестните забележителности
и своеобразен символ на
Загорйе. Укрепеният замък
е построен в началото на
16 век, когато Османската
империя е на върха на военна
си мощ, а през мирните
времена замъкът е преустроен
в място за живеене като към
вътрешния двор са добавени

аркади в полукръг. Музейният
фонд включва произведения
на изкуството, открити по
време на реставрацията,
както и великолепна
ренесансова колекция.
Домакин на традиционния
филмов фестивал „Табор”,
посветен на късометражното
кино, е замъкът Велики Табор.

Вероника Десиничка
Ако посетите замъка Велики Табор, ще чуете преданието от 16 век за
Вероника Десиничка – селска девойка, чиято красота пленява младия
благородник Фридрих Целски. Фридрих е бил оженен за девойка от
знатната фамилия Франкопан и тази внезапно пламнала любов всява
голям смут. Според преданието, бащата на Фридрих – граф Херман
Целски, е заточил двамата влюбени в две отдалечени кули. В съда
нещастната Вероника е обявена за вещица, а тялото й е зазидано в
стените на замъка. И ден днешен при пълнолуние се чуват риданията
на девойката. В спомен на храбрата девойка и любовната трагедия,
филмите, наградени на филмовия фестивал „Табор” получават шеговита
и донякъде зловеща награда с формата на черепа на Вероника.

www.velikitabor.com

www.taborfilmfestival.com
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Кумровец
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Едно от любимите места за
еднодневен семеен излет в
Загорйе е село Кумровец, чиито
традиционни селски къщи са
реставрирани и представляват
музей „Старо село”. Музеят
е всъщност етнографска
сбирка на открито – къщи от
19 век, покрити със слама, в
които са изложени различни
предмети от ежедневието,
както и оръдия на труда,
използвани от местните
земеделци. В много от къщите

могат да се видят традиционни
занаятчийски произведения
– от ръкоделията на загорките
до ярки изделия от лицитар
(пъстър декоративен сладкиш
от медено тесто-б.пр.), дело на
местния сладкар. Тукашните
занаятчии ще ви демонстрират
умения си и ще ви дадат
възможност да изпробвате
грънчарското колело.

www.mss.mhz.hr

Йосип Броз Тито
Кумровец е известен и като
родното място на Йосип
Броз (1892-1980), хърватски
комунист, който под партийното
име Тито застава начело на
югославските антифашисти в
съпротивителното движение по
време на Втората световна война
и е основател на следвоенната
съюзна югославска държава.
Родната къща на Тито е част от
музея „Старо село”, а в нея са
изложени предмети, представящи
неговия живот и дейност.
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Кланйец
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Разположено в дълбока
котловина, градчето
Кланйец се простира около
камбанарията, украсена
с черно-бели квадрати,
наподобяващи шахматна
дъска, издигаща се над
францисканската църква
от 17 век. Първоначално
църквата е построена като
гробница на знатната фамилия
Ердоди, а неотдавна са

реставрирани два прекрасни
саркофага и са изложени в
специална крипта. Саркофагът
на Емерик Ердоди е издигнат
върху декоративни крака
и представлява един от
най-великолепните примери
на бароковата архитектура
в Средна Европа.
Срещу църквата е разположена
галерия, посветена на
скулптура Антун Аугустинчич

(1900 -1979), роден в Кланйец
и следвал висше образование
в Загреб и Париж. Аугустинчич
е бил един от най-търсени
творци на скулптури за
обществени места по онова
време. Важен експонат
в галерията е копие на
монументалната статуя „Мир”,
чиито оригинал се намира
пред сградата на Обединените
нации в Ню Йорк. Аугустинчич

е погребан в градината на
галерията, а на гроба му
е поставена трогателна
скулптура на ранен войник.

www.klanjec.hr
www.gaa.mhz.hr
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Преграда
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Под хълмовете на север от
Крапинските минерални
бани се е сгушило градчето
Преграда, което изглежда
още по-малко под двете
големи кули на енорийската
църква. Заради внушителната
големината, църквата
често е наричана „загорска
катедрала”. В църквата се
намира впечатляващ орган,
който първоначално е бил
предназначен за загребската

Винагора
катедрала, но е върнат с
обяснението, че звученето
му не е достатъчно силно за
голямата градска катедрала.
Последната неделя на
септември местните жители
се събират в градчето за
традиционния гроздобер,
който се отбелязва с
народни песни и танци.

www.pregrada.hr

Ако желаете да се насладите
на една от най-прекрасните
гледки в тази област,
поемете към село Винагора,
разположено на запад от
Преграда, където на върха
на един зелен хълм се
намира заветната църква „Св.
Богородица”. Първоначално
църквата е била заобиколена
от защитни стени, които са
я бранили от нападения, а
в наши дни тези стени са

заменени от поредица от
аркади, от които се открива
прекрасна панорама към
хълмистия загорски район.
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Хърватски химн
Край Тухелските минерални бани се намира замъкът Миханович –
фамилен замък от 18 век, който носи името на поета и дипломата
Антун Миханович (1796 -1861). Миханович е брат на собственичката
на замъка – графиня Бриглевич и често отсяда тук. Неговата
любов към загорския край го вдъхновява да напише стихове към
песента „Хърватска родина”, която става химн на Хърватия.
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