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טבע ויעד לטיולים אהוב על תושבי זגרב.
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מדבדניצה
7

המדרונות מכוסים ביער סמיך
של ההר מדבדניצה ,הידוע גם
כסליימה על שם פסגתו .הוא
מציע מנוחה בטבע שאליה
אפשר להגיע אפילו עם חשמלית
ממרכז העיר .הנופשים יכולים
לבחור בין אינספור שבילים
מסומנים ,לכיוון מספר פונדקים,
שמציעים אוכל טרי ,זול ומרענן.
שמורת הטבע מדבדניצה מהווה

בית להרבה זנים וסוגים של חיות
וצמחים ,והיא עשירה באתרים
גאולוגים ,כמו מערת ווטרניצה
המתפרסת על שטח של כ 10
קמ“ר ,באזור סלעי קארסטי.
המערה המרכזית הינה באורך
כ 2ק“מ ,למבקרים גישה ל 380
מטר הראשונים.
במערה ניתן לראות עצמות של
דוב מערות ולבקר את תושבי

המערה של היום – עטלפים.
השמורה מציעה סיור במכרות
כסף שהיו שייכים למשפחת
זרינסקי ,מהמאה ה .16-כשהרוזן
פטר זרינסקי זכה בזכויות חפירה
ושימוש בעפרה .לאחר מאתים
שנות עבודה במכרה ,אומרים
שהמנהרות מגיעות עד לעיר
העתיקה ,במרכז זגרב.
www.pp-medvednica.hr

שעועית
קערת שעועית חמה היא פרס למאות
מטיילים לאחר שלוש שעות עליה
לפסגת סליאמה .תבשיל שעועית
מועשר בטעם של בשר מעושן,
המוגש עם נקניק או מעט כרוב חמוץ.
זהו אוכל טעים ,מחמם ,יתכן אפילו
בריא ,ומוגש עם כוס בירה קרה–
ממש תענוג.
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גורניה סטוביצה
9

גורניה סטוביצה מציעה שקט
כפרי ונוף פנורמי מרהיב
לגבעות שמסביב .למרבית
הקרואטים גורניה סטוביצה
הינה מילה נרדפת למאתיה
גובץ -המנהיג של מרד
האיכרים במאה ה  .-16גובץ
הובס ,נקשר לעגלה ונלקח
לזגרב .בזגרב הוא הוכתר בכתר
מברזל לוהט ונגזר לחתיכות

על ידי סוסים .העד היחידי
מתקופת מאתיה גובץ הוא עץ
תיליה עתיק ,העומד ליד בית
ישן המשמש כיום כבית קפה.
בארמון של משפחת אורשיץ’
הסמוך ,נמצא אוסף שמספר
את סיפורו של מאתיה גובץ ועל
החיים בזאגוריה.
www.mdc.hr/msb
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מריה ביסטריצה
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אלפי צליינים מגיעים מדי שנה
למקום עלייה לרגל לנוצרים-
מריה ביסטריצה .עיירה
נחמדה הממוקמת באזור של
טבע מקסים ,וכנסייה ע“ש
מאריה משלג ,בכיכר המרכזית
המרוצפת באבנים חלקות,

מרהיבה ביופייה .בכנסייה מוצג
פסל של מאריה הקדושה עם
ילד ,מהמאה ה .15-הכומר
המקומי הסתיר אותו מפני
פלישת הטורקים ,ונפטר
לפני שסיפר לאדם על מקום
המחבוא .עשרות שנים אחרי

מותו הפסל נתגלה בגלל שהקרין
אור .אחר כך שוב נחבא ,ושוב
נתגלה במאה ה ,17-ומאז רבים
מאמינים שהפסל בעל כוח
הבראה.
www.info-marija-bistrica.hr

לבבות ליציטר
לבבות ליציטר ,אותם תמצאו בירידים
וחנויות מזכרות ,הם קישוט ומתנה
מסורתית מזגרב וזאגוריה .עליהם
כתוב שם המקום בו ביקרתם ,ואולי
מסר של אוהבים או פתגם .בהרבה
מקרים זהו סימן אהבה ,ותאורטית גם
מותר לאכלו .תנסו!
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בלץ
13

מתחת להר גבוה איבנשצ’יצה,
יושב כפר קטן  -בלץ ,בו
מסתתרת הדוגמה הבולטת של
אדריכלות נוצרית– הכניסיה
ע“ש מאריה משלג .החומות
שלה נבנו להגנה מפלישה
עות’מנית והיא מקושטת בציורי
פרסקו מרהיבים של צייר מקומי,
איבאן ראנגר מהמאה ה,18-

לפוגלבה
ומספר רב של מזבחים מצופים
הּפ ָסל יוסיף שוקוטניג
בזהב של ַ
מגראץ שבאוסטריה .הכנסייה
שופצה לאחרונה ,ובהחלט שווה
ביקור כיצירת מופת של הבארוק
בקרואטיה.

מקום נוסף לעלייה לרגל
לנוצרים ,נוסד על ידי כמרים
פאולינים במאה ה .14-בנוסף
לבניית הכנסייה והמנזר במקום,
הפאולינים תרמו בחינוך,
רפואה ,אומנות ותרבות לעיר.
סדר הפאולינים פוזר בהוראת
הקיסר יוסף השני ,ובשנת 1786
הכמרים עזבו את העיר .בשנת

 1854בניין המנזר הפך לבית
מאסר .ב  -2001מבני המנזר
הוחזרו לכנסיה ,והכלא נמצא
במבנים חדשים בסביבה .הרבה
אסירים פוליטיים נכלאו כאן
בעבר ,כשהמפורסמים הם יוסיף
ברוז ,טיטו ופראניו טוג’מן.
www.lepoglava-info.hr

תחרה של לפוגלבה
גם אומנות התחרה הובאה ללפוגלבה על ידי הכמרים הפאולינים .היום לפוגלבה
היא אחד המרכזים של תחרה בקרואטיה ,עם בתי ספר ,סדנאות ופסטיבל
בינלאומי הנערך מדי שנה .בלפוגלבה מעצבים תחרה בטכניקת תחרת סלילים,
באי פג במחט ובאי הוואר מעלי אגבה.
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טראקושצ’ן
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כשאומרים שזגוריה היא אזור
ארמונות מהאגדות ,מרביתנו
ראשית חושבים על טראקושצ’ן.
חומות ומגדלים גבוהים ולבנים,
המשתקפים באגם ,מוקפים
ביערות ובגבעות ירוקות –
מהווים תמונה יפה ביותר.
ממבצר קטן מהמאה ה .13
הארמון גדל לביתם של משפחת

דראשקוביץ’ ,שהפכה אותו
לארמון רומנטי במאה ה .19
בארמון נמצה מוזיאון עם ארבע
קומות כשכל חדר מייצג תקופה
אחרת בעיצוב פנים.

www.trakoscan.hr
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מערב

זפרשיץ’
ארמון לוז’ניצה
סמובור
סמובורסקו גורייה
פלשיביצה
ז’ומברק
קרוב לזגרב ,לכוון מערב ,נמצא חבל ארץ יפה,
עם עיירות מקסימות וטירות של משפחות
אצולה מפעם .באופק נראה ההר ז’ומברק,
היעד למחפשים שבילים סודיים ושקטים.
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זפרשיץ’
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ההיסטוריה של העיר זפרשיץ’
נקשרת לשמו של הרוזן יוסיף
ילצ’יץ’  ,/.1859-.1801/הידוע
כמנהיג הקרואטים בקרב על
העצמאות ב  ,.1848שפרש
לאחוזה שלו ליד זפרשיץ’.
השיפוץ הגדול והארוך של
האחוזה –“נובי דבורי“ עדיין

נמשך ,אבל הפארק שסביבו
מלא בהפתעות .באסם ,שחלקית
בנוי מקורות עץ ,ניתן לגלות את
הגלריה של מאתיה סקורייני,
צייר מקומי אוטו דידקטי,
שצייר את חיי הכפר בסגנון
סוריאליסטי .חפשו גם את
מגדלי המאוזולאום המפואר

של משפחת ילצ’יץ’ ,שבסגנון
ניא-גוטי ,אותם עיצב האדריכל
הרמן בולה ,הידוע כבונה של
הקתדרלה של זגרב .באחוזה
נמצאים שבילי הליכה ומגרשי
גולף.
www.muzej-matija-skurjeni.hr
www.zapresic.hr
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ארמון לוז’ניצה
21

מעל שדות תירס ,המתפשטים
לכיוון מזרח ,עומדים מגדלים
פינתיים אציליים של הארמון
לוז’ניצה ,מהמאה ה .18
שמשווים לו מראה הצרפתי.
הבעלים בעבר היו כמה
משפחות אצולה ,ובשנת
 .1925הארמון נמסר כמתנה
לנזירות .היום הארמון משמש
אותן כמקום תפילה ומדיטציה.

הפארק שסביב הארמון מטופח
באהבה ושופץ כך שהוחזר לו
המראה שלו מהמאה ה .19
המקום פתוח למבקרים בימי
ראשון בשעות אחר הצהריים.
הפארק נודע בגלל עצי האלון
שלו ומגוון צמחים מהם הנזירות
מכינות סוגים רבים של ליקרים.
www.luznica.hr
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סמובור
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ממוקם מתחת לגבעות ירוקות,
ליד נהר גראדנה ,שתמיד
מרשרש ,סמובור היא אחת
העיירות השמורות של צפון
קרואטיה ,שמבקרים בה בכל
יום מלא אורחים מזגרב ,שהכי
אוהבים לשבת באחד מבתי
הקפה הרבים בכיכר המרכזית
וליהנות מהעוגה המפורסמת של
סמובור – הקרם-שניט.

לאוהבי עבודות יד ואומנות
מחכים בסמובור מלא מקומות
מעניינים .יצירות של אחד
האומנים המעניינים בקרואטיה
בשם זלטקו פריצה נמצאות
בגלריה שנקראת על שמו,
וצילומים מתקופה יותר מודרנית
בגלריה לאנג .במוזיאון של העיר
סמובור ניתן לראות אוסף ססגוני
של תלבושות עממיות.

סמובור מקום מושלם להליכה
בטבע .תתחילו לצעוד באחד
השבילים ביער בעליה לכיוון
אנינדול ,בסוף תגלו מראה דרמטי
של הריסות העיר העתיקה של
סמובור מהמאה ה .13
תקופה מושלמת לביקור בסמובור
היא בזמן הקרנבל המקומי
הנקרא “פאשניק“ ,ובמיוחד
בסוף שבוע שלפני היום רביעי

22

25

של האפר ,כשהעיר מלאת חיים
ותושביה המחופשים משתתפים
בתהלוכות קרנבל וטקסים
שונים.
www.samobor.hr
www.tz-samobor.hr

המיוחדים של סמובור
שני מוצרים מסמובור ,שמקורם מתקופת הכיבוש הצרפתי הקצר בתחילת
המאה ה  19ידועים ברחבי קרואטיה .המפורסם ביניהם ,משקה אפריטיף,
“ברמת“ ,הדומה לוורמוט ,מיוצר מיין מעושר בפירות וצמחי שדה ,כמו
לענה .המוצר השני הוא “מושטרדה“ ,ממרח חרדל בצבע חום עם טעם
עסיסי של פירות.
משפחת פיליפץ מייצרת את שני המוצרים במשך דורות ,והחנות נמצאת
בקרבת הכיכר המרכזית.
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סמובורסקו גורייה
27

בקרבת סמובור לכיוון מערב
משתרע סמובורסקו גורייה /
מעלות סמובור /רכס לא גדול
של הרים וגבעות ,עשיר ביערות
ובפסגות קרחות-יער ,ומהווה
יעד מושלם לטיולי יום .לפסגה
הגבוהה יאפטיץ’ בגובה של
 879מטר ,מגיעים לאחר הליכה

של כשעתיים ממקום פופולרי
 מסעדת שויצ’בה קוצ’ה,שמציעה גם מתקני שעשועים.
בנקודה הדרום-מזרחית מזדקף
ההר אוקיץ’ התלול שבפסגתו
תמצאו הריסות של אחד
המבצרים החזקים מימי הביניים.
במורד של אוקיץ’ בבית כפרי

משופץ ,נמצא מוזיאון פרטי
בסגנון אתנו ,המציג חפצים
מסורתיים ותלבושות עממיות
שונות.

www.etno-kuca.hr
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פלשיביצה
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בצד הדרומי של הרכס ,בנוף
מקסים של גבעות ירוקות,
מנומרות עם גפן ,יושב כפר
פלשיביצה .המקום ידוע ביין
איכותי ,פינו ,שרדונה ,ריזלינג
ובמיוחד ביין אדום בעל טעם
עסיסי ,הנקרא פורטוגיז ,הדומה

לבוז’ולה ,שמומלץ לשתותו
כשהוא עדיין צעיר .הגעתו של
פורטוגיז הצעיר באוקטובר,
מהווה סיבה למסיבה מקומית.
באזור ישנם הרבה משקי בית
בהם ניתן לטעום מהיין ,מגבינות
או מנקניקים שהם מייצרים.

מידע על משקים אלו ניתן
למצוא בחוברת על דרך היין של
פלשיביצה ,אותה תמצאו באיגוד
התיירות של העיר זגרב.
www.tzzz.hr
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ז’ומברק
31

בקרבת זגרב באזורי הטבע
השמורים ,ישנם הרבה מקומות
לטיולי יום בהרים ,כשז’ומברק
אחד המושכים שביניהם.
בהמשך לרכס סמובור,
ז’ומברק מציע מגוון פסגות
הרים ,עמקים צרים וכפרים
מבודדים ,בהם אפשר לראות

מתקנים לייבוש תירס ומחסני
עץ לחימום בתים .בנסיעה על
הכביש המקומי תפגשו יותר
טרקטורים מאשר מכוניות .רוב
האזור הוא חלק של שמורת
הטבע ז’ומברק .המשרד
המרכזי של השמורה נמצה
בכפר סלאני דול ,מערבית

לסמובור ,שם ניתן לקבל
מידע מפורט על שבילי הליכה
ומסלולי אופנים.

www.pp-zumberak-samoborskogorje-.hr

קראשיץ’
הכפר העשיר זה ,שיושב במדרון
דרום-מערבי של ז’ומברק ,נחשב
למרכז המסורת הקתולית בקרואטיה.
כאן נולד הארכיבישוף של זגרב,
אלויזייה סטפינאץ/.1960-.1898/
שנעצר ונכלא ב  .1945על ידי
השלטונות הקומוניסטים ,והפך לסמל
של התנגדות רוחנית למשטר .במוזיאון
קטן מוצגים הרגעים החשובים בחייו.
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דרום-מזרח

אנדאוטוניה
ווקומרצ’קה גוריצה
ווליקה מלאקה
סיסאק
שדה לוניה
יאסנובץ
היציאה מזגרב לכיוון דרום ,היא הפלגה אל
תוך ההיסטוריה הקרואטית .במקומות רבים
ניתן לסייר בהריסות מתקופת הרומאים
או שרידים של ערים מימי הביניים ,אבל
העושר האמיתי של האזור הוא האדריכלות
של בתי עץ מהמאה ה .19
ZAGREB
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ANDAUTONIJA

VELIKA MLAKA

VELIKA GORICA

LUČELNICA
GUSTELNICA
LUKINIĆ BRDO

Lonjsko polje
Vukomeričke gorice
KUTINA
SISAK

ČIGOČ
JASENOVAC

KRAPJE

LIJEVI ŠTEFANKI

אנדאוטוניה
35

כפר קטן בשם שצ’יטריבו יושב
על השרידים של עיר רומאית
עתיקה ,שישבה בצומת דרכים
בעמק נהר סאווה .במקום
נמצא פארק ארכאולוגי פתוח
לציבור ,המאפשר הליכה

ברחובות רומאיים מרוצפים
או השקפה על מערכת
חימום תת קרקעית במבנה
המקלחת הציבורית .בכל שנה
באפריל נערך פסטיבל בשם
ימי אנדאוטוניה ,המוקדשים

למסורת הרומאית ,עם סדנאות
ארכאולוגיות ,אוכל ושתייה
רומאיים ותחרויות ילדים
במשחקים רומאיים.
www.andautonia.com
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ווקומרצ’קה גוריצה
37

באזור הררי של ווקומריצ’קה
גוריצה ,דרום-מערבית מווליקה
גוריצה ,מסתתר עושר שלם של
בניה מעץ .זהו אזור עם כפרים
מפוזרים בין גבעות ,יערות אשור
ויקבים ,הנותן שלווה אמתית
ומקלט מהרעש העירוני .בכפר

לוצ’ניצה ,כ  25ק“מ מווליקה
גוריצה ,ישנה קפלה ע’ש
השילוש הקדוש משנת .1935
עם מגדל יפה מכוסה ברעף עץ,
וקירות פנימיים מקוביות עץ
אלון גדולות .מערבית ממנה
בכפר גוסטלניצה נמצאת אחת

הכנסיות היפות בסביבה ע“ש
אנטון הקדוש ,עם מרפסת
מהמאה ה  ,19שיושבת על
עמודי עץ בצורת מגרפה .עוד
מעט לכיוון דרומה ,בלוקיניץ’
ברדו ,נמצאת כנסיה ע“ש איבן
קרסטיטל שנבנתה בתחילת

המאה ה  ,.20עם מרפסת
שיושבת על עמודי עץ מגולפים,
המעידים על המיומנות הרבה
של הנגרים המקומיים .מבין
כנסיות וקפלות מעץ בולטת
קפלה ע’ש יוראי הקדוש בפסגת
גבע מעל כפר לייבי שטפנקי ,עם
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ווליקה מלאקה
39

גג חרוטי המכוסה ברעף עץ גלי
ותרנגול מברזל בקדקוד .הקפלה
נבנתה בשנת  ,.1677וכעבור
 25שנים הועברה למקום הנוכחי.
בגלל גודלה הזעיר ,במקום קיר
אחורי יש לה לוחות עץ שמזיזים
הצידה בימי ראשון ,בזמן המיסה,
כדי שהקהל יוכל להשתתף בטקס.

הכנסייה ע’ש ברברה הקדושה
שהיא אחת הדוגמאות הידועות
של נגרות מסורתית בקרואטיה,
נמצאת בווליקה מלאקה,
ממוקמת מספר קילומטרים
דרומית מזגרב .הכנסייה נבנתה
במאה ה  .17מעץ אלון כבד,
ובמאה ה  ,.19קירות פנימיים

מקושטים בציורים של אומנים
עממיים מקומיים .כמעט כל
סנטימטר מהקירות מכוסה
בלוחות עם ציורים מחייה של
ברברה הקדושה ,דיוקני קדושים
שונים ומוטיבים של פרחים
מפוארים.
www.tzvg.hr
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סיסאק
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אין עיר בסביבתה של זגרב
שיכולה להשתוות להיסטוריה
הארוכה של סיסאק .בעבר
היה פה נמל רומאי סיסציה,
ובתקופות מאוחרות יותר
לסיסאק היה תפקיד חשוב
בהגנת מרכז אירופה מפני
פלישת הטורקים.

במוזאון העירוני ניתן לראות
אוסף נהדר של חפצים רומאיים,
ומול הכנסייה המקומית נמצאים
שרידי חומות מאותה תקופה.
תערוכות היסטוריות נערכות
במבצר מרשים עם שלוש
מגדלים המזדקף מעל שפך נהר
קופה אל נהר סאווה .זהו המקום

שב  .22ביוני  .1593צבאות
קרואטים ,סלובנים ואוסטרים
הביסו את הצבא הטורקי ,וריסקו
תוכניות של העות’מנים על
כיבוש אירופה.
www.sisakturist.com
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שדה לוניה
43

שדה לוניה /לוניסקו פוליה/
הוא אזור ביצות טבעי השמור
הגדול בקרואטיה ,משתרע
לאורך הגדה המזרחית של נהר
הסאווה ,בצורת כרי-דשא,
יובלים וביצות .זהו גם בית-
אוצר של בניה מסורתית עם

בתים ציוריים מעץ ,מקושטים
בסלסלות פרחים ,שנשמרו
בכפרים רבים .שתי גדות של
סאווה מקושרות ברפסודות
ישנות מעץ ,שיוצאות ברגע
שמתאספים כמה רכבים .הנהר
סאווה מציף את שדה לוניה מדי

שנה והופך שדות מרעה לביצות,
עשירות בבעלי חיים ,במיוחד
ציפורים שכאן נספרו ביותר
מ  250זנים.
האזור הוא יעד מושלם לטיולי
אופניים ,עם מבחר גדול של
בתי הארחה ,שמציעים לינה

וארוחת בוקר בבתים מסורתיים
ומקסימים מעץ.
בלוניסקו פוליה תמצאו שני
מרכזי מידע ,בכפר צ’יגוצ’ הידוע
ככפר חסידות ובכפר קראפיה,
עם המספר הכי גדול של בתים
מעץ .שני המקומות מהווים
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נקודת מוצא לטיולים רגליים
לאורך הנהר ודרך יערות עם נוף
ייחודי .מקראפיה ניתן להיכנס
לשמורת ציפורים קראפיה ג’ול,
אחד המקומות של קינון אנפות
הגדולים באירופה.
www.lonjsko-polje.hr

חסידות לבנות
מאפריל עד סוף אוגוסט שדה לוניה נהיה לבית של כשליש מן אוכלוסיית
החסידות בקרואטיה .חיות כאן כ  500זוגות של חסידות ,הנהנות משפע של
אוכל-חרקים ,צפרדעים ודגים ,מקננות ומגדלות גוזלים לפני צאתם דרומה
לכיוון אפריקה .הכפר המפורסם מלא בחסידות צ’יגוץ’ ,וכמעט שאין בו עמוד
או ארובה ללא קן החסידה.

www.turizam-smz.hr
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יאסנובץ
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אחד מאתרי הזיכרון הגדולים
של מלחמת העולם השנייה
בקרואטיה ממוקם דרומית
לשדה לוניה ,לאורך הנהר
בעיירה השקטהיאסנובץ.
בשנים  .1941עד  .1945הוא
היה מחנה עבודה והשמדה של
משטר אוסטשה ,ובו על פי

ההערכות ,נהרגו כ70,000-
יהודים ,סרבים ,צוענים
וקרואטים אנטי פשיסטים.
תערוכת מולטימדיה עם אוסף
של תצלומים ,יומני חדשות
ישנים וראיונות מוקלטים עם
האסירים ששרדו מגולל את
ההיסטוריה של המחנה .גבוה

מעל האחו שבו היו פעם בנייני
המחנה עומד פרח אבן ,אנדרטה
שעם היופי הנקי והמודרני
מזמינה לחשיבה וזיכרון.

www.jusp-jasenovac.hr
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מזרח

דרכי היין של סבטי איבאן
זאלינה
ואראז’דין
לודברג
אופקה
עיר בארוק היפיפייה ואראז’דין היא אחת הערים
היפות של קרואטיה היבשתית ,אבל גם בסביבתה
מחכות למטייל הפתעות נהדרות.

OPEKA

VARAŽDIN

LUDBREG
VARAŽDINSKE TOPLICE

SV. IVAN ZELINA

ZAGREB
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דרכי היין של
סבטי איבאן
זאלינה
משפחות החיות באזור ההררי
בסביבתה של סבטי איבאן
זאלינה מטפחות את יקביהם
במשך דורות .יינות מהאזור,
הכוללים את “קרליבינה
זאלינה’“ ,יין מזן מקומי ,נהיים
יותר ויותר פופולריים ,ויקבי היין

נפתחים לתיירים .את מפת דרכי
היין ניתן לקבל במוזאון העירוני
של זאלינה או שתלכו לבדכם
בעקבות שלטים בצבע חום .אם
ברצונכם לטעום יין באווירה
יותר פורמלית תפנו ללשכת
תיירות מקומית והם ישמחו
למצוא לכם מארח.
www.tzzz.hr
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ואראז’דין
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ואראז’דין עיר בארוק הנשמרת
במרכז אירופה ,מזמינה לטייל
במדרחוב ,ולגלות חזיתות של
בתים ,ארמונות וכנסיות .לזמן
קצר ,במאה ה  .18ואראז’דין
הייתה בירתה של קרואטיה,
מה שגרם למשפחות אצולה

רבות לבנות כאן את אחוזתם.
בגינה ירוקה במרכז ,עומדת
טירה ישנה ,המזכירה תקופות
שואראז’דין הייתה עיר-
מבצר עם תפקיד הגנתי חשוב
במלחמות נגד הטורקים .מגדלים
איתנים וחצר פנימית רנסנסית

עם מרפסת עקיפה מאכלסות
אוספים היסטוריים של המוזאון
העירוני .מעבר לגשר עץ המוביל
על המבצר ,בארמון סרמאז’,
שוכנת גלריה עם ציורים של
אומנים ותיקים ובני זמננו.
עוד מוזאון חשוב בואראז’דין
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הוא מוזאון עולם החרקים,
עם אוסף מרהיב של פרפרים
ומודלים המגלים את חייהם
הסודיים של החרקים .אוהבי
גננות בוודאי ירצו לבקר בבית
עלמין העירוני ,שמעוצב כגינת
נוי ,על ידי המנהל הרמן האלר

בשנת  .1906עצי ארז וגדרות
חיות מהווים דוגמה ייחודית
של אדריכלות הורטיקולטורה
האורנמנטלית שלא מפירה את
שלוות המקום.
www.tourism-varazdin.hr
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לודברג
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לודברג נהפך למקום עליה לרגל
לפי צו האפיפיור בשנת ,.1513
לאחר שכומר מקומי ,בזמן
המיסה ,הרגיש שהיין והלחם
באמת הגוף והדם של ישו .אל
מול עיניו היין נהפך לדם ,ועד
היום זה נשמר בכנסייה ע’ש
השילוש הקדוש ,בכלי מוזהב,
המתנה של רוזנת באטאני.

אופקה
ארמון משפחתה נחשב לאחד
היפים בעירה הפרובינציאלית
הזו .בימי ראשון בסוף אוגוסט
ותחילת ספטמבר מגיעים
ללודברג עולי רגל רבים ליריד
ססגוני.
www.tz-ludbreg.hr

בהרים ,מערבית למואראז’דין,
בדומה לנווה מדבר ירוק ,שוכנת
אופקה – ארבורטום מהמאה
ה  ,.19אחד מהגנים הבוטניים
היפים במדינה .הפארק נוסד
על ידי משפחת בומבלס בסגנון
האנגלי .מהארמון המשפחתי
הבארוקי נשארו הריסות בלבד.
בארבורטום ישנם זנים רבים של

עצים וצמחים מרחבי העולם.
העיירה הסמוכה וויניצה ידוע
במעיינות ויין – תנסו ותהנו!

www.dvorci.hr
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דרום

ZAGREB
OZALJ

Crna Mlaka
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קרלובץ
דוניה קופצ’ינה
אוזלי
סלוני
שמורת טבע פליטביצה
מערות באראץ’

KARLOVAC

DONJA KUPČINA

Dobra

Kupa
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נהרות ,אגמים ומפלי מים ,דרום-מערבית מזגרב,
מהווים רק חלק מנופים מרהבים שבאזור ,כולל את
אחת האטרקציות המפוארות של אירופה – שמורת
טבע פליטביצה .ערים עתיקות ,טירות וארמונות
מפוזרים לאורך כל הדרך לפליטביצה ומציעים
למטיילים מראה מקסים ושהייה נעימה.

SLUNJ

Baraćeve špilje

Plitvička jezera

קרלובץ
61

העיר קרלובץ ,השוכנת לצד
שפכי ארבעה נהרות ,נוסדה
על ידי הנסיך האוסטרי  -קרלו
השני ,בסוף המאה ה  ,.16כעיר
מבצר למטרת הגנה של מרכז
אירופה מפני פלישת הצבא
העות’מני .החומות נחרבו
מזמן ,אומנם עדיין ניתן לזהות
קווים בצורת כוכב בעל שישה

קודקודים שהיה המבנה המקורי.
הליכה קצרה מסתיימת בגדות
הירוקות של הנהר קורנה ,בהם
תמצאו מקום מושלם להשתזף
או להאכיל ברבורים החיים
באזור.

חסידות שחורות בצרנה מלאקה
לא רחוק מהכביש המהיר המקשר בין
זגרב לקרלובץ ,משתרע אזור ביצות
ויערות בשם צרנה מלאקה ,העשיר
בזנים רבים של ציפורים .ייחודו
של המקום הם חסידות שחורות,
שלהבדיל מחסידות לבנות ,מאוד
רגישות לנוכחות האדם ,ומקננות אך
ורק ביערות שלווים ומרוחקים.

www.karlovac-touristinfo.hr

www.tzzz.hr
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דוניה קופצ’ינה

אוזלי

בכפרים רבים מערבית לזגרב
ישנם מספר רב של בתי עץ
רעועים .בכפר דוניה קופצ’ינה,
דרום-מזרחית לקרלובץ נשמרו
בתים יפים ,ובמוזאון המקומי
נשמרה קבוצה של משקים
מהמאה ה  .19העומדים על
גבעה קטנה ,ואוסף של תלבושות
מסורתיות ובדים מקושטים.

צפון-מערבית מקרלובץ מעל
עיירת אוזלי ,מזדקפת טירה
גאה ,הנקשרת להיסטוריה
של שתי משפחות האצולה
הגדולות בקרואטיה – זרינסקי
ופראנקופן .בטירה נמצע מוזאון
שמספר סיפור מעניין על החיים
בטירה בתקופה המפוארת
שלה ,במאה ה  .17תחנת הכוח
ההידרואלקטרית הסמוכה,

www.tzzz.hr

בשם מוניארה ,נבנתה על ידי
האוסטרים בסגנון הניו-גותי
בשנת  ,.1908ובעצמה דומה
למין טירה .המכונות יוצרו
באוסטריה ב  .1926הן נשמרות
היטב ,ועדיין מסוגלות לייצר
חשמל.
www.ozalj-tz.hr
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סלוני
65

בדרככם מזגרב לפליטביצה
עיצרו בסלוני ,עיירה קטנה
היושבת על הצוק מעל נהר
הקורנה .ליד הנהר עצמו שוכן
לו כפר ראסטוקה ,שידוע
שיש בו שורה של טחנות
קמח עתיקות .ניתן לערוך סיור

במבוך של פלגי מים וגשרי עץ,
וליהנות מארוחה במסעדות
היושבות ליד המפלים ומציעות
פורלים טריים.

רפטינג
סביבתה של קרלובץ היא יעד מועדף לחובבי רפטינג .הזרמים
של הנהר מרז’ניצה הכי קרובים לקרלובץ ,בעמקים צרים מוקפים
ביערות .הנהר קורנה ,שמקורו באגם הצפוני של שמורת פליטביצה,
מעניין גם הוא ,אך יותר מסוכן .לא רחוק עובר הנהר קופה ,הזורם
בין הפסגות של גורסקי קוטאר.

www.tz-slunj.hr

www.tzkz.hr
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שמורת טבע פליטביצה
67

שמורת הטבע הגדולה
בקרואטיה ואחד היעדים
האהובים בה ,שמורת טבע
פליטביצה מציעה הליכה בנוף
מדהים ובלתי נשכח .בלב
השמורה אגמים בצבע טורקיז

ומעליהם מפוזרים מאות מפלים.
אשדים אלו נוצרו במשך אלפי
שנים של זרימת מים דרך סלעים
הקארסטים ,ויוצרים מערכת
סכרים של סלעי משקע.
התהליך נמשך גם היום וניתן

לזהות שכבה כסופה על אבנים
וצמחים שבתוך המים.
שאגה עצומה של מפלים וזרמים
ושלווה של אגמים גדולים,
מייצרות ניגוד מעניין בתוספת
קירקור של תזמורת צפרדעים.

מעל האגמים מזדקפים עצי
אשור ואשוח ,בית לזאבים,
יעלים ,חתולי בר ודובים חומים.
קל להתמצא בפארק למבקרים,
השבילים ליד האגמים וגשרי
העץ הקטנים מעל הזרמים
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מערות באראץ’
69

מסומנים היטב .מחיר הכניסה
כולל הפלגה בסירה באגם
הגדול ונסיעה ברכבת חשמלית
שמקשרת בין שתי הכניסות של
השמורה.
www.np-plitvicka-jezera.hr

מזרחית משמורת הטבע
פליטביצה ישנו אזור קארסטי
מלא מערות ,כשהמערות
באראץ’ הכי נגישות .בסיור
מודרך במקום ,הנמשך כ 40
דקות ,רואים עולם תת-קרקעי
של זקיפים ונטיפים .תושבי

המערה ,העטלפים ,מייצרים
אטרקציה פחות מושכת –
ערימה של גואנו.

www.baraceve-spilje.hr
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צפון-מערב

קרפינה
ווליקי טאבור
קומרובץ
קלאניץ
פרגרדה
ווינגורה
סיור בחלק המערבי של זאגוריה ,מוביל
את המבקר בנוף נעים ,הדומה לנוף של
גלויה ,של גבעות ירוקות ,שבפסגתם
מפוזרים יקבים ,טירות וכנסיות.
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PREGRADA

KRAPINA

VELIKI TABOR

VINAGORA
KUMROVEC

KRAPINSKE TOPLICE

TUHELJSKE TOPLICE

KLANJEC

קרפינה
73

מתחת לקבוצה של גבעות
עגולות ,שוכנת העיר קראפינה,
מרכז האזורי ,הידועה כמולדת
האדם הקדמון מקראפינה,
הנאנדרטל שחי וצד כאן לפני
כשלושים אלף שנה .האתר
הראשון עם שרידי האדם הקדמון
נתגלו על ידי דרגוטין גורינוביץ’
קרמברגר בשנת  ,1899בכפר
ליד קרפינה ,הושניאקובו ,משהפך

את קרפינה לאחד האתרים
העשירים של האדם הנאנדרטלי
באירופה .תצוגת המולטימדיה
במוזאון של האתר מציגה אורח
חיים של הנאנדרטלים .חפצים
שונים שנמצאו במקום מלמדים
שהנאנדרטלים חיו בקהילות
משפחתיות גדולות ושהשתמשו
בכלי אבן לצורכי ציד יונקים
גדולים.

מצידה השני של העיר ,בפסגת
טרשקו ,נמצאת הכנסייה
ע“ש מריה הקדושה ,אחד
מקומות העלייה לרגל האהובים
בזאגוריה .הכנסייה נבנתה בשנת
 .1750לזכרו של עולה רגל
מקומי שחזר מארץ הקודש עם
פסל של מריה הקדושה ,בשנת
מקמ ֶרות,
 .1669מוקפת בשורת ֶ
הכנסייה מקושטת בציורי

קירות ותיקרה של הצייר שנטון
לרכינגר ,ומזבחים מתקופת
הבארוק ,יצירות של אנטון מרסי
הסלובני ,ופיליפ יעקוב סטראוב
האוסטרי.

www.krapina.hr
www.tzkzz.hr
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ווליקי טאבור
75

הטירה ווליקי טאבור ,עם
צריפים מעוגלים ,המזדקפים
מעל סביבה ירוקה ,היא אחת
האתרים החשובים בזגוריה,
ושמל וויזואלי שלה .המבצר
נבנה במאה ה ,16-בתקופה
שהאימפריה העו’תמנית היתה
בשיאה .לאחר מכן ,בתקופות
של שלום ,שופצה כארמון
מקמ ֶרות בחצר
מגורים ,בתוספת ֶ

הפנימית .האוסף המרכזי של
המוזאון מכיל יצירות אומנות
שנתגלו בזמן השיפוץ ותכולת
המפוארת מתקופת הרנסנס.
וליקי תבור הוא המארח
המסורתי של תבור פסטיבל
סרטים שהוקדש לסרט קצר.

ורוניקה מדסיניץ’
המבקר בטירה יכול לשמוע את הסיפור שלה מהמאה ה  16על ורוניקה
מדסיניץ’ ,ילדה יפה מהכפר ,שיופיה סובב ראשו של אציל צעיר ,פרידריך
מצאליה .פרידריך היה נשוא לנערה משושלת פראנקופן הידועה .אהבתו
החדשה לוורוניקה גרמה למהומה גדולה .לפי האגדה ,אביו של פרידריך
כלא את שניהם במגדלים מרוחקים זה מזה .על ורוניקה הושמה בהיותה
מכשפה וסגרו אותה בתוך הקירות של הטירה .היום ,בזמן לילות של ירח
מלא ,אפשר לשמוע את הבכי שלה מהטירה .כזכר לוורוניקה המנצחים
בפסטיבל סרטים המקומי מקבלים פרס מצחיק וקצת מפחיד בצורת
הגולגולת של ורוניקה.

www.velikitabor.com

www.taborfilmfestival.com
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קומרובץ
77

אחד היעדים האהובים לטיולי
יום משפחתיים בזאגוריה,
הכפר קומרובץ ,שבו הבתים
המסורתיים שופצו למוזאון
אתנוגרפי בשם הכפר הישן .זהו
אוסף אתנוגרפי בשטח פתוח,
עם מספר בתים שהגג שלהם
מכוסה בקש ,מהמאה ה ,19
ובתוכם מוצגים חפצים שונים

מחיי יומיום וכלים ששמשו את
החקלאים המקומיים בעבודות
שדה .במספר בתים ניתן לראות
דוגמאות של מלאכות-יד שונות
,כמו תרקומת או לבבות ליציטר.
מומחים מקומיים יראו לכם את
מיומנותם ,וגם תוכלו להתנסות
באובניים.
www.mss.mhz.hr

יוסיף ברוז טיטו
בקומרובץ נולד יוסיף ברוז
 /.1980-.1892/קומוניסט
קרואטי ,שתחת שם בדוי טיטו
הנהיג אנטיפשיסטים יוגוסלבים
בזמן מלחמת עלם השנייה ,לאחר
המלחמה ייסד מדינה יוגוסלבית
הפדרלית .בבית שבה נולד שנמצא
בכפר מוצגים חפצים מחייו וחייהם
של אישים וציבוריים.
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קלאניץ
79

עמוק בגיא ,מתחת להר שוכנת
עירת קלאניץ ,המשתרכת
מסביב למגדל פעמון מקושת
בדוגמת לוח שח-מט ,בצבע
שחור-לבן ,של הכנסייה
פרנציסקנית ממאה ה .17
במקור הכנסייה היתה
המאוזולאום של משפחת
ארדאדי הידוע ,ולאחרונה

שופצו שני ארונות קבורה
של אותה משפחה ,המוצגים
בקריפטה מיוחדת .הארון
קבורה של אמאריק ארדאדי
העומד על רגליות מקושטות
נחשב לאחת הדוגמאות היפות
של האדריכלות הבארוקית
האירופית.
מול הכנסייה ,נמצאת גלריה

המוקדשת לפסל אנטון
אוגוסטינצ’יץ’ ().1979-.1900
שנולד בקלניץ ,למד בזגרב
ופריס והפך לאחד הפסלים
המבוקשים של זמנו .נקודה
המרכזית של המוזאון היא העתק
של פסל מונומנטלי של רוכב על
סוס ,הנקראת “שלום“ ,שמקורו
מוצב מול בנין האו“מ בניו יורק.

אוגוסטינצ’יץ’ נקבר בגינה של
הגלריה ומעל קברו עומד פסל
מרגש של חייל פצוע.

www.klanjec.hr
www.gaa.mhz.hr
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פרגרדה
81

במדרונות של הגבעה הצפונית,
מואראז’דינסקה טופליצה,
ממוקמת עירה קטנה פרגרדה,
שנראית עוד יותר קטנה מתחת
לשני צריפים גדולים של הכנסייה
המקומית שאכב מידתה ידועה
גם כ“הקתדרלה של זאגוריה“.
בכנסייה נמצא אורגן מרשים
שמלכתחילה היה מיועד

ווינהגורה
לקתדרלה של זגרב ,אך בסוף
נידחה מכיוון שלפי הטענות לא
הפיק צליל חזק מספיק לגודל
הקתדרלה העירונית .ביום
ראשון האחרון של ספטמבר,
תושבי האזור מתכנסים בה
לטקס בציר ענבים ,עם ריקודים
ושירה עממית.
www.pregrada.hr

עם ברצונכם לחוות אחד הנופים
היפים במחוז ,ביקרו בכפר
ווינגורה ,מערבית מפרגרדה.
גבוע ,בפסגת הגבע ,נעמדת
כנסיה ע“ש מריה הקדושה
שבעבר הייתה מוקפת בחומות
הגנתיות ,והיום מסובבת בשורה
מקמ ֶרות ,עם נוף מרהיב
של ֶ
הרים מפוזרות באזור.
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ההמנון הקרואטי
בסמוך לספא של טוהלי ,נמצא ארמון משפחת מיהנוביץ’ מהמאה ה ,.18
הקרוי על שמו של המשורר ו הדיפלומט  /.1861-.1796/שביקר בו
הרבה ,בהיותו האח של בעלת הארמון רוזנת בריגליביץ’ .אהבתו של
מיהנוביץ’ לנוף של זאגוריה היתה השראתו לשיר “המולדת הקרואטית“,
שהפכה להמנון הקרואטי.
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:טקסט
Jonathan Bousfield

:תרגום
Roni Brandl

:הגהה
Hannah Gold

:צילום
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Branko Balaško
Željko Gašpaović
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

הארכיון המוזאון מאטיה סקורייני
הארכיון שמורת הטבע מדבדניצה
הארכיון המוזאון מרד האיכרים
הארכיון ערבי הבארוק של
ואראז’דין
:מנהל אומנותי
Ivan Doroghy

:עיצוב גרפי
DZN Studio

:דפוס
Kerschoffset
978-953-228-074-6 ISBN

איגוד התיירות של
העיר זגרב
Kaptol 5
10000 Zagreb
info@infozagreb.hr
www.infozagreb.hr
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