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Η Medvednica (Μέντβεντνιτσα) είναι ένας από τους
αγαπημένους προορισμούς εκδρομών των κατοίκων του
Ζάγκρεμπ, αλλά, και ταυτοχρόνως, μια προστατευμένη
φυσική περιοχή. Από την άλλη πλευρά των βορείων κλίσεων
της Μέντβεντνιτσα απλώνεται το Zagorje (Ζαγόρια), μια
περιοχή πλούσια από πράσινους λόφους, με ρομαντικά
παλάτια και με παρθένο πολιτισμό της αγροτικής ζωής.
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Medvednica

Μέντβεντνιτσα
6

Με πυκνό δάσος καλυμμένες οι
κλίσεις της Μέντβεντνίτσα (συχνά
την αποκαλούμε και Sljeme,
όπως ονομάζεται η κορυφή της
Μέντβεντνιτσα), προσφέρουν
ανάπαυση στην φύση, στην οποία
φτάνεται με τραμ από το κέντρο
της πόλης. Οι πεζοπόροι μπορούν
να διαλέξουν με ποιο από τα πολλά
μονοπάτια θα ξεκινήσουν προς ένα
από τους πολλούς οίκους οι οποίοι
προσφέρουν φθηνά και φρέσκα
μαγειρεμένα φαγητά. Το Πάρκο
Φύσης Μέντβεντνίτσα είναι ενδιαίτημα για πολλούς βοτανικούς και

Φασολάδα

ζωολογικούς είδους οργανισμών με
πλούσια πολιτιστικά και γεωλογικά
αξιοθέατα. Για παράδειγμα, ένα
από αυτά είναι η σπηλιά Veternica
(Βετέρνιτσα), η οποία εκτείνεται σε
10 τετραγωνικά χιλιόμετρα πέτρινου εδάφους. Η κεντρική σπηλιά
έχει μήκος άνω των 2 χιλιομέτρων,
από τα οποία μόνο τα πρώτα 380
μέτρα είναι ανοικτά για το κοινό.
Εδώ μπορείτε να δείτε τα κόκαλα
της αρκούδας της σπηλιάς και να
επισκεφτείτε (αλλά και να υιοθετήσετε) τους τωρινούς κάτοικους της
σπηλιάς – τις νυχτερίδες. Το Πάρκο

προσφέρει επισκέπτη την ευκαιρία
να επισκεφτεί το ορυχείο ασημικών
όπου η οικογένεια Zrinski (Ζρίνσκι)
εξόριζε το ασήμι από το 16ο
αιώνα, όταν ο κόμης Petar Zrinski
(Πέταρ Ζρίνσκι) πήρε τα δικαιώματα για την εκμετάλλευση αυτού
του ευγενούς μετάλλου. Μετά από
2 αιώνες της λειτουργίας του ορυχείου, λέγεται ότι υπάρχει υπόγειο
σύστημα διαδρομών που φτάνουν
μέχρι την Άνω Πόλη στο κέντρο
του Ζάγκρεμπ.

www.pp-medvednica.hr

Στους εκατοντάδες κυριακάτικους
πεζοπόρους, ένα μπολ με ζεστή
φασολάδα είναι σαν βραβείο
για την τρίωρη πεζοπορία στην
κορυφή Sljeme. Η φασολάδα
είναι πυκνή και εμπλουτισμένη
με γεύση καπνιστού κρέατος, και
σερβίρεται με λουκάνικο είτε με λίγο
νόστιμο ξινό λάχανο. Το φαγητό
είναι γευστικό, σας ζεσταίνει,
είναι και υγιεινό, αλλά με κρύα
μπύρα είναι απόλυτη απόλαυση.
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Gornja Stubica

Γκόρνια Στούμπιτσα
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Η Gornja Stubica προσφέρει
αγροτική σιωπή και όμορφη
πανοραμική θέα στους λόφους
γύρο από την πόλη. Για την
πλειοψηφία των Κροατών, η
ονομασία του μέρους Gornja
Stubica συσχετίζεται με
τον Matija Gubec (Μάτιγια
Γκούμπετς), τον αρχηγό της
Αγροτικής επανάστασης του
16ο αιώνα. Το αποτέλεσμα της

επαναστάσεως ήταν να ηττηθεί
ο Γκούμπετς, τον οποίον δέσανε
σε κάρο και τον πήγανε στο
Ζάγκρεμπ, όπου του τοποθέτησαν
κορόνα από καυτό σίδερο και τον
εκτελέσανε τεμαχίζοντάς τον. Ένα
παλαιό δένδρο, το οποίο βρίσκετε
δίπλα από ένα γοητευτικό παλαιό
ξύλινο σπίτι (όπου σήμερα
είναι καφετέρια), είναι ο μόνος
μάρτυρας της εποχής του

Μάτιγια Γκούμπετς. Στο πλησίον
παλάτι Oršić (Όρσιτς) βρίσκεται
η συλλογή η οποία εξιστορεί την
ιστορία του Μάτιγια Γκούμπετς
και την ζωή στα Ζαγόρια.

www.mdc.hr/msb
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Marija Bistrica

Μάρια Μπίστριτσα
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Η Marija Bistrica (Μάρια
Μπίστριτσα) είναι ένα από τα
πιο αγαπημένα προσκυνήματα
της Θεοτόκου στην Κροατία,
όπου κάθε χρόνο προσκυνούν
χιλιάδες πιστοί. Η ελκυστική
αυτή κωμόπολη βρίσκεται μέσα
στην πανέμορφη φύση, ενώ η
πανέμορφη και ταυτοχρόνως
ταμένη εκκλησία της Παναγίας
του Χιονιού (Marija Snježna),
βρίσκεται στην κεντρική

πλατεία. Στην εκκλησία υπάρχει
το θαυματουργό γλυπτό την
μαύρης Παναγίας με το τέκνο,
του 15ου αιώνα. Λέγεται ότι ο
τότε πάστορας της εκκλησίας,
φοβισμένος από την εισβολή τον
Τούρκων, το έκρυψε και πέθανε
χωρίς να προλάβει να ενημερώσει
κανέναν για την κρυψώνα.
Μερικές δεκαετίες αργότερα, η
κρυψώνα αποκαλύφτηκε διότι το
γλυπτό φώτιζε. Το αποτέλεσμα

Licitarska srca
Οι καρδιές Λίτσιταρ

ήταν να το κρύψουνε ξανά έως
ότου το ανακαλύψανε πάλι
το 17ο αιώνα και από τότε το
προσκυνούν πολύ οι οποίοι
του αποδίδουν την δύναμη της
επούλωσης.

www.info-marija-bistrica.hr

Οι έντονα κόκκινες καρδιές Λίτσιταρ,
τις οποίες θα βρείτε στα πανηγύρια
των ναών είτε στα μαγαζιά με σουβενίρ,
είναι παραδοσιακό διακοσμητικό και
αναμνηστικό δώρο από το Ζάγκρεμπ
και τα Ζαγόρια. Στην καρδιά είναι γραμμένο με λευκή ζάχαρη το όνομα του
τοπίου που επισκεφτήκατε, αλλά και
κάποιο ερωτικό σημείωμα, σοφό ρητό
ή αναμνηστικό. Το Λίτσιταρ δωρίζεται
τακτικά ως σήμα αγάπης, και θεωρητικά τρώγεται. Προτείνουμε να το επιλέξετε ως δώρο. Δεν θα το μετανιώσετε!
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Belec

Lepoglava

Μπέλετς
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Στο βάθος του ψηλού βουνού
Ivanščica (Ιβάνστσιτσα) βρίσκεται
το μικρό χωριό Belec (Μπέλετς),
όπου κρύβεται το κορυφαίο
δείγμα της εκκλησιαστικής
αρχιτεκτονικής – η εκκλησία της
Παναγίας του Χιονιού. Η εκκλησία
περιβάλλεται από τοίχους
οι οποίοι την προστάτευαν
από την τούρκικη εισβολή. Ο
υπέροχος εσωτερικός χώρος είναι
διακοσμημένος από τοιχογραφίες
του τοπικού καλλιτέχνη Ivan
Ranger (Ίβαν Ράνγκερ) του 18ο

Λέπογκλαβα
αιώνα, και με απίστευτα πλούσιες
σειρές επίχρυσων βωμών τους
οποίους έχτισε ο γλύπτης Josip
Schokotnigg (Γιόσιπ Σόκοτνιγκ)
από το Graz (Γραζ) της Αυστρίας.
Η αναδόμηση της εκκλησίας
έγινε πρόσφατα και αξίζει να την
επισκεφτείτε διότι είναι ένα από
τα αριστουργήματα της εποχής
μπαρόκ στην Κροατία.

Μεγάλο προσκύνημα υπάρχει
και στην πλησίον πόλη Lepoglava
(Λέπογκλαβα), το οποίο ιδρύσανε
το 14ο αιώνα οι Παυλιστές. Οι
Παυλιστές όχι μόνο χτίσανε
την υπέροχη εκκλησία και το
μοναστήρι, αλλά, με την μόρφωσή
τους, την ιατρική, την τέχνη και
με τον πολιτισμό τους, έκαναν
πολλά για αυτήν την πόλη. Με το
διάταγμα του αυτοκράτορα Ιωσήφ
2ου, οι Παυλιστές αποσύρθηκαν
και οι μονάχοι έφυγαν από την
Λέπογκλαβα το 1786. Το κτήριο

του μοναστηρίου μετατρέπεται σε
φυλακή το 1854. Η μεγαλύτερη
φυλακή στην Κροατία σήμερα
χρησιμοποιεί τα νέα της κτήρια. Το
2001 τα κτήρια του μοναστηρίου
επιστράφηκαν στην εκκλησία. Στην
φυλακή αυτήν ήταν έγκλειστα
και πολλά δημόσια πρόσωπα ως
πολιτικοί κρατούμενοι, μεταξύ
αυτών ο Josip Broz Tito (Γιόσιπ
Μπροζ Τίτο) και ο Franjo Tuđman
(Φράνιο Τούτζμαν).

www.lepoglava-info.hr

Lepoglavska čipka
Η δαντέλα της Λέπογκλαβα
Μια από τις χειροτεχνίες που έφεραν οι Παυλιστές στην Λέπογκλαβα,
ήταν και η παραγωγή δαντέλας. Σήμερα η πόλη αυτήν είναι ένα από τα
κέντρα παραγωγής δαντέλας στην Κροατία, με επώνυμα σχολεία, συνεργία
και διεθνής φεστιβάλ δαντέλας που πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Η
βραβευμένη δαντέλα της Λέπογκλαβα πλέκεται με καρφιά, η επίσης διάσημη
δαντέλα του νησιού Pag (Παγκ) πλέκεται με βελόνα, ενώ η δαντέλα του
νησιού Hvar (Χβαρ) πλέκεται με ίνες από τα φύλλα του κάκτου αγάβα.
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Trakošćan

Τράκοστσαν
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Όταν λεμε πως τα Ζαγόρια
είναι τοπίο με παραμυθένια
παλάτια, οι περισσότεροι
αμέσως θυμούνται το Trakošćan.
Υψηλοί λευκοί πύργοι και τοίχοι
οι οποίοι αντικατοπτρίζονται
στην λίμνη, περικυκλωμένοι με
την πρασινάδα των λόφων και
δασών – το κάστρο Trakošćan –
προσφέρει πραγματικά όμορφη
εικόνα. Αρχικά χτίσθηκε ως μικρή
αμυντική οχύρωση τον 13ο
αιώνα. Αργότερα το Τράκοστσαν

γίνεται οικία της οικογένειας
Drašković (Ντράσκοβιτς), η
οποία το μεταμορφώνει το 19ο
αιώνα σε ρομαντικό κάστρο. Και
οι τέσσερις όροφοι του ιδιαίτερα
διατηρημένου κάστρου είναι
μουσείο στο οποίο ο επισκέπτης
οδηγείτε από το ένα δωμάτιο
στο άλλο, μέσω διαφόρων στυλ
εσωτερικής διαρρύθμισης.

www.trakoscan.hr
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Δύση

Ζάπρεσιτς
Κάστρο Λούζνιτσα
Σάμομπορ
Υψίπεδα του Σάμομπορ
Πλέσιβιτσα
Ζούμπερακ
Κοντά στο Ζάγκρεμπ, δυτικά της πόλεως, βρίσκεται μια
περιοχή γεμάτη από ζωντανές μικρές πόλεις και κάστρα των
πρώην αριστοκρατών. Στο βάθος παρατηρούνται τα σκούρα
περιγράμματα του Žumberak (Ζούμπερακ), του οποίου τα
μοναχικά μονοπάτια σε προσελκύουν με την ήρεμη του
μυστικότητα.
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LUŽNICA

Žumberak
Samoborsko gorje
SAMOBOR

ZAPREŠIĆ

Japetić
Okić

KRAŠIĆ
Plešivica

ZAGREB

Zaprešić

Ζάπρεσιτς
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Με την πόλη Zaprešić (Ζάπρεσιτς)
είναι συνδεδεμένο το όνομα
του κόμη Josip Jelačić (Γιόσιπ
Γιέλατσιτς, 1801. – 1859.), ο
οποίος το 1848 οδήγησε τους
Κροάτες στην μάχη για την
κροατική ανεξαρτησία, και
μετά αποσύρθηκε στο κτήμα
του δίπλα από το Ζάπρεσιτς.
Η μεγάλη και μακροχρόνια
ανοικοδόμηση του παλατιού

του που ονομάζεται Novi dvori
(Νόβι ντβόρι – νέα παλάτια) είναι
ακόμα σε εξέλιξη, αλλά το πάρκο
που περικυκλώνει το παλάτι του
προσφέρει πολλές ευχάριστες
εκπλήξεις. Στην αποθήκη σιτηρών,
η οποία είναι εν μέρη χτισμένη
από ξύλινες σανίδες, σήμερα
βρίσκεται ο ευχάριστος οίκος
του Γκαλερί Matija Skurjeni
(Μάτιγια Σκούργιενι) όπου είναι

εκτεθειμένα τα έργα αυτού
του τοπικού αυτοδίδακτου
ζωγράφου, του οποίου η σκηνές
της αγροτικής ζωής προσελκύουν
με την σουρεαλιστική και ονειρική
ομορφιά. Ψάξτε και τους λεπτούς
πύργους του οικογενειακού τάφου
Γιέλατσις, το οποίο σχεδίασε σε
νεογοτθικό ριθμό ο αρχιτέκτονας
του καθεδρικού ναού του
Ζάγκρεμπ, ο γνωστός Hermann

Bollé (Χέρμαν Μπολέ). Τα Novi
Dvori προσφέρουν διαφορετικά
ψυχαγωγικά περιεχόμενα στα
μονοπάτια του δάσους καθώς
επίσης και γήπεδο γκολφ.

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

Κάστρο Λούζνιτσα
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Πάνω από τα χωράφια με καλαμπόκια, τα οποία εκτείνονται από
το Ζάπρεσιτς προς την ανατολή,
ξεπροβάλουν οι αξιοπρεπέστατοι γωνιακοί πύργοι το κάστρου
Λούζνιτσα, οι οποίοι, σε αυτό
το ιδιαίτερα όμορφο δείγμα
οικοδόμησης των αριστοκρατικών
παλατιών του 18ου αιώνα, δίνουν
την εμφάνιση γαλλικού κάστρου.
Την ιδιοκτησία του κάστρου είχαν
πολλές αριστοκρατικές οικογένειες,
όμως το 1925 η κυριότητα του
κάστρου πέρασε μέσω δωρεάς
στην Αδελφότητα των Αδελφών
του Ελέους του Αγίου Vincent de

Paul, οι οποία το χρησιμοποιεί έως
και σήμερα ως κέντρο πνευματικού διαλογισμού και προσευχών.
Το πάρκο που περικυκλώνει το
παλάτι είναι προσεκτικά σχεδιασμένο και επεξεργασμένο και
έχει την πρωτότυπη εμφάνιση ως
πάρκο του 19ο αιώνα, και είναι
ανοικτό για το κοινό της Κυριακές
τα απογεύματα. Ο κήπος είναι γνωστός για τις παλαιές του βελανιδιές,
και είναι πλούσιος από αρωματικά
φυτά από τα οποία οι μοναχές
φτιάχνουν γευστικότατο λικέρ.

www.luznica.hr
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Samobor

Σάμομπορ
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Το Samobor (Σάμπομπορ) βρίσκεται
στο βάθος των πράσινων λόφων,
δίπλα από το ποταμάκι Gradna
(Γκράντνα), και είναι μια από της
καλύτερες διατηρημένες κωμοπόλεις της βόρειας Κροατίας. Την
κωμόπολη αυτήν καθημερινά την
επισκέπτονται πολλοί επισκέπτες
από το Ζάγκρεμπ, στους οποίους
αρέσει να κάθονται σε μια από
τις καφετέριες της κεντρικής
πλατείας του Σάμομπορ και να
απολαμβάνουν τα επώνυμα γλυκά
kremšnite (κρέμσνιτε) τα οποία

προσφέρουν όλα τα ζαχαροπλαστεία της πόλης. Για τους λάτρεις
των καλλών τεχνών, χειροποίητων
έργων και παλαιών χειροτεχνών,
στο Σάμομπορ υπάρχουν πολλά
ενδιαφέροντα μέρη. Τα έργα
ενός από τους πιο αγαπημένους
σύγχρονους ζωγράφους είναι
συγκεντρωμένα στο Γκαλερί Zlatko
Prica (Ζλάτκο Πρίτσα), ενώ τα
σύγχρονα φωτογραφικά έργα βρίσκονται στο Φώτο γκαλερί Λανγκ
(Foto galerija Lang). Στο Μουσείο
της πόλεως Σάμομπορ, εκτός από

της πολύχρωμες εθνικές στολές,
υπάρχουν και πολλά άλλα ενδιαφέρων περιεχόμενα.
Το Σάμομπορ είναι και ένα τέλειο
μέρος για της όμορφες βόλτες
και περίπατους στην φύση. Αν
ξεκινήσετε με ένα από τα
μονοπάτια στο δάσος που θα σας
καθοδηγήσουν ανηφορικά στο
Anindol (Άνιντολ), και συνεχίσετε
μέσα από το δάσος, στο τέλος
του δρόμου θα σας περιμένει μια
δραματική σκηνή του ερειπίου
της Παλαιάς πόλης του Σάμομπορ
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Τα σπεσιαλιτέ του Σάμομπορ
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(samoborski Stari grad) από το
13ο αιώνα. Η εξαιρετική στιγμή
να επισκεφτείτε το Σάμομπορ
είναι για την διάρκεια του
καρναβαλιού, ειδικά το τελευταίο
Σαββατοκύριακο πριν την Καθαρά
Τετάρτη (στους καθολικούς η
σαρακοστή αρχίζει την Καθαρά
Τετάρτη), όταν η πόλη ζωντανεύει
με τις διάφορες πορείες των καρναβαλιών και όταν πολύ μασκοφόροι επισκέπτες συμμετέχουν στις
τελετές του καρναβαλιού.

Το Σάμομπορ είναι γνωστό σε όλη την Κροατία από 2 σπεσιαλιτέ, για τα
οποία πιστεύουν ότι υπάρχουν από την εποχή της βραχυχρόνιας γαλλικής
κατοχής της πόλεως στις αρχές του 19ου αιώνα. Το πιο γνωστό σπεσιαλιτέ
του Σάμομπορ είναι το bermet (μπέρμετ), μια σπιτική εκδοχή του βερμούτ,
που φτιάχνεται από κρασί εμπλουτισμένο με φρούτα από το νότο και
αρωματικά φυτά. Εάν δεν αρέσει σε όλους το απεριτίφ, θα τους αρέσει
σίγουρα η πυκνή, καφέ χρώματος μουστάρδα με έντονη γεύση φρούτων.
Η οικογένεια Filipec (Φίλιπετς) για πολλές γενιές καλλιεργεί και τα δυο
παραδοσιακά προϊόντα τα οποία μπορούν να αγοραστούν στο οικογενειακό
κατάστημα το οποίο βρίσκεται μερικά βήματα από την κεντρική πλατεία.

www.samobor.hr
www.tz-samobor.hr
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Samoborsko gorje

Τα Υψίπεδα του Σάμομπορ
26

Δίπλα στο Σάμομπορ, προς την
Δύση, εκτείνονται τα Υψίπεδα του
Σάμομπορ (Samoborsko gorje),
μικρή αλυσίδα λόφων πλούσια
από πυκνά δάση, και είναι ιδανικό
για ημερήσιες ψυχαγωγικές
εκδρομές. Η κορυφή βρίσκεται
στα 879 m και ονομάζεται
Japetić, όπου φτάνεται μετά από
2 ώρες περιπάτου, ξεκινώντας

από το δημοφιλέστατο εστιατόριο
των πεζοπόρων Šoićeva kuća
(Σόιτσεβα κούτσα – το σπίτι
του Σόιτς) το οποίο παρέχει
και ψυχαγωγικά περιεχόμενα.
Στο τελευταίο νοτιοανατολικό
σημείο των λόφων, βρίσκεται το
Okić (Όκιτς) με τα ερείπια ενός
από τα δυνατότερα φρούρια
της μεσαιωνικής Κροατίας. Στις

πλαγιές του Okić βρίσκεται και
το Εθνικό σπίτι (Etno kuća), ένα
ιδιωτικό μουσείο που ιδρύθηκε
σε ένα αναδομημένο αγροτικό
σπίτι, όπου μπορεί κανείς να
δει διάφορα παραδοσιακά
αντικείμενα και εθνικές στολές.

www.etno-kuca.hr
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Plešivica

Πλέσιβιτσα
28

Κατά του μήκους των λόφων του
Σάμομπος, σε ένα πανέμορφο
τοπίο τον μικρών λόφων οι
οποίοι είναι διασταυρωμένοι από
τα αμπέλια, τοποθετήθηκε το
χωριό Πλέσιβιτσα. Εκτός από τα
εξαιρετικά Pinot, Chardonnay και
Riesling, η περιοχή αυτήν είναι
γνωστή και από το Portugizac
(Πορτουγκίζατς), το κόκκινο κρασί
με γεύση φρούτων, το οποίο

πίνετε – όπως και το beaujolais –
όσο το κρασί είναι ακόμη νέο. Το
νέο portugizac που ωριμάζει το
Οκτώβριο, είναι η βασική αφορμή
για μεγάλο τοπικό γλέντι. Σε πολλά
οικογενειακά κτήματα μπορείτε
να δοκιμάσετε τα κρασιά τους, τα
οποία σερβίρονται με αλλαντικά
ή με τυρί. Πληροφορίες σχετικές
με τα αναφερόμενα κτήματα
βρίσκονται στο βιβλιαράκι

του Δρόμου των κρασιών της
Πλέσιβιτσα, το οποίο μπορείτε να
βρείτε στην Τουριστική Ένωση της
Νομαρχίας του Ζάγκρεμπ.

www.tzzz.hr
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Žumberak

Ζούμπερακ
30

Κοντά στο Ζάγκρεμπ υπάρχουν
πολλά μέρη στην παρθένα
φύση, κατάλληλα για ημερήσιες
εκδρομές στα βουνά, και το
Ζούμπερακ είναι σίγουρα ένα
από τους πιο ελκυστικούς
προορισμούς των πεζοπόρων.
Στην συνέχεια των Λόφων του
Σάμπομπορ, το Ζούμπερακ
προσφέρει στους πεζοπόρους
μια σειρά κορυφών, στενών
ορεινών κοιλάδων και μοναχικών

Krašić
Κράσιτς

χωριών όπου θα παρατηρήσετε
παραδοσιακά μηχανήματα
ξήρανσης καλαμποκιού και
σε σειρά τακτοποιημένα ξύλα
θέρμανσης. Κατά την διάρκεια
της οδήγησής σας στους
ελικοειδείς δρόμους, θα δείτε
περισσότερα τρακτέρ παρά
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως.
Το μεγαλύτερο μέρος των
βουνών αυτών ανήκει στο Πάρκο
Φύσης Ζούμπερακ. Στο κέντρο

του Πάρκου Φύσης, στο χωριό
Slani Dol (Σλάνι Ντολ – Αρμυρή
Κοιλάδα) που βρίσκεται δυτικά
του Σάμομπορ, μπορείτε να
βρείτε όλες τις πληροφορίες για
τα μονοπάτια καθώς και τους
ποδηλατοδρόμους.

www.pp-zumberak-samoborskogorje.hr

Το κέντρο της κροατικής καθολικής
κληρονομιάς βρίσκεται στο Κράσιτς.
Το Κράσιτς είναι ένα εύπορο
χωριό στις νοτιοδυτικές κλίσεις
τους Ζούμπερακ. Εδώ γεννήθηκε ο
Alojzije Stepinac (Αλόιζιε Στεπίνατς)
(1898 – 1960), ο Αρχιεπίσκοπος του
Ζάγκρεμπ, τον οποίον οι κομουνιστές
συλλάβανε το 1945, κλείνοντας τον
στις φυλακές. Το αποτέλεσμα ήταν
ο Αλόιζιε Στεπίνατς να γίνει σύμβολο
της πνευματικής αντίστασης κατά του
τότε κυβερνητικού καθεστώτος. Ένα
μικρό μνημείο – μουσείο δείχνει τις
σημαντικότερες στιγμές της ζωής του.
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Νότιο-ανατολή

Ανταουτόνια
Βουκομέριτσκε γκορίτσε
Βέλικα Μλάκα
Σίσακ
Λόνγισκο πόλιε
Γιασένοβατς
Εάν ξεκινήσετε από το Ζάγκρεμπ προς τον νότο, θα αρχίσετε
ένα είδος ταξιδιού διαμέσου της κροατικής ιστορίας. Σε
πολλά μέρη μπορείτε να επισκεφτείτε τα ρωμαϊκά καθώς και
ερείπια μεσαιωνικών πόλεων, αλλά, ο πραγματικός πλούτος
αυτής της περιοχής είναι η μοναδική αρχιτεκτονική των
ξύλινων σπιτιών του 19ο αιώνα.

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

Andautonija

Ανταουτόνια
34

Το μικρό χωριό Ščitarjevo
(Στσιτάργιεβο) εί ναι
τοποθετημένο στα ερείπια της
αρχαίας Ανταουτόνιας, ρωμαϊκής
πόλεως η οποία ιδρύθηκε το
1ο αιώνα στο σταυροδρόμι
των εμπορικών δρόμων
στην κοιλάδα του ποταμού
Σάβα. Αυτός ο αρχαιολογικός
χώρος σήμερα είναι ελκυστικό
αρχαιολογικό πάρκο ανοικτό για

το κοινό, το οποίο προσφέρει
στους επισκέπτες βόλτες στα
πλακόστρωτα των ρωμαϊκών
δρόμων και θέα στο σύστημα
θέρμανσης στο κτήριο των πρώην
δημοσίων λουτρών. Κάθε χρόνο
στα τέλη Απριλίου διοργανώνονται
οι Ημέρες της Ανταουτόνιας,
οι οποίες αφιερώνονται στην
αρχαία ρωμαϊκή κληρονομιά
και προσφέρουν πειραματικά

αρχαιολογικά εργαστήρια,
ρωμαϊκά φαγητά και ποτά στα
περίπτερα καθώς και θεματικούς
χώρους για τα παιδιά, ώστε να
μπορέσουν να ανταγωνιστούν
στους ρωμαϊκούς αγώνες.

www.andautonia.com
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Vukomeričke gorice

Βουκομέριτσκε γκορίτσε
36

Στους λόφους Βουκομέριτσκε
γκορίτσε, νοτιοανατολικά από την
Velika Gorica (Βέλικα Γκόριτσα),
κρύβεται ένα πλούτος ξύλινης
αρχιτεκτονικής. Αυτοί οι λόφοι,
με τα χωριά διασπαρμένα στις
κορυφές των λόφων, και με τα
δάση από οξιά και αμπελόκηπους,
προσφέρει μια τέλεια και
καταπληκτική αγροτική ησυχία
και απόδραση από το θόρυβο

της πόλεως. Στο χωριό Lučelnica
(Λούτσελνιτσα), 25 χιλιόμετρα
από την Βέλικα Γκόριτσα,
βρίσκεται το παρεκκλήσι της
Αγίας Τριάδας από το οποίο
χρονολογείτε από το 1935, με το
πανέμορφο του κόκκινο πέτρινο
καμπαναριό και με το εσωτερικό
του χώρο καλυμμένο με μεγάλες
πλάκες κατασκευασμένες από
δρυς. Λίγο πιο μακριά, προς

την δύση, βρίσκεται το μέρος
Gustelnica (Γκουστέλνιτσα) και το
παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου,
ένα από τα ομορφότερα
εκκλησάκια αυτής της περιοχής,
του οποίου το προαύλιο έχει
χτιστεί το 19ο αιώνα πάνω
σε ξύλινες κολόνες οι οποίες
θυμίζουν μεγάλες τσουγκράνες.
Λίγο πιο νότια, στο Lukinić Brdo
(Λούκινιτς Μπρντο – Λούκινιτς

λόφος), βρίσκεται η εκκλησία του
Άγιου Ιωάννη Βαπτιστή από τις
αρχές του 20ου αιώνα, με ένα
προαύλιο χτισμένο σε ξύλινες
κολόνες με πλούσια διακόσμηση,
κάτι που παρουσιάζει την μεγάλη
επιδεξιότητα των τοπικών
ξυλουργών. Μεταξύ των πολλών
σημαντικών ξύλινων εκκλησιών
και παρεκκλησιών, ξεχωρίζει
με την ρουστίκ εμφάνιση το
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Velika Mlaka

Βέλικα Μλάκα
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παρεκκλήσι του Αγίου Γεώργιου
στην κορυφή του λόφου πάνω
από το χωριό Lijevi Štefanki
(Λιγιέβι Στεφάνκι), με κωνική
στέγη σκεπασμένη με κυματιστή
σκεπή στις οποίας στην
κορυφή ξεχωρίζει ο μεγάλος
κόκορας κατασκευασμένος
από κατεργασμένο σίδηρο.
Το παρεκκλήσι χτίστηκε το
1677, και 25 χρόνια αργότερα,

μεταφέρθηκε στην σημερινή του
τοποθεσία. Είναι τόσο μικρό, που
αντί για τοίχο στο πίσω μέρος
της έχει μεγάλες μετακινήσιμες
πέτρες οι οποίες τις Κυριακές
διαχωρίζονται για να μπορεί
κανείς να παρακολουθεί την
λειτουργία και από τον εξωτερικό
χώρο της εκκλησίας.

Ένα από τα πιο γνωστά
παραδείγματα παραδοσιακού
χτισίματος με ξύλο στην Κροατία
είναι η εκκλησία της Αγίας
Βαρβάρας (Sveta Barbara) στο
μέρος Velika Mlaka (Βέλικα
Μλάκα), η οποία είναι μόνο
λίγα χιλιόμετρα πιο νότια από
το Ζάγκρεμπ. Χτίστηκε προς
το τέλος του 17ου αιώνα από
βαριά δοκάρια από δρυ, ενώ ο

εσωτερικός χώρος διακοσμήθηκε
το 19ο αιώνα με έργα τοπικών
λαϊκών ζωγράφων. Σχεδόν ο κάθε
πόντος των εσωτερικών τοίχων
είναι καλυμμένος με ζωγραφιστές
πλάκες οι οποίες παρουσιάζουν
τις σκηνές της ζωής της Αγίας
Βαρβάρας, με πορτρέτα αγίων
και με πλούσιες ζωγραφιές
λουλουδιών.

www.tzvg.hr
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Sisak

Σίσακ
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Καμία πόλη στα περίχωρα
του Ζάγκρεμπ δεν μπορεί
να συγκριθεί με την μακρινή
ιστορία της πόλης Σίσακ. Στην
αρχαιότητα, εδώ ήταν το
ρωμαϊκό λιμάνι Siscia (Σίστσια)
στις όχθες του ποταμού, ενώ
στους επόμενου αιώνες το Σίσακ
είχε το κύριο ρόλο στην άμυνα
της κεντρικής Ευρώπης από
την εισβολή του οθωμανικού

στρατού. Στο μουσείο της πόλεως
μπορείτε να δείτε μια πανέμορφη
συλλογή αρχαίων αντικειμένων,
ενώ μπροστά από την εκκλησία
φαίνονται θραύσματα τοίχων
από την ρωμαϊκή εποχή.
Εκθέσεις με ιστορικά θέματα
πραγματοποιούνται στο
εντυπωσιακό φρούριο με τρεις
μεγάλους πύργους, το οποίο
βρίσκεται στην σύζευξη του

ποταμού Κούπα στο ποταμό
Σάβα. Ακριβώς κάτω από αυτούς
τους τοίχους συγκεντρώθηκαν
στις 22 Ιουνίου του1593 ο
κροατικός, σλοβένικος και
αυστριακός στρατός και
προκάλεσαν τρομερό πλήγμα
στον υπεράριθμο τούρκικο
στρατό, οδηγώντας τον σε ήτα.
Η μάχη αυτήν είχε ως
αποτέλεσμα να σταματήσει

τα σχέδια της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας ώστε να συνεχίσει
τον επεκτατισμό της στην Ευρώπη.

www.sisakturist.com
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Lonjsko polje

Λόνγισκο πόλγιε
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Το Lonjsko polje (Λόνγισκο
πόλγιε) είναι ο μεγαλύτερος
προστατευμένος φυσικός
υγρότοπος στην Κροατία,
το οποίο επεκτείνεται στην
ανατολική ακτή του ποταμού
Σάβα, με μια σειρά λιβαδιών,
βαλτών και παραποτάμων. Το
Λόνγισκο Πόλγιε είναι ο θησαυρός
της παραδοσιακής ξύλινης
αρχιτεκτονικής με τα γραφικά
ξύλινα σπίτια καλυμμένα με

αμπέλια και διακοσμημένα με
λουλούδια σε καλάθια, τα οποία
διακοσμούν πολλά χωριά της
περιοχής. Τις δυο ακτές του
ποταμού Σάβα συνδέουν τα
παλιά πορθμεία με αλυσίδες, που
ξεκινάνε προς την απέναντι ακτή
αμέσως αφού συγκεντρωθούν
μερικά οχήματα. Η στάθμη
του ποταμού Σάβα κάθε χρόνο
ανεβαίνει, ως αποτέλεσμα τα
νερά του να εκχύνονται και να

πλημμυρίζουν το Λόνγισκο πόλγιε,
όπου τα πολλά του λιβάδια
γίνονται βάλτοι. Χάρη αυτού
του φυσικού φαινόμενου, το
Λόνγισκο πόλγιε είναι πλούσιο από
διάφορα ζώα, όπου ξεχωρίζουν
τα 250 είδη πουλιών. Είναι ένας
αξιολάτρευτος προορισμός
για εκδρομές με ποδήλατα, με
μεγάλη ποικιλία πανσιόν όπου
οι ποδηλατάδες είναι πάντα
καλοδεχούμενοι, και όπου

προσφέρονται διανυκτερεύσεις με
πρωινό σε ένα από τα πανέμορφα
ξύλινα σπιτάκια.
Το Λόνγισκο πόλγιε έχει δυο κέντρα
πληροφοριών: στο χωριό Čigoč
(Τσίγκοτς), γνωστό ως βιότοπος
μεγάλου αριθμού πελαργών, και
στο χωριό Krapje (Κράπγιε), το
οποίο έχει το μεγαλύτερο αριθμό
των διατηρημένων ξύλινων σπιτιών.
Και τα δυο χωριά είναι αφετηρίες
για περίπατους στα μονοπάτια
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Λευκοί πελαργοί
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μέσα στην φύση που οδηγούν
τον επισκέπτη κατά μήκος του
αναχώματος και μέσα από τα δάση
του μοναδικού τοπίου του Λόνγισκο
πόλγιε. Επίσης, στο χωριό Κράπγιε
(Krapje) έχεται την επιλογή να
επισκεφτείτε το ορνιθολογικό
πάρκο Krapje Đol (Κράπγιε Τζόλ),
ένα από τα μεγαλύτερα μέρη όπου
οι ερωδιοί κατοικούν.

Από τον Απρίλιο έως τέλη Αυγούστου, το Λόνγισκο πόλγιε είναι η κατοικία
των εν τρίτων του συνολικού πληθυσμού των λευκών πελαργών στην
Κροατία. Εδώ συγκεντρώνονται περίπου 500 ζευγάρια πελαργών λόγω
του άφθονου φαγητού που υπάρχει στην περιοχή (έντομα, βάτραχοι,
ψάρια). Οι πελαργοί φτιάχνουν φωλιές και εκκολάπτουν τα αυγά τους
πριν πάρουν το δρόμο τους προς την Αφρική το χειμώνα. Το πιο γνωστό
χωριό γεμάτο πελαργούς είναι το Čigoč (Τσίγκοτς), όπου δεν υπάρχει
καμινάδα ούτε κολόνα χωρίς πελαργούς και χωρίς τις φωλιές τους.

www.pp-lonjsko-polje.hr

www.turizam-smz.hr

45

Jasenovac

Γιασένοβατς
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Ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
στην Κροατία βρίσκεται λίγο πιο
νότια από το Λόνγισκο πόλγιε,
δίπλα από την ήσυχη κωμόπολη
Jasenovac (Γιασένοβατς). Από
το 1941 έως και το 1945,
εδώ βρίσκονταν το κέντρο
συγκέντρωσης του προ-ναζιστικού
καθεστώτος, όπου, βάσει

εκτιμήσεων, εκτελέστηκαν
περίπου 70.000 Εβραίοι, Σέρβοι,
Ρομά και Κροάτες αντιφασίστες.
Η έκθεση πολυμέσων με διάφορες
συλλογές φωτογραφιών, παλαιών
ταινιών και συνομιλιών με
τους επιζώντες κρατούμενους,
εξιστορεί την ιστορία αυτού του
στρατοπέδου συγκεντρώσεων.
Ψηλά επάνω από τα λιβάδια

όπου κάποτε ήταν τα κτήρια του
στρατοπέδου, είναι το Πέτρινο
Λουλούδι (Kameni cvijet), μνημείο
το οποίο με την καθαρή του
και σύγχρονη ομορφιά του μας
«προσκαλεί» να σκεφτούμε και να
θυμηθούμε τα θύματα.

www.jusp-jasenovac.hr
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Ανατολή

Οι Δρόμοι του κρασιού γύρο
από το Σβέτι Ίβαν Ζέλινα
Βαράζντιν
Λούντμπρεγκ
Όπεκα
Η πανέμορφη μπαρόκ πόλη Varaždin (Βαράζντιν) είναι
μια από τις ομορφότερες πόλεις στην ηπειρωτική Κροατία,
αλλά, στα περίχωρα της πόλεως υπάρχουν και άλλες πολλές
εκπλήξεις για τους επισκέπτες.

OPEKA

VARAŽDIN

LUDBREG
VARAŽDINSKE TOPLICE

SV. IVAN ZELINA

ZAGREB

Sveti Ivan Zelina
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Οι Δρόμοι του
κρασιού γύρο
από το Σβέτι
Ίβαν Ζέλινα
Οι οικογένειες που ζούνε στις
ορεινές περιοχές γύρο από το
Sveti Ivan Zelina, παραδοσιακά
καλλιεργούν τους αμπελόκηπούς
τους. Τα κρασιά αυτής της
περιοχής (μεταξύ άλλων και η

Kraljevina Zelina /Κράλγιεβινα
Ζέλινα/, κρασί το οποίο γίνεται
από ένα τοπικό είδος σταφυλιών)
είναι πολύ δημοφιλής, και
πολύ από τους οινοποιούς
ανοίγουν τα υπόγειά τους στους
τουρίστες, προσφέροντάς
τους να δοκιμάσουν τα κρασιά
τους. Τον χάρτη των Δρόμων
του κρασιού μπορείτε να
βρείτε στο μουσείο στην Zelina
(Ζέλινα) είτε ακολουθήστε των

δρόμου με τα καφέ σημεία. Εάν
θέλετε να δοκιμάσετε το κρασί
σε πιο επίσημη ατμόσφαιρα
συνοδευόμενο με φαγητό,
απευθυνθείτε στην τουριστική
ένωση η οποία θα σας βοηθήσει
να βρείτε οικοδεσπότη ο οποίος
θα σας σερβίρει.

www.tzzz.hr
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Varaždin

Βαράζντιν
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Το Varaždin (Βαράζντιν) είναι μια
από τις καλύτερα διατηρημένες
μπαρόκ πόλεις στην κεντρική
Ευρώπη. Η πόλη αυτήν σας
προσκαλεί να κάνετε την βόλτα
σας στους πεζόδρομους των
κεντρικών οδών της πόλεως,
όπου βρίσκονται οι πανέμορφες
προσόψεις των παλατιών και
εκκλησιών. Για ένα μικρό χρονικό
διάστημα κατά το 18ο αιώνα,
ήταν η πρωτεύουσα της Κροατίας.

Αυτός είναι και ο σημαντικότερος
λόγος που πάρα πολλές
αριστοκρατικές οικογένειες
έχτισαν εκεί τα πολυτελέστατα
τους παλάτια. Στο πράσινο
πάρκο κοντά στο κέντρο της
πόλεως, βρίσκεται η παλαιά πόλη
η οποία, με όλο το μεγαλείο της
αρχιτεκτονικής της, μας θυμίζει
τις ημέρες που το Βαράζντιν ήταν
μια πόλη - φρούριο, με σκοπό
να προστατεύει αμυντικά την

Κροατία από τυχών εισβολή του
Οθωμανικού στρατού. Οι σκληροί
μεσαιωνικοί πύργοι αλλά και η
εσωτερική αυλή από την εποχή
της αναγέννησης, με το κυκλικό
του γκαλερί, είναι τέλειος χώρος
για τις ιστορικές συλλογές του
Μουσείου της Πόλεως. Από την
άλλη πλευρά της κρεμαστής
γέφυρας, η οποία οδηγεί στο
φρούριο, είναι το μπαρόκ
παλάτι Sermage (Σερμάζ) με το
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γκαλερί που φιλοξενεί τα έργα
των σπουδαίων ζωγράφων και
της σύγχρονης ζωγραφικής. Στο
Βαράζντιν βρίσκεται ακόμα ένα
σημαντικό μουσείο: εντομολογικό
μουσείο «Ο κόσμος των
εντόμων», με την καταπληκτική
συλλογή πεταλούδων και
διάφορα σχήματα τα οποία
μας παρουσιάζουν την κρυφή

ζωή των εντόμων. Οι λάτρεις
της κηπουρικής θα πρέπει
απαραιτήτως να επισκεφτούν
το νεκροταφείο, το οποίο ο
διευθυντής και προικισμένος
βοτανολόγος Hermann Haller
(Χέρμαν Χάλερ) το 1906 το
σχεδίασε και επιμελήθηκε σαν
διακοσμητικό πάρκο. Με τους
πράσινους θάμνους και με

τους κέδρους διακοσμημένους
σε διάφορα σχέδια, αυτό το
νεκροταφείο είναι ένα μοναδικό
παράδειγμα της αρχιτεκτονικής
των πάρκων η οποία δεν εμποδίζει
την ησυχία του νεκροταφείου.

www.tourism-varazdin.hr
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Ludbreg

Opeka

Λούντμπρεγκ
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Το Ludbreg έγινε μέρος
προσκυνήματος βάσει
διατάγματος του πάπα το 1513
αφού ένας ιερέας, κατά την
διάρκεια της λειτουργίας, για
μια στιγμή αισθάνθηκε ότι το
ψωμί και το κρασί είναι όντως το
σώμα και το αίμα του Χριστού.
Μπροστά στα έκπληκτα του
μάτια το κρασί μετατράπηκε
σε αίμα και ακόμα σήμερα
φυλάγεται στην εκκλησία της
Αγίας Τριάδας, μέσα στην χρυσή
ιερή λειψανοθήκη, την οποία

Όπεκα
δώρισε στην εκκλησία η κόμισσα
Batthany (Μπατάνι), της οποίας
το οικογενειακό παλάτι είναι ένα
από τα ομορφότερα κτήρια σ’
αυτήν την όμορφή επαρχιακή
πόλη. Τις τελευταίες Κυριακές
του Αυγούστου καθώς επίσης
και στις αρχές του Σεπτεμβρίου,
στο Λούντμπρεγκ έρχεται
μεγάλος αριθμός προσκυνητών
και οργανώνεται ένα ευχάριστο
πανηγύρι.

www.tz-ludbreg.hr

Στους λόφους δυτικά από το
Βαράζντιν, σαν μια πράσινη όαση
βρίσκεται η Opeka (Όπεκα), ένα
δενδροκομείο από το 19ο αιώνα
και ένας από τους ομορφότερους
βοτανικούς κήπους στην χώρα. Το
πάρκο που με το στιλ του θυμίζει
τα αγγλικά πάρκα, το φύτεψε η
οικογένεια Bombelles (Μπομπέλ).
Σε αντίθεση με το μπαρόκ παλάτι
τους, το οποίο, δυστυχώς, σήμερα
είναι ερείπιο, ο βοτανικός κήπος
υπάρχει ακόμα. Στο δενδροκομείο
είναι φυτεμένα εκατοντάδες

διαφορετικά είδη δέντρων από
όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων
και κάποια σπάνια εξωτικά είδη.
Η κοντινή κωμόπολη Vinica
(Βίνιτσα) είναι γνωστή λόγω του
νερού της από τις φυσικές της
πηγές, αλλά και από το κρασί της.
Σας συνιστούμε να δοκιμάσετε
και τα δύο.

www.dvorci.hr
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Νότος
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Κάρλοβατς
Ντόνια Κούπτσινα
Όζαλγ
Σλούνγ
Εθνικός Δρυμός Πλίτβιτσε
Μπάρατσεβε σπίλιε
Ποταμοί, λίμνες και καταρράχτες είναι μόνο μερικές από
της ελκυστικές σκηνές που θα μαγεύουν τους ταξιδιώτες
στα μέρη που βρίσκονται νοτιοδυτικά του Ζάγκρεμπ. Για
παράδειγμα, ο παγκοσμίως γνωστός Εθνικός Δρυμός
Plitvice (Πλίτβιτσε) είναι ένας από τους υπέροχους τόπους
των ευρωπαϊκών φυσικών ομορφιών τον οποίο ο κάθε
επισκέπτης οφείλει να επισκεφτεί. Οι παλιές πόλεις, φρούρια
και κάστρα είναι διάσπαρτα σε όλο το δρόμο προς το
Πλίτβιτσε και προσφέρουν στον επισκέπτη ενδιαφέρων
σκηνές και μια ωραία διαμονή.

OZALJ

Crna Mlaka
Dobra

KARLOVAC

Kupa

DONJA KUPČINA
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SLUNJ

Baraćeve špilje

Plitvička jezera

Karlovac

Κάρλοβατς
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Η πόλη Κάρλοβατς βρίσκεται
στην εκβολή τεσσάρων ποταμών.
Η πόλη ιδρύθηκε από τον
αρχιδούκα Κάρολο της Στυρίας
στα τέλη του 16ου αιώνα, ως
φρούριο που θα προστάτευε
την κεντρική Ευρώπη από τον
Οθωμανικό στρατό. Παρόλο
που οι τοίχοι προστασίας έχουν
γκρεμιστεί εδώ και καιρό,
στο κεντρικό πάρκο ακόμα
αναγνωρίζονται τα περιγράμματα
του «αστεριού», σχήματος βάσει
του οποίου χτίστηκε το φρούριο.

Μαύροι πελαργοί στην
Μαύρη Μλάκα

Περπατώντας από το κέντρο της
πόλεως φτάνεται στις πράσινες
ακτές του ποταμού Korana
(Κόρανα), όπου μπορείτε να
βρείτε ένα τέλειο μέρος για
ηλιοθεραπεία ή να ταΐσετε του
κύκνους οι οποίοι διαμένουν στο
ποταμό.

Κοντά στο αυτοκινητόδρομο
Ζάγκρεμπ-Κάρλοβατς, εξαπλώνεται υδρότοπος και πολλά δάση
του τόπου Crna Mlaka (Τσρνα
Μλάκα) με πολύ πλούσιο βιότοπο
πτηνών. Ο τόπος αυτός έχει ειδική
αξία λόγω του βιότοπου που
φιλοξενεί τους σπάνιους μαύρους
πελαργούς, οι οποίοι, σε αντίθεση
με τους συνηθισμένους λευκούς
πελαργούς, είναι ειδικά ευαίσθητοι με την ανθρώπινη παρουσία
και αναπαράγονται μόνο σε πολύ
ασφαλές μέρη και σε παρθένα δάση.

www.karlovac-touristinfo.hr

www.tzzz.hr
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Donja Kupčina
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Ozalj

Ντόνια Κούπτσινα

Όζαλγ

Σε πολλά χωριά δυτικά του
Ζάγκρεμπ ακόμα υπάρχουν
παραδοσιακά ξύλινα αγροτικά
σπίτια. Τα πιο διατηρημένα
σπίτια βρίσκονται στο χωριό
Donja Kupčina (Ντόνια
Κούπτσινα), νοτιοανατολικά του
Κάρλοβατς. Στο μικρό τοπικό
μουσείο με μεγάλη προσοχή
φυλάγεται ένα συγκρότημα με
κτήρια τα οποία χρονολογούνται
από το 19ο αιώνα. Μια συλλογή
από χειροποίητα υφάσματα και

Βορειοδυτικά του Κάρλοβατς βρίσκεται η πόλη Ozalj (Όζαλγ). Ψηλά
στην κλεισούρα, πάνω από την
πόλη και τον ποταμό Kupa (Κούπα),
εμφανίζεται ένα θαυμάσιο κάστρο,
το οποίο συσχετίζεται με την
ιστορία δυο από των μεγαλύτερων
αριστοκρατικών οικογενειών, τους
Zrinski (Ζρίνσκι) και τους Frankopan
(Φράνκοπαν). Μέσα στο κάστρο
είναι το μουσείο που τα εκθέματά
του με ένα εντυπωσιακό τρόπο
διηγούν την ζωή στο κάστρο τον

εθνικές στολές, εμπλουτίζουν την
συλλογή του μουσείου αυτού.

www.tzzz.hr

17ο αιώνα, κατά την εποχή που το
Ozalj είχε τις πιο ισχυρές δυνάμεις
του. Το Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο
το οποίο ονομάζεται Munjara
(Μούνγιαρα), είναι πανομοιότυπο
με το κάστρο. Το εργοστάσιο
χτίστηκε από τους Αυστριακούς
στο ποταμό Κούπα το 1908, σε
νεογοτθικό ρυθμό. Τα μηχανήματα
που φτιάχτηκαν στην Αυστρία το
1926, είναι ακόμα διατηρημένα
και λειτουργούν μέχρι και σήμερα.

www.ozalj-tz.hr
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Slunj

Σλούνγ
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Ταξιδεύοντας από το Ζάγκρεμπ
προς το Εθνικό Δρυμό Plitvička
jezera (Πλίτβιτσκα γιεζέρα),
ξεκουραστείτε στο Slunj
(Σλούνγ), στην κωμόπολη που
βρίσκεται πάνω από το ποταμό
Korana. Χαμηλότερα, δίπλα
από το ποταμό, είναι ένα μικρό
μέρος που ονομάζεται Rastoke
(Ράστοκε) όπου οι γρήγορη
παραπόταμοι του ποταμού
Slunjčica (Σλούντσιτσα) κινούν

Rafting

μια ολόκληρη σειρά μυλών. Ο
επισκέπτης μπορεί να περπατήσει
ανάμεσα από ένα εντυπωσιακό
λαβύρινθο καναλιών και ξύλινων
γεφυρών. Τα εστιατόρια που
βρίσκονται στην ακτή του
ποταμιού προσφέρουν στους
επισκέπτες ευχάριστα γεύματα
από φρέσκες πέστροφες.

Οι ελκυστικοί προορισμοί για τους λάτρες του rafting είναι τα γρήγορα νερά
που βρίσκονται στα περίχωρα του Karlovac (Κάρλοβατς). Ο κοντινότερος
προορισμός είναι ο ποταμός Mrežnica (Μρέζνιτσα) του οποίου τα
συναρπαστικά αλλά και ταυτοχρόνως γρήγορα του σημεία, βρίσκονται στο
στενό πέρασμα του ποταμιού μεταξύ των βουνών. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει
κάνοντας rafting και στον ποταμό Korana (Κόρανα), του οποίου το νερό
του πηγάζει από την πιο βόρεια λίμνη των Πλίτβιτσε και περνάει από
σειρά επικίνδυνων περασμάτων. Λίγο πιο μακριά βρίσκεται και η γρήγορη
ροή του ποταμού Κούπα, που σ’ αυτό το σημείο περνάει πολύ γρήγορα
ανάμεσα από τις κορυφές των βουνών του Gorski kotar (Γκόρσκι κόταρ).

www.tz-slunj.hr

www.tzkz.hr
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Nacionalni park Plitvice

Εθνικός Δρυμός Πλίτβιτσε
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Η μεγαλύτερη περιοχή της
προστατευόμενης φύσης στην
Κροατία και ένας από τους
πιο αγαπημένους τουριστικούς
προορισμούς, ο Εθνικός Δρυμός
Πλίτβιτσε, προσφέρει στον
επισκέπτη περίπατο στο τοπίο
μιας μοναδικής και αξέχαστης
ομορφιάς. Η καρδιά του Εθνικού
Δρυμού είναι οι χαμηλές λίμνες
τιρκουάζ χρώματος, πάνω από

τις οποίες υπάρχουν σκαλιστές
σειρές από καταρράχτες. Αυτοί
οι καταρράχτες δημιουργήθηκαν
μετά από χιλιάδες χρόνια, και
η διέλευση του νερού μέσα από
τα μονοπάτια των βραχώδες
εδαφών, είχε ως αποτέλεσμα
την αφαίρεση των σωματιδίων
του ασβεστόλιθου, τα οποία
στην συνέχεια στοιβάχτηκαν σε
διάφορα μέρη, δημιουργώντας

μια σειρά από φυσικά εμπόδια
ασβεστόλιθου. Η διαδικασία αυτή
συνεχίζεται έως και σήμερα, μιας
και η ασημή τέφρα παρατηρείτε
στις πέτρες και στους κορμούς
των φυτών που μεγαλώνουν στα
ύδατα του Πλίτβιτσε.
Ο δυνατός θόρυβος των
καταρραχτών δημιουργεί μια
περίεργη αντίθεση σε σχέση με
την απόλυτη ησυχία των μεγάλων

λιμνών, των οποίον την σιωπή
σπάει ο χαρούμενος θόρυβος των
βατράχων. Πάνω από τις λίμνες
απλώνονται δάση από έλατα και
οξιές, τα τέλεια τοπία και βιότοποι
για τα ελάφια, τους λύκους, τους
λύγκες και των καφέ αρκούδων.
Το πάρκο είναι εξαιρετικά
οργανωμένο και είναι
πολύ εύκολα κανείς να
προσανατολιστεί στα σημειωμένα
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Baraćeve špilje

Μπάρατσεβε σπίλιε
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μονοπάτια, τα οποία οδηγούν
στις λίμνες με τις ξύλινες γέφυρες,
κάτω από τις οποίες περνάνε
τα γρήγορα ρυάκια. Η κάρτα
εισόδου (το εισιτήριο) στο πάρκο
είναι ταυτοχρόνως και εισιτήριο
για τα καράβια τα οποία πλέουν
από μια πλευρά των λιμνών στην
άλλη. Επίσης, η κάρτα εισόδου

είναι και εισιτήριο για την
μεταφορά με το ηλεκτρικό τραίνο
το οποίο κινείτε στην ανατολική
πλευρά του πάρκου, συνδέοντας
της δυο κύριες εισόδους του
Εθνικού Δρυμού.

www.np-plitvicka-jezera.hr

Ανατολικά από το Πλίτβιτσε,
επεκτείνετε μια περιοχή γεμάτη
από σπηλιές. Οι πιο εύκολες στην
πρόσβαση είναι η Μπάρατσεβε
σπίλιε, όπου κατά την ξενάγηση
των 40 λεπτών, περνάτε μέσα
από φανταστικές σκηνές εξαιτίας
των σταλαγμιτών και σταλακτιτών
που έχουν δημιουργηθεί στο

υπέδαφος. Οι σπηλιές αυτές
είναι το αγαπημένο μέρος που
φωλιάζουν οι νυκτερίδες.

www.baraceve-spilje.hr
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Βορειοδυτικές περιοχές

Κράπινα
Βέλικι Τάμπορ
Κούμροβετς
Κλάνγιετς
Πρέγκραντα
Βίναγκορα
Η περιήγηση του δυτικού μέρους των Ζαγορίων, κατευθύνει
τον επισκέπτη μέσα από το τρυφερό τοπίο των πράσινων
λόφων στις οποίες κορυφές, σαν σε καρτ ποστάλ, είναι
διασπαρμένοι αμπελόκηποι, εκκλησάκια και κάστρα.
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VELIKI TABOR

PREGRADA

VINAGORA

KRAPINA

KUMROVEC

KLANJEC

KRAPINSKE TOPLICE

TUHELJSKE TOPLICE

Krapina

Κράπινα
72

Στο βάθος των λόφων βρίσκεται
η πόλη Κράπινα, το διοικητικό
κέντρο της περιοχής, γνωστή
και ως πατρίδα του πρωτόγονου
ανθρώπου της Κράπινα, του
Νεάντερταλ που ζούσε σ’ αυτά τα
μέρη ως κυνηγός πριν 30 000 χρόνια. Η πρώτη προϊστορική εύρεση
ανακαλύφθηκε το 1899 από τον
Dragutin Gorjanović Kramberger
(Ντραγκούτιν Γκοριάνοβιτς
Κράμπεργκερ) στο Hušnjakovo
(Χουσνιάκοβο), το πρώτο χωριό

δίπλα από την Κράπινα, το οποίο
έκανε την Κράπινα ένα από τους
πιο φημισμένους αρχαιολογικούς
χώρους των Νεάντερταλ στην
Ευρώπη. Η έκθεση πολυμέσων η
οποία βρίσκεται στο ίδιο το χώρο, με
εντυπωσιακό τρόπο αποκαλύπτει
τις συνήθειες ζωής των Νεάντερταλ.
Τα αντικείμενα που βρέθηκαν στο
Χουσνιάκοβο επιβεβαιώνουν ότι
οι Νεάντρεταλ ζούσαν σε μεγάλες
οικογενειακές κοινωνίες και όταν
κυνηγούσαν μεγάλα θηλαστικά,

χρησιμοποιούσαν εργαλεία από
πέτρες. www.mhz.hr/Hušnjakovo
Στην απέναντι πλευρά της πόλεως,
στο Trški vrh (Τρσκι βρχ), βρίσκεται
η μεγαλοπρεπής εκκλησία της
Θεοτόκου, ένα από τα αγαπημένα
προσκυνήτρια της Παναγίας στα
Ζαγόρια που χτίστηκε το 1750.
Στην εκκλησία αυτήν βρίσκεται
το θαυματουργό άγαλμα της
Παναγίας, το οποίο έφερε ένας
προσκυνητής το 1669 από τους
Αγίους Τόπους. Περικυκλωμένη

με σειρά αψίδων, την εκκλησία
αυτήν χαρακτηρίζουν και η
πλούσια ζωγραφισμένη οροφή
της από τον Anton Lerchinger
(Άντον Λέρχινγκερ), καθώς και οι
μεγαλοπρεπείς τράπεζες τις οποίες
έχτισαν μεγάλη μπαρόκ κατασκευαστές όπως ο Anton Mersi (Άντον
Μέρσι) από την Σλοβενία και ο
Filip Jakob Straub (Φίλιπ Γιάκομπ
Στράουμπ) από την Αυστρία.

www.krapina.hr
www.tzkzz.hr
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Veliki Tabor

Βέλικι Τάμπορ
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Το κάστρο Veliki Tabor (Βέλικι
Τάμπορ), με τους ημικύκλιους του
πύργους οι οποίοι φαίνονται πάνω
από τους πράσινους λόφους,
αγγίζοντας τον ουρανό, είναι ένα
από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα και
το σήμα κατατεθέν της περιοχής
Hrvatsko zagorje (΄Χρβατσκο
ζάγκοργιε). Το κάστρο χτίστηκε
στις αρχές του 16ου αιώνα, όταν
η Οθωμανική αυτοκρατορία ήταν
στις στρατιωτικές της επάρξεις,
ενώ κατά την περίοδο ειρήνης, το
κάστρο μετατράπηκε σε παλάτι
κατοίκησης και οι εσωτερικές του

Veronika Desinićka
Βερόνικα Ντέσινιτσκα

αυλές κυκλικά συμπληρώθηκαν με
αψίδες. Η κεντρική συλλογή του
μουσείου παρέχει καλλιτεχνικά
εκθέματα τα οποία ανακαλύφθηκαν κατά την διάρκεια της αποκατάστασης του κάστρου, καθώς και
πολυτελής έπιπλα από την εποχή
της αναγέννησης.
Tο Βέλικι Τάμπορ θα φιλοξενήσει
το παροδοσιακό Τάμπορ Φεστιβάλ
Κινηματογράφου, αφιερωμένο στη
ταινία μικρού μήκους.

Όποιος επισκεφτεί το κάστρο Veliki Tabor (Βέλικι Τάμπορ), θα ακούσει
το αφήγημα από το 16ο αιώνα σχετικά με την Βερόνικα Ντέσινιτσκα, μια
κοπέλα του χωριού, της οποίας η ομορφιά προσέλκυσε τον νέο αριστοκράτη
Fridrih (Φρίντριχ) της πόλεως Celj (Τσέλγ). Ο Fridrih ήδη είχε παντρευτεί μια
κοπέλα της ισχυρής οικογένειας Frankopan (Φράνκοπαν), και ο ξαφνικός
έρωτας προς την Βερόνικα προκάλεσε μεγάλη σύγχυση. Υπάρχει ένας
θρύλος ο οποίος εξιστορεί ότι ο πατέρας του Φρίντριχ, ο κόμης Herman
Celjski (Χέρμαν Τσέλισκι), φυλάκισε το νέο ζευγάρι σε δυο μακρινούς
πύργους. Την άτυχη Βερόνικα πέρασαν από ανάκριση και στο τέλος την
καταδικάσανε ως μάγισσα, και το σώμα της τοποθετήθηκε ανάμεσα από
τα τοίχοι του κάστρου Βέλικι Τάμπορ, όπου και στις σημερινές μέρες,
κατά την πανσέληνο, ακούγεται το κλάμα της. Προς την μνήμη αυτής
της ηρωίδας της ερωτικής τραγωδίας, τα βραβευμένα έργα του Tabor
film festival, παραλαμβάνουν ένα πνευματώδης, αλλά και ταυτοχρόνως
ανατριχιαστικό βραβείο: σε σχήμα του κρανίου της Βερόνικας.

www.velikitabor.com

www.taborfilmfestival.com
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Kumrovec

Κούμροβετς
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Ένα από τους αγαπημένους
προορισμούς στα Ζαγόρια για
μονοήμερες εκδρομές, είναι και
το χωριό Kumrovec (Κούμροβετς),
όπου τα παραδοσιακά αγροτικά
σπίτια έχουν ανακατασκευαστεί,
παρουσιάζοντας το Μουσείο
Staro selo (Στάρο σέλο – Παλαιό
χωριό). Το μουσείο είναι μια
υπαίθρια εθνογραφική συλλογή,
με ελκυστικά σπίτια σκεπασμένα
με αποξεραμένα χορτάρια του
19ου αιώνα, τα οποία εκθέτουνε

Josip Broz Tito
Γιόσιπ Μπροζ Τίτο

διάφορα αντικείμενα της
καθημερινότητας και διάφορα
εργαλεία τα οποία οι αγρότες
κάποτε χρησιμοποιούσαν
δουλεύοντας στα χωράφια. Σε
πολλά από τα σπίτια μπορείτε
να δείτε διάφορα παραδείγματα
παραδοσιακών αγροτικών
χειροτεχνημάτων, από τα κεντητά
των γυναικών μέχρι και διάφορα
προϊόντα ζαχαροπλαστικής σε
διάφορα έντονα χρώματα. Οι
παλιές αγροτικές επιδεξιότητες

παρουσιάζονται στους
επισκέπτες από τους τοπικούς
χειροτέχνες. Πολλές από αυτές τις
επιδεξιότητες μπορείτε και να τις
δοκιμάσετε.

www.mss.mhz.hr

Το Kumrovec (Κούμροβετς) είναι
γνωστό και ως τόπος γεννήσεως
του Γιόσιπ Μπροζ (1892 – 1980),
Κροάτη κομουνιστή, ο οποίος,
με το κομματικό όνομα Τίτο,
οδηγούσε τους Γιουγκοσλάβους
αντιφασίστες στην αντίσταση κατά
την διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου
Πολέμου και έγινε ο ιδρυτής του
μεταπολεμικού γιουγκοσλαβικού
ομοσπονδιακού κράτους. Το
σπίτι στο οποίο μεγάλωσε ο Τίτο
βρίσκεται εντός του Μουσείου
Staro selo (Στάρο σέλο) και περιέχει
αντικείμενα της καριέρας του.
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Klanjec

Κλάνιετς
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Τοποθετημένη βαθιά στο
λάκκο στο βάθος του λόφου, η
κωμόπολη Klanjec (Κλάνιετς)
επεκτείνεται γύρο από το
ασπρόμαυρο καμπαναριό της
εκκλησίας των Φραγκισκανών
του 17ου αιώνα. Αρχικά, η
εκκλησία χτίστηκε ως μαυσωλείο
της μεγάλης οικογένειας
Erdödy (Έρντεντι). Πρόσφατα
αναδομήθηκαν δυο πολύ
όμορφοι σαρκοφάγοι αυτής
της οικογένειας, οι οποίοι είναι

εκτεθειμένοι σε ιδική κρύπτη. Η
σαρκοφάγος του Emerik Erdödyj
(Έμερικ Ερντέντι) στέκετε σε
διακοσμημένα πόδια και είναι ένα
από τα ομορφότερα δείγματα
της μπαρόκ αρχιτεκτονική τάφων
στην κεντρική Ευρώπη.
Απέναντι από την εκκλησία
βρίσκεται το γκαλερί προς τιμήν
του γλύπτη Antun Augustinčić
(Άντουν Αουγκουστίντσιτς,
1900 – 1979), ο οποίος
γεννήθηκε στο Κλάνιετς,

σπούδασε στο Ζάγκρεμπ και στο
Παρίσι και έγινε ένας από τους
πιο δημοφιλές γλύπτες δημόσιων
γλυπτών της εποχής του. Στο
κέντρο των εκθεμάτων του
γκαλερί βρίσκεται το αντίγραφο
του μνημειώδης αγάλματος
του καβαλάρη που ονομάζεται
Ειρήνη, ενώ το πρωτότυπο
βρίσκεται μπροστά στο κτήριο
τον Ηνωμένων Εθνών στην Νέα
Υόρκη. Πάνω από τον τάφο του
Augustinčić (Αουγκουστίντσιτς),

ο οποίος βρίσκεται στο κήπο
του γκαλερί, υπάρχει το
συναισθηματικό άγαλμα του
τραυματισμένου στρατιώτη.

www.klanjec.hr
www.gaa.mhz.hr
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Pregrada

Vinagora

Πρέγκραντα
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Στο βάθος των λόφων της βόρειας
πλευράς του μέρους Krapinske
Toplice (Κράπινσκε Τόπλιτσε –
Θέρμες της Κράπινα), βρίσκεται η
κωμόπολη Pregrada (Πρέγκραντα),
η οποία φαίνεται ακόμα πιο μικρή
λόγω των δυο ψηλών πύργων της
ενοριακής εκκλησίας. Η εκκλησία
αυτή ονομάζεται και Καθεδρικός
ναός των Ζαγορίων, λόγω του
μεγέθους της. Στο εσωτερικό
χώρο της εκκλησίας είναι το
εντυπωσιακό όργανο το οποίο

Βίναγκορα
ο κατασκευαστής το έφτιαξε για
το Καθεδρικό ναό του Ζάγκρεμπ,
αλλά το απορρίψανε με την δικαιολογία ότι δεν είχε αρκετά δυνατό
ήχο για τα πρότυπα του μεγάλου
Καθεδρικό ναού. Την τελευταία
Κυριακή του Σεπτεμβρίου την πόλη
την επισκέπτονται οι κάτοικοι των
περιχώρων επ’ ευκαιρία της τελετής συλλογής σταφυλιών η οποία
τελείτε με παραδοσιακά τραγούδια
και χορούς.

www.pregrada.hr

Αν θελήσετε να δείτε μια από της
ομορφότερες θέες στην περιοχή,
θα πρέπει να επισκεφτείτε το
χωρίο Βίναγκορα, δυτικά της
Πρέγκραντα, όπου ψηλά στην
κορυφή του πράσινου λόφου
χτίστηκε η εκκλησία της Θεοτόκου.
Αρχικά ήταν περικυκλωμένη από
τοίχους που την προστατεύανε
από κάθε είδος προσπάθειας
επίθεσης των εχθρών. Σήμερα
την περικυκλώνουν αψίδες από
τις οποίες ο επισκέπτης θα μείνει

άφωνος παρατηρώντας την
πανέμορφη θέα προς το τοπίο
γεμάτο πράσινους λόφους.
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Κροατικός Εθνικός Ύμνος
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Αμέσως δίπλα από το Terme Tuhelj (Τέρμε Τούχελγ – Θέρμες Τούχελγ),
βρίσκεται το κάστρο Mihanović (Μιχάνοβιτς), ένα οικογενειακό παλάτι
του 18ο αιώνα, που έχει το όνομα του ποιητή και διπλωμάτη Antun
Mihanović (Άντουν Μιχάνοβιτς, 1796 – 1861). Ο ίδιος, ως αδελφός της
οικοδέσποινας του κάστρου, της κόμισσας Brigljević (Μπρίγκλιεβιτς),
παρέμεινε εκεί τακτικά. Η αγάπη του προς τα τοπία των Ζαγορίων ήταν η
έμπνευση για τους στοίχους της ποιήσεως Horvatska domovina (Χορβάτσκα
Ντόμοβινα – Κροατική πατρίδα, η οποία έγινε Κροατικός Εθνικός Ύμνος.

83

Εκδότης:
Τουριστική Ένωση της Πόλης του
Ζάγκρεμπ
Κείμενο:
Jonathan Bousfield
Μετάφραση:
Κατερίνα Βούκοβτς Γιαννάκη

Τουριστική Ένωση της
Πόλης του Ζάγκρεμπ
Kaptol 5
10000 Zagreb
84

www.zagreb-touristinfo.hr
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