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Medvednica on suojeltu luontoalue ja samalla
zagrebilaisten suosima retkikohde. Medvednican
pohjoispuolelta alkaa Zagorjen maakunta, jossa
on runsaasti vihreitä mäkiä, romanttisia linnoja ja
alkuperäistä maalaiskulttuuria.
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Medvednica
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Medvednican tiheän metsän peittämät rinteet (usein koko vuoresta
käytetään vain sen korkeimman
huipun nimeä Sljeme) tarjoavat
luonnonläheisen ulkoilupaikan,
joka on keskikaupungilta vain raitiovaunumatkan päässä. Retkeilijät
voivat valita useista hyvin merkityistä ulkoilureiteistä itselleen
sopivan, sillä kaikki johtavat
johonkin monista vuoristomajoista,
joissa on tarjolla edullista ja vasta
valmistettua, terveellistä ruokaa.

Papu

Medvednican luonnonpuistossa
on lukuisia kasvi- ja eläinlajeja
sekä merkittäviä kulttuuri- ja
maantieteellisiä nähtävyyksiä.
Niistä mainittakoon Veternican
luola, joka levittäytyy 10 neliökilometrin alueelle kivikkoisen ja
kallioisen maaperän alla. Luolan
tärkein osa on kokonaisuudessaan
yli 2 km pitkä, ja siitä on yleisölle
avoinna ensimmäiset 380 metriä.
Täällä voitte nähdä luolakarhun
luita ja katsella (ja jopa adop-

toida) luolan nykyisiä asukkaita
– lepakoita. Puisto tarjoaa myös
kiertokäynnin vanhassa hopeakaivoksessa, josta Zrinskin aatelissuku kaivoi hopeaa 1500-luvulta
lähtien, jolloin kreivi Petar Zrinski
sai oikeudet jalometallien kaivamiseen. Kertoman mukaan kahdensadan vuoden kaivostoiminnan
jälkeen maanalaisten käytävien
verkosto ulottuu Zagrebin keskustan yläkaupunkiin asti.
www.pp-medvednica.hr

Kolmen tunnin nousun jälkeen
Sljemen huipulla on sadoille
sunnuntairetkeilijöille palkintona
lautasellinen kuumaa grahia. Grah
on savulihalle maistuva, suurustettu
papukeitto, joka tarjotaan makkaran
tai hapankaalin kanssa. Ruoka on
maukas, lämmittävä ja kenties terveellinenkin – kylmän oluen kanssa
joka tapauksessa nautinnollinen.

7

Gornja Stubica
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Gornja Stubica tarjoaa maaseudun rauhaa ja kauniin näköalan
ympäröiville vuorille. Useimmille
kroatialaisille paikannimi Gornja
Stubica tuo mieleen nimen
Matija Gubec, joka oli talonpoikaiskapinan johtaja 1500-luvulla.
Gubec hävisi taistelun, sidottiin hevoskärryyn ja vietiin
Zagrebiin, jossa hänen päähänsä
pantiin kuuma rautakruunu ja

hänet iskettiin miekalla neljään
osaan. Vanha lehmus viehättävän puutalon pihalla on ainoa
muistomerkki Gubecin ajoista.
Puutalossa sijaitsee nykyään
kahvila. Läheisessä kauniissa
Oršićin palatsissa on esillä
kokoelma, joka kertoo Matija
Gubecista ja elämästä Zagorjessa.
www.mdc.hr/msb
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Marija Bistrica
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Marija Bistrica on Kroatian suosituimpia pyhiinvaelluskeskuksia, jossa käy vuosittain tuhansia pyhiinvaeltajia. Viehättävä
luonnonkauniissa ympäristössä
sijaitseva pieni kaupunki ja
lumen pyhän Marian kirkko
luonnonkivillä päällystetyllä
keskustorilla ovat todella
näkemisen arvoisia. Kirkko on

Piparisydän (Licitarska srca)

omistettu Neitsyt Marialle, ja
sisällä on ihmeitä tekevä musta
Jumalanäidin patsas lapsi
sylissään. Patsas on peräisin
1400-luvulta, ja tarina kertoo,
että paikallinen kirkkoherra
piilotti sen pelätessään turkkilaisia, mutta kuoli ennen kuin
oli ehtinyt kertoa kenellekään
piilopaikasta. Muutamaa vuosi-

kymmentä myöhemmin patsas
löydettiin, koska siitä säteili
valoa. Kerran myöhemminkin
patsas piilotettiin ja löydettiin
uudelleen 1600-luvulla, ja sitä
kunnioitetaan suuresti, koska
sillä uskotaan olevan parantavaa voimaa.
www.info-marija-bistrica.hr

Kirkkaanpunaiseksi maalattu sydän,
jollaisia näette markkinoilla ja kirkkojen
ympäristössä sekä matkamuistomyymälöissä, on perinteinen koriste-esine
ja muisto Zagrebista ja Zagorjesta.
Punaiselle pohjalle on sokerivesikuorrutuksella kirjoitettu paikan nimi ja
mahdollisesti jokin rakkausviesti, vanha
viisaus tai muisto. Sydän (licitar) on
tapana antaa lahjaksi osoituksena
rakkaudesta, ja ainakin teoriassa se
on syötävä. Aina kannattaa kokeilla!

11

Belec
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Korkean Ivanščica-vuoren juurella on pieni kylä Belec, jonne
on kätkeytynyt yksi sakraalisen
arkkitehtuurin huippuluomuksista – lumen pyhän Marian
kirkko. Kirkon ympärillä on
suojavallit, jotka on rakennettu suojaamaan osmanien
hyökkäyksiltä. Kirkon sisäpuoli
on todella suurenmoinen: sitä
koristavat 1700-luvulla eläneen
paikallisen mestarin Ivan

Lepoglava
Rangerin freskot ja uskomattoman hienot runsaasti kullatut
alttarit, jotka on rakentanut
kuvanveistäjä Josip Schokotnigg
Grazista. Kirkko on äskettäin
entisöity, ja se on ehdottomasti
näkemisen arvoinen barokin
muistomerkki Kroatiassa.

Myös lähellä sijaitsevassa
Lepoglavassa on suuri pyhäkkö,
jonka 1300-luvulla rakensivat
Pauliini-sääntökunnan jäsenet.
Komean kirkon ja luostarin rakentamisen lisäksi pauliinit edistivät
suuresti kaupungin hyvinvointia
kehittämällä opetustoimintaa,
lääketiedettä, taidetta ja kulttuuria. Keisari Josef II:n käskykirjeellä
pauliinien sääntökunta hajotettiin
ja munkit lähtivät Lepoglavasta

vuonna 1786. Vuonna 1854 luostarirakennuksesta tehtiin vankila.
Kroatian suurin vankila käyttää
nykyään ympärillä olevia rakennuksia, ja luostarirakennukset
palautettiin kirkolle vuonna 2001.
Itse vankila on tullut kuuluisaksi
siitä, että siellä ovat viettäneet
aikaa monet huomattavat poliittiset vangit kuten Josip Broz Tito ja
Franjo Tudjman.
www.lepoglava-info.hr

Lepoglavan pitsi
Yksi pauliinien Lepoglavaan tuomista ammateista oli pitsin valmistus.
Nykyään tämä kaupunki on yksi kroatialaisen pitsin keskuksia, jossa
on tunnettuja pitsikouluja, työpajoja ja kansainvälinen pitsifestivaali
joka vuosi. Palkintoja saanut Lepoglavan pitsi kudotaan puupuikkojen avulla, kun taas yhtä kuuluisa Pagin pitsi virkataan neulalla ja
Hvarin pitsi tehdään agave-kaktuksen lehdistä saatavasta kuidusta.
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Trakošćan
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Kun kuulee sanottavan, että
Zagorje on satulinnojen maa,
tulee ensimmäisenä mieleen
Trakošćan. Ryhmä valkoisia
torneja ja suojavalleja, jotka
kuvastuvat vihreiden mäkien
ja metsän ympäröimän järven
pinnasta - Trakošćanin linna –
on todella kaunis näky. Alun
perin se oli rakennettu pieneksi puolustuslinnakkeeksi
1200-luvulla, mutta myö-

hemmin siitä tuli Draškovićin
suvun asuinlinna, jonka he
1800-luvulla uudistivat romanttiseksi linnaksi. Erinomaisesti
säilyneen linnan kaikkiin neljään kerrokseen ulottuu museo,
joka huone huoneelta johdattaa
vierailijan läpi erilaisten
sisustustyylien.

www.trakoscan.hr
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Länsi

Zaprešić
Lužnican linna
Samobor
Samoborin ylänkö
Plešivica
Žumberak
Zagrebin välittömässä läheisyydessä kaupungin
länsipuolella on kaunista seutua, jolle antavat väriä
vilkkaat pikku kaupungit ja vanhat aateliskartanot.
Kauempana nousevat Žumberak-vuoren tummat
piirteet, jotka salaperäisyydellään houkuttelevat
retkeilijöitä vähemmän kolutuille reiteille.
16
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Zaprešić
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Zaprešićin nimeen liittyy erottamattomasti kreivi Josip Jelačić
(1801-1859). Hän johti kroaatteja vuonna 1848 itsenäisyystaistelussa, minkä jälkeen
vetäytyi maatilalleen Zaprešićin
läheisyyteen. Jelačićin palatsin,
Novi Dvori, laajat ja pitkäai-

kaiset entisöintityöt jatkuvat
yhä edelleen, mutta palatsia
ympäröivä puisto on täynnä
yllätyksiä. Osittain hirsistä
ja laudoista rakennetussa
entisessä viljavarastossa
sijaitsee Matija Skurjenin
galleria. Tämän itseoppineen

paikallisen taidemaalarin kuvat
maalaiselämästä herättävät
huomiota surrealistisella,
unenomaisella kauneudellaan.
Kannattaa käydä katsomassa
myös Jelačićien perhehaudan sirot tornit – haudan on
suunnitellut neogoottilaiseen

tyyliin Zagrebin katedraalin
arkkitehti Herman Bolle. Novi
Dvori tarjoaa myös erilaisia
virkistysmahdollisuuksia kuten
metsäpolkuja ja golf-kenttiä.
www.muzej-matija-skurjeni.hr
www.zapresic.hr
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Lužnican linna
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Zaprešićista itään levittäytyvän
maissipellon yläpuolelle kohoavat arvokkaasti Lužnican linnan
kulmikkaat tornit, jotka antavat
tälle kauniisti rakennetulle
1700-luvun aatelislinnalle ranskalaisen linnan ilmeen. Linna on
ollut useamman aatelissuvun
omistuksessa, mutta vuonna
1925 linna lahjoitettiin pyhä
Vincent de Paulin hyväsydämisten sisarten sääntökunnalle,
joka edelleenkin käyttää linnaa

hengelliseen mietiskelyyn ja
rukoukseen. Palatsia ympäröivä
puisto on huolellisesti hoidettu
ja se on palautettu alkuperäiseen 1800-luvun asuunsa.
Puisto on avoinna yleisölle
sunnuntai-iltapäivisin. Puisto
on kuuluisa vanhoista tammistaan ja siellä on suuri joukko
aromaattisia yrttejä, joista
nunnat valmistavat liköörejä.
www.luznica.hr
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Samobor
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Samobor sijaitsee jatkuvasti
solisevan Gradnu-joen rannalla
vihreiden mäkien alarinteillä ja
on pohjoisen Kroatian parhaiten
säilyneitä pikku kaupunkeja.
Päivittäin monet vierailijat
tulevat Zagrebista istahtamaan
johonkin päätorin kahvilaan
ja maistelemaan Samoborin
kuuluisia kermahyytelöleivoksia
(kremšnit), joita on tarjolla

kaupungin kaikissa jäätelö- ja
leivosbaareissa. Samoborissa
on paljon nähtävää kaikille,
jotka ovat kiinnostuneita
taiteesta, käsitöistä ja
vanhoista ammateista.
Suositun nykytaidemaalarin
töitä on esillä Zlatko Prican
Galleriassa ja uudempaa
valokuvataidetta puolestaan
voi nähdä Foto Galleria

Langissa. Kaupunginmuseossa
esillä olevan värikkään
kansallispukunäyttelyn lisäksi
Samoborin kaupungissa on
myös paljon muuta nähtävää.
Samobor on ihanteellinen paikka
luonnossa ulkoiluun. Metsäiset
vaelluspolut johtavat Anindolvuorelle ja reitti edelleen
metsän läpi tuo vierailijan eteen
dramaattisen näyn: Samoborin

23

Samoborin erikoisherkut
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Vanhan kaupungin rauniot
1200-luvulta.
Erinomainen ajankohta vierailuun Samoborissa on karnevaaliaika, erityisesti viimeinen
viikonloppu ennen laskiaistiistaita, jolloin kaupunkia elävöittävät iloiset karnevaalikulkueet
ja suuri joukko matkailijoita
osallistuu naamiaisasuissa
karnevaalijuhliin.

Samobor on kaikkialla Kroatiassa tunnettu kahdesta erityisherkustaan,
joiden uskotaan periytyvän lyhytaikaisen ranskalaismiehityksen ajalta
1800-luvun alusta. Tunnetuin Samoborin erikoisuus on todennäköisesti
bermet, täkäläinen versio vermutista, joka valmistetaan jalostamalla
viini etelän hedelmillä ja aromaattisilla yrteillä kuten koiruoholla. Ellei
ruokaryyppy ole kaikkien mieleen, Samoborin paksu ruskea sinappi jossa on
vahva hedelmän maku saattaa maistua paremmalta. Perhe Filipec on vaalinut jo sukupolvien ajan kumpaakin perinnettä. Tuotteita myy perheen oma
kauppa, joka sijaitsee muutaman askeleen päässä kaupungin päätorilta.

www.samobor.hr
www.tz-samobor.hr
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Samoborsko gorje
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Vähän matkan päässä
Samoborista länteen sijaitsee
Samoborin ylänkö. Tämä pieni
vuorijono, jonka rinteillä on
tiheitä metsiä ja huipuilla
metsäaukioita, on ihanteellinen
kohde päivän kestävälle virkistysretkelle. Samoborin ylängön

korkein huippu on 879m korkea
Japetic, jonne on kahden tunnin
kävelymatka Šoićin talosta,
suositusta retkiravintolasta ja
virkistyskeskuksesta. Vuoren
kaakkoiskulmassa nousee jyrkkä
Okić-vuori, jonka huipulta
löytyvät mahtavan keskiaikai-

sen linnan rauniot. Okić-vuoren
rinteessä on Okićin Etno-talo,
uudistetussa maalaistalossa
sijaitseva yksityinen museo,
jossa on näytteillä erilaisia
perinne-esineitä ja -asuja.
www.etno-kuca.hr
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Plešivica
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Plešivican kylä sijaitsee
Samoborin vuoren etelärinteellä
erittäin kauniissa kumpuilevassa maisemassa, jota halkovat
tukipylväisiin nauhoilla sidotut
viiniköynnösrivit. Tämä talousalue on kuuluisa paitsi erinomaisista pinot-, chardonneyja riesling-viineistään myös

portugizacistaan, hedelmäisestä
punaviinistä, joka - kuten beaujolais - on parhaimmillaan viinin ollessa vielä nuorta. Nuoren
portugizacin valmistuminen
lokakuussa antaa aiheen paikalliseen kansanjuhlaan. Useat
viininviljelijäperheet Plešivican
kylässä maistattavat mielellään

viinejään, usein liha- ja juustoleikkeleiden kanssa. Zagrebin
alueen matkailutoimistosta on
saatavissa Plešivican viinitietä
esittelevä vihkonen, jossa
on mainittu kaikki tällaiset
kotitaloudet.
www.tzzz.hr
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Žumberak
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Lähellä Zagrebia on useita
yhden päivän vuoristoretkeen
soveltuvia paikkoja koskemattomassa luonnossa, ja
Žumberak on varmasti yksi
viehättävimmistä retkikohteista.
Samoborin ylängön jatkona
Žumberak tarjoaa retkeilijälle
joukon vuorenhuippuja, ahtaita
vuoristolaaksoja ja eristäyty-

Krašić

neitä pikku kyliä, joissa näkee
maissinkuivatuskatoksia ja
kauniisti pinottuja polttopuita.
Žumberakin mutkikkailla teillä
vastaan tulee todennäköisemmin traktori kuin henkilöauto.
Vuoresta suuri osa kuuluu
Žumberakin luonnonpuistoon.
Puiston infokeskuksessa Slani
Dol-kylässä, Samoborista

länteen, on saatavilla täydelliset tiedot kaikista kävely- ja
pyöräilyreiteistä.

www.pp-zumberak-samoborskogorje.hr

Krašić on paikallisen katolisen perinteen keskuspaikka ja taloudellisesti
vauras kylä Žumberakin lounaisrinteellä. Täällä on syntynyt Alojzije
Stepinac (1898–1960), Zagrebin
hiippakunnan arkkipiispa, jonka kommunistit vangitsivat 1945 ja tuomitsivat pitkäaikaiseen vankeuteen, minkä
johdosta hänestä on tullut henkisen
vastarinnan symboli senaikaiselle valtajärjestelmälle. Hänen elämänsä tärkeimmät vaiheet on yksinkertaisella
tavalla esitelty pienessä museossa.
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Kaakko

Andautonija
Vukomeričke gorice
Velika Mlaka
Sisak
Lonjsko polje
Jasenovac
Matka Zagrebista etelään on samalla matka halki
Kroatian historian. Monin paikoin voi törmätä
Rooman vallan aikaisiin raunioihin ja keskiaikaisten
kaupunkien jäänteisiin, mutta tämän seudun
leimaa-antavin aarre on kuitenkin 1800-luvun rikas
puutaloarkkitehtuuri.
ZAGREB
32
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Andautonija
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Pieni Ščitarjevon kylä lepää
antiikkisen Andautonijan
raunioilla. Tämä roomalainen
kaupunki syntyi ajanlaskumme
ensimmäisellä vuosisadalla
Sava-joen laaksoon, kauppateiden risteykseen. Kaupungin
arkeologinen löydöspaikka on
nykyään yleisölle avoin kiinnos-

tava arkeologinen puisto, joka
tarjoaa kävijälle mahdollisuuden kävellä kauniisti kivetyillä
roomalaisilla kaduilla tai luoda
katsauksen muinaisen yleisen
kylpylän lattialämmitysjärjestelmään. Joka vuosi huhtikuun
lopulla pidetään Andautonijan
Päivät, jotka on omistettu

muinaisroomalaisen perinteen
vaalimiselle. Tarjolla on tuolloin
kokeellisia arkeologisia työpajoja sekä roomalaisia ruokia
ja juomia kojuissa. Lapsille
on tarjolla leikkipaikat, joissa
lapset voivat kilpailla roomalaisissa lajeissa.
www.andautonia.com
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Vukomeričke gorice
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Velika Goricasta lounaaseen
Vukomeričke goricen kukkuloilla on mahdollista tutustua
perinteisen puuarkkitehtuurin
mestariteoksiin. Ylänkö tarjoaa
täydellisen pakopaikan kaupungin hälinästä ja maaseudun
rauhaa kylineen, jotka ovat
hajallaan vuorenhuippujen,

pyökkimetsien ja viinitarhojen
välissä. Lučelnican kylässä
25km päässä Velika Goricasta
sijaitsee Pyhän Kolminaisuuden
kappeli (kapela Presvetog
Trojstva) vuodelta 1935, jonka
erittäin kaunis kirkontorni on
päällystetty päreellä ja sisältä
vuorattu suurikokoisilla tammi-

kuutioilla. Hiukan lännempänä
on paikka nimeltä Gustelnica
sekä pyhän Antoniuksen kappeli
(kapela Sv. Antuna). Kappeli
on yksi alueen kauneimmista
pikku kirkoista 1800-luvun
kuisteineen, joka lepää haarukkamaisesti haarautuvien
puupylväiden päällä. Hieman

etelämpänä Lukinić Brdolla on
pyhän Johannes Kastajan kirkko
(Crkva svetog Ivana Krstitelja)
1900-luvun alusta. Runsain
arabeskileikkauksin koristellut
pylväät, jotka kannattavat
kirkon kuistia, ovat todiste paikallisten puutyömestarien korkeasta taidosta. Merkittävien
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Velika Mlaka
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puukirkkojen ja –kappelien
joukosta erottautuu talonpoikaisella tyylillään pyhän
Yrjön kappeli (kapela Sv. Jurja)
Lijevi Štefanki -nimisen kylän
yläpuolella olevan vuoren
huipulla. Kappelissa on aaltomainen pärekatto ja huipulla
raudasta taottu iso kukko.

Kappeli on rakennettu vuonna
1677 ja neljännesvuosisataa
myöhemmin se on telan avulla
siirretty nykyiseen paikkaansa.
Se on niin pieni, että takaosaan
on täytynyt rakentaa suuret
liukuseinät, jotka avataan
sunnuntaisin jotta messua voi
seurata kappelin ulkopuolelta.

Tunnetuimpia puurakennustaidon taidonnäytteitä Kroatiassa
on pyhän Barbaran kirkko Velika
Mlakan kylässä vain muutama
kilometri Zagrebista etelään.
Se on rakennettu 1600-luvun
lopulla raskaista tammihirsistä
ja sisältä sen ovat 1800-luvulla
koristaneet paikalliset kansan

taidemaalarit. Sisäseinien lähes
jokainen senttimetri on peitetty
pyhimysten kuvilla ja runsailla
kukka-aiheilla sekä levyillä,
joilla kuvataan näkymiä pyhän
Barbaran elämästä.

www.tzvg.hr
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Sisak
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Sisakin kaupungilla riittää historiaa enemmän kuin millään
toisella kaupungilla Kroatiassa.
Antiikin aikana täällä oli
roomalainen jokisatama Siscia,
ja myöhempinä vuosisatoina
Sisak oli avainasemassa KeskiEuroopan puolustautuessa
osmanien armeijan hyökkäyksiltä. Kaupunginmuseossa on

esillä kaunis kokoelma antiikkiesineitä ja kirkon edessä näkyy
roomalaiskauden rakennusten
jäännöksiä. Aiheenmukaisia
historiallisia näyttelyitä pidetään komeassa kolmitornisessa
linnoituksessa, joka kohoaa
Kupa-joen suiston yläpuolella
sen laskiessa Sava-jokeen. Juuri
tämän linnoituksen muurien

alla kokoontuivat 22. kesäkuuta
1593 kroatialaiset, slovenialaiset
ja itävaltalaiset sotajoukot ja
tuottivat ankaran tappion lukumäärältään ylivoimaiselle turkkilaisarmeijalle ja tekivät siten
tyhjiksi osmanien suunnitelmat
Euroopan valloittamisesta.
www.sisakturist.com
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Lonjsko polje
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Lonjsko polje on Kroatian suurin
suojeltu luonnollinen suoalue
ja leviää Sava-joen itärantaa
pitkin niittyjen, soiden ja
joentöyräiden ketjuna. Lonjsko
polje on myös perinteisen
puuarkkitehtuurin aarreaitta, ja
sen monissa kylissä on hyvin
säilyneitä viiniköynnösten ja
kaiverrettujen kukkakorien

peittämiä puutaloja. Savajoen rantoja yhdistää lossi,
joka lähtee toiselle rannalle
heti kun muutama ajoneuvo
kerääntyy odottamaan. Savajoki tulvii joka vuosi ja peittää
Lonjsko poljen, jolloin monet
laidunniityt muuttuvat suoksi.
Tämän luonnonilmiön ansiosta
Lonjsko poljessa on rikas ja

monipuolinen eläinmaailma,
johon kuuluu yli 250 lintulajia.
Seutu on ihanteellista myös
polkupyöräilijöille, ja suuri
määrä täysihoitoloita tarjoavat
majoitus- ja aamiaispalveluja
usein hyvin kauniissa perinteikkäissä puutaloissa.
Lonjsko poljella on matkailupalvelukeskus Čigoč-nimisessä

kylässä, joka on tunnettu suuresta muuttohaikarakannastaan,
sekä kylässä nimeltä Krapju,
josta löytyy suurin määrä
hyvin säilyneitä puutaloja.
Kummastakin kylästä voi lähteä
luontoreitille, joka johtaa kulkijan pitkin joenvartta ja metsän
halki Lonjsko poljen ainutlaatuisten näkymien ytimeen.
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Valkea haikara
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Krapjasta pääsee myös Krapje
Djol-ornitologiseen reservaattiin, joka on yksi Euroopan
suurimmista harmaahaikaran
pesimäalueista.

Huhtikuusta elokuun lopulle Lonjsko polje tarjoaa kodin kolmannekselle
koko Kroatian valkohaikarakannasta. Runsas ravintotarjonta - hyönteisiä, sammakkoja ja kaloja – houkuttelee noin 500 haikaraparia paikalle
kokoontumaan sekä pesimään ja hautomaan poikasensa ennen lähtöä
Afrikan talvehtimispaikkoihin. Tunnetuin suuresta haikaramäärästään on
Čigočin kylä, jossa ei juuri ole savupiippua tai pylvästä ilman haikaranpesää.

www.pp-lonjsko-polje.hr

www.turizam-smz.hr
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Jasenovac
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Yksi suurimmista toisen
maailmansodan muistoalueista
Kroatiassa sijaitsee Lonjsko
poljesta etelään, rauhallisen
joenrantakaupunki Jasenovacin
yhteydessä. Täällä oli vuosina 1941-1945 natsimielisen
ustasha-hallituksen työleiri,

jossa surmattiin arviolta 70 000
juutalaista, serbiä, romania
ja kroatialaista fasismin vastustajaa. Multimedianäyttely
kertoo valokuvien, vanhojen
filmiaineistojen ja eloonjääneiden leiriläisten nauhoitettujen
haastatteluiden avulla leirin

historiasta. Niittyjä, joilla leirirakennukset aikanaan sijaitsivat,
hallitsee nykyään moderni
muistomerkki Kivikukka,
joka kutsuu ajattelemaan ja
muistamaan.
www.jusp-jasenovac.hr
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Itä

Sveti Ivan Zelinan
ympäristön viinitiet
Varaždin
Ludbreg
Opeka

Upea barokkikaupunki Varaždin on Kroatian
sisämaan kauneimpia kaupunkeja, mutta myös
kaupungin ympäristössä matkailijaa odottavat
miellyttävät yllätykset.

OPEKA

VARAŽDIN

LUDBREG
VARAŽDINSKE TOPLICE

SV. IVAN ZELINA

ZAGREB

Sveti Ivan Zelinan
seudun viinitiet
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Sveti Ivan Zelinan kaupunkia
ympäröivillä kukkuloilla elävät
perheet ovat viljelleet viiniä jo
sukupolvien ajan. Tämän alueen
viinit (joiden joukossa on myös
paikallisesta rypälelajista
valmistettava Kraljevina Zelina)

nauttivat yhä kasvavasta
maineesta, ja monet paikalliset
viininvalmistajat ovat avanneet
viinikellarinsa matkailijoille
tarjoten samalla maistiaisia.
Viinitiekartta on saatavissa
Zelinan kaupunginmuseosta,
mutta myös tienvarren ruskeita
kylttejä seuraten tie vie perille.

Mikäli olette kiinnostunut
virallisista viinimaistajaisista
ruokailuineen, voitte kääntyä
matkailuneuvonnan puoleen
löytääksenne ruokailupalveluja
tarjoavan isäntäperheen.

www.tzzz.hr
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Varaždin
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Varaždin kuuluu KeskiEuroopan parhaiten säilyneisiin
barokkikaupunkeihin ja kutsuu
kävelylle keskikaupungin jalankulkuvyöhykkeen kaduille, joita
reunustavat kaupunkipalatsien
ja kirkkojen viehättävät pastellisävyiset julkisivut. Kaupunki

oli 1700-luvulla lyhyen aikaa
Kroatian pääkaupunki, minkä
vuoksi monet aatelissuvut
rakensivat tänne loisteliaita palatsejaan. Vehreässä
puistossa lähellä kaupungin
keskustaa on vanha linna, jonka
vaikuttava arkkitehtuuri muis-

tuttaa ajoista jolloin Varaždin
toimi kaupunkilinnoituksena ja
turvasi Kroatian pohjoisosien
asukkaita osmanien sotavoimaa
vastaan. Vahvat keskiaikaiset
linnamuurit ja renessanssityylinen sisäpiha ympyränmuotoisine gallerioineen ovat sopiva
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paikka kaupunginmuseon
historiallisille kokoelmille.
Linnoitukseen johtavan riippusillan toisella puolella seisoo
barokkityylinen Sermagan
palatsi, joka isännöi vanhojen
ja nykyaikaisten mestareiden
taidegalleriaa. Kaupungissa on

vielä yksi tärkeä museo: entymologinen museo Hyönteisten
maailma, jossa on hieno
perhoskokoelma sekä pienoismalleja, jotka antavat tietoa
hyönteisten salaisesta elämästä.
Puutarhakulttuurista kiinnostuneiden täytyy ehdottomasti

vierailla kaupungin hautausmaalla, jonka hoitaja ja lahjakas
kasvitieteilijä Hermann Haller
vuonna 1906 muunsi koristeelliseksi puistoksi. Ikivihreät
pensasaidat ja eri muotoihin
leikatut seetri-männyt antavat
erinomaisen esimerkin puisto-

arkkitehtuurin sovellutuksesta,
joka ei riko hautausmaan
rauhaa.

www.tourism-varazdin.hr
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Ludbreg
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Ludbregista tuli pyhiinvaelluspaikka paavin käskykirjeellä
vuonna 1513. Tuolloin eräs
pappi messua toimittaessaan
hetken aikaa epäili, symboloivatko leipä ja viini todella
Kristuksen ruumista ja verta.
Hänen silmiensä edessä viini
muuttui vereksi, jota nykyäänkin säilytetään Pyhän
Kolminaisuuden kirkossa kultaisessa pyhäinjäännösrasiassa,

Opeka
jonka kirkolle on lahjoittanut
kreivitär Batthany. Batthanyn
perheen palatsi on tämän
pienen maalaiskaupungin kauneimpia rakennuksia. Ludbregiin
tulee paljon pyhiinvaeltajia joka
vuosi sunnuntaisin elokuun
lopulla ja syyskuun alussa,
jolloin pidetään värikkäät
markkinat.
www.tz-ludbreg.hr

Varaždinin länsipuolella
olevilla vuorilla pesii Opekan
arboretum, vihreä keidas ja
1800-luvulta peräisin oleva
maan kauneimpiin kuuluva
kasvitieteellinen puutarha.
Puiston on istuttanut englantilaisten puistojen tyyliin perhe
Bombelles, ja puisto on säilynyt
vaikka perheen barokkityylinen
palatsi on valitettavasti nykyään raunioina. Arboretumiin

on istutettu satoja puulajeja
kaikkialta maailmasta, joukossa
myös harvinaisia eksoottisia
lajeja. Läheinen pikku kaupunki
Vinica on kuuluisa sekä
lähdevedestään että viinistään
– kummankin maistaminen on
nautinnollista.

www.dvorci.hr
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Etelä

OZALJ
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Karlovac
Donja Kupčina
Ozalj
Slunj
Plitvicen kansallispuisto
Baraćin luolat
Joet, järvet ja vesiputoukset ovat muutamia niistä
miellyttävistä näkymistä, jotka odottavat Zagrebista
lounaaseen matkustavaa turistia. Tunnettu Plitvicen
kansallispuisto on yksi Euroopan luonnon ihmeiden
suurenmoisimmista nähtävyyksistä. Vanhat
kaupungit, linnoitukset ja linnat joita on siellä
täällä Plitvicelle johtavan tien varrella tarjoavat
matkailijalle paljon mielenkiintoista nähtävää.

Crna Mlaka
Dobra

KARLOVAC

Kupa

DONJA KUPČINA
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SLUNJ

Baraćeve špilje

Plitvička jezera

Karlovac
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Karlovacin kaupungin kolmen
joen suistoon perusti 1500luvun lopulla Itävallan arkkiherttua Kaarlo II linnoitukseksi
turvaamaan Keski-Eurooppaa
osmaniarmeijan hyökkäyksiltä.
Vaikka puolustusmuurit ovat
aikoja sitten raunioituneet,
kaupungin puistossa voi vielä
tunnistaa piirteitä tähdestä
jonka muotoon linnoitus oli

Mustat haikarat Crna Mlakassa

aikanaan rakennettu. Pieni
kävely kaupungin keskustasta
johtaa Korana-joen vihreille
rannoille, joilta on helppo
löytää miellyttävä paikka auringonottoon tai ehkä joella oleskelevien hanhien ruokkimiseen.

Lähelle Zagreb-Karlovac moottoritietä ulottuu soinen ja metsäinen
alue Crna Mlaka (musta lätäkkö),
jossa on rikas lintukanta. Tällä
alueella viihtyy myös erittäin
harvinainen musta haikara joka
on, toisin kuin paljon yleisempi
valkoinen haikara, erittäin arka
ihmisten läheisyydelle ja pesii
ainoastaan koskemattoman
metsän turvallisessa kätkössä.

www.karlovac-touristinfo.hr

www.tzzz.hr
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Donja Kupčina
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Monissa kylissä Zagrebin
länsipuolella on vielä jäljellä
vanhoja puusta rakennettuja
maalaistaloja. Kauneimpiin
kuuluvat Donja Kupčinan
kylässä Karlovacista kaakkoon
sijaitsevat hyvin säilyneet
talot. Pienessä kotiseutumuseossa säilytetään huolellisesti
1800-luvulta peräisin olevaa
talousrakennusten ryhmää,

Ozalj
joka on sijoitettu pienelle
metsäaukiolle. Käsinkudottujen
kankaiden ja neulottujen pukujen kokoelma tuo väriä museon
kokoelmaan.

www.tzzz.hr

Karlovacista luoteeseen sijaitsee
pikkukaupunki Ozalj, ja korkealla kaupungin ja mutkittelevan
Kupa-joen välisen solan yläpuolella kohoaa arvokkaannäköinen linna, joka liittyy kahden
tärkeimmän kroatialaisen aatelissuvun Zrinskin ja Frankopanin
historiaan. Linnassa sijaitsee
museo, jonka esittelyaineisto
antaa mieleenpainuvan kuvan

linnan elämästä 1600-luvulla
kun Ozalj oli mahtinsa huipulla.
Hiukan linnamainen on myös
Munjaran vesivoimalaitos,
jonka itävaltalaiset rakensivat
Kupa-joelle vuonna 1908 leikkisään uusgoottilaiseen tyyliin.
Itävallassa rakennettu koneisto,
joka asennettiin vuonna 1926,
on yhä toimintakuntoinen.
www.ozalj-tz.hr
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Slunj
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Matkalla Zagrebista Plitvicen
järville kannattaa levähtää
Slunjissa, pienessä kaupungissa
korkealla jyrkänteellä Koranajoen yläpuolella. Alempana itse
joen tasolla on pieni paikka
Rastoke, jossa Slunjčice-joen
nopeat virranpyörteet pyörittävät suurta joukkoa vesimyllyjä.

Koskenlasku

Matkailija voi kävellä täällä
viehättävässä kanaalien ja puusiltojen labyrintissa, ja rannalla
sijaitsevat ravintolat tarjoavat
vieraalle vastapyydystettyä
kirjolohta.

Monet Kroatian parhaista koskenlaskupaikoista sijaitsevat Karlovacin
ympäristössä. Lähimpänä on Mrežnica-joki ja sen jännittävät kosket
kapeassa jokiväylässä metsäisten vuorten välissä. Jännitystä tarjoaa myös Korana-joki, joka saa alkunsa pohjoisimmasta Plitvicen
järvestä ja virtaa monien dramaattisten solien läpi. Hieman kauempana on Kupa-joen koskinen osuus, joka virtaa nopeasti Gorski
kotarin maakunnan korkeiden vuorenhuippujen välissä.

www.tz-slunj.hr

www.tzkz.hr
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Plitvicen kansallispuisto
66

Kroatian suurin suojeltu luontokohde ja samalla Kroatian
suosituimpia matkailukohteita, Plitvicen kansallispuisto,
tarjoaa matkailijalle kävelyreitin
ainutlaatuisessa ja unohtumattoman kauniissa luonnonmaisemassa. Kansallispuiston
sydämessä on turkoosinvärisiä

matalia järviä ja jokaisen järven
yläpuolella on porrasmaisesti
erottautuvia putouksia. Nämä
vesiporrastukset ovat syntyneet
tuhansien vuosien kuluessa,
kun vesi etsiessään ulospääsyä
huokoisessa kivisessä maastossa
on vienyt mukanaan kalkkihiukkasia, jotka sitten ovat

kerrostuneet alajuoksulla ja
muodostaneet aikojen kuluessa
luonnollisia kalkkikiviesteitä.
Tämä kerrostumisprosessi jatkuu
edelleen, mistä ovat osoituksena
hopeanhohtoiset kerrostumat
Plitvicen järvien kivien ja vesikasvien pinnalla.
Mahtava putousten ja koskien

kohina luo erikoislaatuisen
kontrastin Plitvicen suurten
järvien täydelliselle rauhalle,
jota rikkoo vain sammakkojen
orkesterin iloinen kurnutus.
Järvien yläpuolella kohoaa korkeuteen mänty- ja pyökkimetsä,
ihanteellinen peuran, suden,
ahman ja karhun asuinpaikka.
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Baraćin luolat
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Puisto on erinomaisesti
järjestetty ja siellä on helppo
selviytyä selvästi merkityillä
reiteillä pitkin järvien rantoja ja
puusiltoja, joiden alitse virtaa
joitakin alueen lukuisista koskista. Pääsylippu puistoalueelle
toimii samalla matkalippuna
laivoihin, jotka kuljettavat matkustajia suurimman järven yli

päästä päähän, ja sähköjunaan,
joka ajaa läpi puiston itäisen
osan ja yhdistää kaksi puiston
pääsisäänkäyntiä.

www.np-plitvicka-jezera.hr

Plitvicen järvien itäpuolella
levittäytyy kivinen huokoinen alue, jossa on runsaasti
luolia. Helpoiten lähestyttäviä
ovat Baraćin luolat, joissa on
tarjolla 40-minuuttinen oppaan
johdolla tehtävä kiertokäynti
läpi dramaattisten näkymien,
joita maanalaisessa maailmassa
luovat pohjasta nousevat

kalkkikivipylväät stalagmiitit ja
luolan katosta riippuvat kalkkikivipylväät stalaktiitit. Nämä
luolat ovat myös lepakoiden
suosimia pesimispaikkoja, ja
valtava keko lepakon ulostetta
onkin tämän luolan vähemmän
miellyttävä erikoisnähtävyys.
www.baraceve-spilje.hr
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Luode

Krapina
Veliki Tabor
Kumrovec
Klanjec
Pregrada
Vinagora
Kierros Zagorjen maakunnan länsiosissa vie kulkijan
vihreiden mäkien muodostamaan lempeään
maisemaan, jossa mäkien harjanteita peittävät
viinitarhat, kirkot ja linnat herttaisesti kuin
postikortissa.
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VELIKI TABOR

PREGRADA

VINAGORA

KRAPINA

KUMROVEC

KLANJEC

KRAPINSKE TOPLICE

TUHELJSKE TOPLICE

Krapina
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Sievän mäkiryppään juurella
sijaitsee tämän alueen keskus
Krapinan kaupunki. Se on
tunnettu Krapinan esi-ihmisen
kotipaikkana, jossa neandertalilaiset elivät ja metsästivät
riistaa n. 30 000 vuotta sitten.
Ensimmäisen esihistoriallisen
löydön teki vuonna 1899
Dragutin Gorjanović Kramberger
Hušnjakovissa, joka on heti
seuraava kylä Krapinan jälkeen,

ja jonka ansiosta Krapinasta tuli
yksi Euroopan merkittävimmistä
neandertaalilöydöspaikoista.
Kaivauspaikalle sijoitettu multimedianäyttely esittelee kiinnostavalla tavalla neandertaalien
elämäntapaa. Täältä löydettyjen esineiden perusteella on
tulkittu että neandertalilaiset
elivät suurissa perheyhteisöissä
ja käyttivät kivestä tehtyjä työkaluja suurempien nisäkkäiden

metsästyksessä. Kaupungin
vastakkaisella puolella Trškikukkulan huipulla on rikkaasti
koristeltu Jumalanäidin kirkko,
yksi Zagorjen suosituimmista
mariaanisista pyhiinvaelluskeskuksista Se on rakennettu
vuonna 1750 lupausten antamiskirkoksi ja siellä on ihmeitä
tekevä Jumalanäidin patsas,
jonka eräs paikallinen pyhiinvaeltaja oli tuonut Pyhästä

maasta vuonna 1669. Kirkkoa
ympäröivät puistokäytävät, ja
sisäpuolella hämmästyttävät
runsaat Anton Lerchingerin
tekemät kattomaalaukset ja
koristeelliset alttarit, jotka ovat
barokkitaiteen mestareiden,
slovenialaisen Anton Mersin
ja itävaltalaisen Filip Jakob
Straubin käsialaa.
www.mhz.hr
www.tzkzz.hr
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Veliki Tabor
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Puoliympyrän muotoisine
torneineen kohoaa vuoren
huipulla vihreän kasviston
yläpuolelle kohti taivasta
Veliki Taborin linna, joka on
Zagorjen maakunnan tärkeimpiä
nähtävyyksiä ja visuaalinen
tunnusmerkki. Linnoitus on
rakennettu 1500-luvun alussa,
jolloin Osmanien keisarikunnan
sotilaallinen mahti oli huipussaan, mutta rauhan aikana linna

Veronika Desinićka

remontoitiin asumiskäyttöön ja
sisäpihalle lisättiin puistokäytäviä ympyrän muotoon. Keskeisin
museokokoelma sisältää ylellisen
renessanssiaikaisen kaluston
sekä taideteoksia, jotka löydettiin linnan restauraatiotöiden
yhteydessä.
Veliki Tabor isännöi perinteistä
lyhytelokuville omistettua
Taborin filmifestivaalia.

Jokainen Veliki Taborin linnassa kävijä kuulee 1500-luvulta peräisin olevan
tarinan Veronika Desinićistä, maalaistytöstä, jonka kauneus hurmasi nuoren
aatelismiehen Friedrich Celjskin. Friedrich oli jo naimisissa vaikutusvaltaiseen Frankopan-suvun jäsenen kanssa, joten hänen äkillinen rakastumisensa
Veronikaan sai aikaan suuren hämmingin. Legendan mukaan Friedrichin isä,
kreivi Herman Celjski, määräsi nuoren parin lukittavaksi kahteen toisistaan
kaukana sijaitsevaan torniin. Onnetonta Veronikaa kuulusteltiin ja syytettiin
noituudesta ja hänen ruumiinsa muurattiin Veliki Taborin linnan muuriin.
Vielä nykyäänkin, täydenkuun öinä, kaikuu hänen valituksensa linnan
ympäristössä. Tämän traagisen rakkauden sankarittaren muistoksi Taborin
elokuvafestivaalilla palkitut elokuvat saavat palkinnoksi Veronikan pääkallon.

www.velikitabor.com

www.taborfilmfestival.com
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Kumrovec
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Suosittu Zagorjen maakunnan perheretkikohde
on Kumrovecin kylä, jossa
perinteiset maalaistalot on
entisöity nykyiseksi Staro selo
(Vanha kylä) museoksi. Museo
on itse asiassa etnografinen
ulkoilmanäyttely. Se koostuu
ryhmästä 1800-luvun kauniita
olkikattoisia taloja, joissa on

Josip Broz Tito

esillä sen ajan jokapäiväisen
elämän käyttöesineitä ja
maanviljelijöiden käyttämiä
työkaluja. Monissa taloissa voi
nähdä merkkejä perinteisistä
maalaisammateista: Zagorjen
naisten koruompeluksista
kirkasvärisiin leivonnaisiin, joita
kylän kakkuleipurit tekivät.
Maalaistaitoja voivat vieraalle

esitellä täkäläiset ammatinharjoittajat, ja tilaisuuden
tullen kannattaa kokeilla myös
pytyntekijän dreijaa.

www.mss.mhz.hr

Kumrovec tunnetaan myös
kroatialaisen kommunistin Josip
Brozin (1892-1980) syntymäpaikkana. Koodinimellä Tito hän johti
jugoslavialaisia fasismin vastustajia
toisen maailmansodan aikaisessa
vastarintaliikkeessä ja hänestä tuli
sodanjälkeisen Jugoslavian liittovaltion perustaja. Titon lapsuudenkoti
kuuluu nykyään Vanhan kylän
museoalueeseen ja siellä on esillä
hänen urastaan kertovia esineitä.
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Klanjec
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Vuoren juurella syvässä
laaksossa sijaitseva Klanjecin
pikku kaupunki levittäytyy
1600-luvulla rakennetun fransiskaanikirkon musta-valkoisen
shakkikuvioisen kellotapulin
ympärille. Kirkko rakennettiin
alun perin mahtavan Erdödyn
perheen mausoleumiksi, ja
äskettäin kaksi perheen kau-

nista sarkofagia on kunnostettu
ja asetettu nähtäväksi erilliseen
kryptaan. Emerik Erdödyn
sarkofagi lepää koristeellisella
jalustalla ja kuuluu KeskiEuroopan kauneimpiin barokkiaikaisen hauta-arkkitehtuurin
muistomerkkeihin.
Kirkkoa vastapäätä on kuvanveistäjä Antun Augustinčićille

(1900-1979) omistettu galleria.
Hän syntyi Klanjecissa, opiskeli
Zagrebissa ja Pariisissa ja
oli yksi aikansa suosituimpia kuvanveistäjiä. Gallerian
keskeisin näyte-esine on
monumentaalisen ratsastajan
patsaan jäljennös. Tämän
patsaan, nimeltään Rauha,
alkuperäiskappale on YK:n

rakennuksen edustalla New
Yorkissa. Augustinčićin hauta
on puutarhassa ja hänen
haudallaan seisoo koskettava
haavoittuneen sotilaan patsas.

www.klanjec.hr
www.gaa.mhz.hr
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Pregrada
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Krapinske Toplicen pohjoispuolella mäenrinteiden alla sijaitsee
pieni Pregradan kaupunki, joka
vaikuttaa lähes kääpiökokoiselta
seurakunnan kirkon kahden korkean tornin alla. Suuruutensa
vuoksi tätä kirkkoa usein kutsutaan Zagorjen katedraaliksi,
ja siellä on myös suuret urut.
Rakentaja oli tarkoittanut urut
Zagrebin katedraaliin, mutta

Vinagora
niitä ei sinne hyväksytty, koska
selityksen mukaan niiden ääni
ei ollut tarpeeksi vahva suureen
kaupunkikatedraaliin. Syyskuun
viimeisenä sunnuntaina
lähiseudun asukkaat tulevat
kaupunkiin viininkorjuujuhlaan
(Branje grozdja), jota vietetään
kansanlauluin ja tanssien.
www.pregrada.hr

Yksi kauneimmista näköalapaikoista sijaitsee Vinagoran pikkuruisessa kylässä Pregradasta
länteen. Viheriöivän vuoren
korkeimmalle huipulle on
rakennettu pyhiinvaelluskohde
pyhän Marian kirkko. Alun perin
sitä ympäröivät suojavallit
turvana vihollisen hyökkäyksiä
vastaan, mutta nykyään sen
ympärillä on puistokäytäviä,

joilta avautuu erittäin kaunis
näköala Zagorjen maakunnan
mäkien ja kukkuloiden täplittämään maisemaan.
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Kroatian kansallishymni
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Heti kylpylähotelli Terme Tuheljin takana on Mihanovićin perheen
1700-luvulta oleva palatsi, joka on saanut nimensä runoilija ja diplomaatti Antun Mihanovićin (1796-1861) mukaan. Hän oli linnan omistajan
kreivitär Brigljevićin veli, ja oleskeli usein alueella. Mihanovićin kiintymys
Zagorjen maisemaa kohtaan oli innoituksena hänen runolleen Horvatska
domovina (Kotimaa Kroatia), josta tuli Kroatian kansallislaulu Lijepa Naša.

83

Julkaisija:
Zagrebin kaupungin matkailutoimisto
JTeksti:
Jonathan Bousfield
Käännös:
Mediatranslations
Oikoluku:
Niina Tenhio

Zagrebin kaupungin
matkailutoimisto
Kaptol 5
84

10000 Zagreb
www.zagreb-touristinfo.hr
info@zagreb-touristinfo.hr

Valokuvat:
Branko Balaško
Željko Gašparović
Mario Hlača
Želimir Horvat
Romeo Ibrišević
Rade Jug
Tihomir Kovačević
Goran Kuprešanin
Saša Pjanić
Tomislav Rastić
Ervin Šilić
Tomislav Šklopan
Dragutin Škreblin
Tomislav Vlainić
Goran Vranić
Matija Skurjeni museon arkisto
Medvednica luonnonpuiston arkisto
Muzej seljačkih buna /
Maanviljelijöiden kapina – museon
arkisto
Varaždinske barokne večeri / Varaždinin
barokki-illat – festivaalin arkisto
Taiteellinen johtaja:
Ivan Doroghy
Suunnittelu ja taitto:
DZN Studio
Paino:
Kerschoffset
ISBN 978-953-228-067-8

85

86

