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Медведница е во исто време и заштитен
природен резерват и омилено излетничко место
на загребчани. Од другата страна на северните
падини на Медведница лежи Загорје, крај богат
со зелени ритчиња, романтични дворци и
недопрена култура на животот на село.

TRAKOŠĆAN
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BELEC

GORNJA STUBICA
MARIJA BISTRICA
Medvednica
Sljeme

Медведница
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Обраснати со густа шума,
падините на Медведница (која
често се нарекува и само со
името на највисокиот врв
Сљеме) нудат одмор во природа
до која се стасува и со возење со
трамвај од центарот на градот.
Излетниците можат да одберат
по која од многубројните
означени патеки да тргнат
кон некој од планинарските
домови, кои нудат евтини,
свежо приготвени и обилни
јадења. Паркот на природата

Медведница е дом на бројни
растителни и животински
видови и е богат со културни и
геолошки знаменитости. Една
од нив, на пример, е пештерата
Ветерница, која се простира
на 10 квадратни километри
карстен карпест терен.
Главната пештера е долга над
2 километри, а за посетители
се отворени првите 380 метри
од пештерата. Тука може да се
видат коски од пештерска мечка
и да се посетат (па дури и да се

посвојат) денешните жители на
пештерата – лиљaците. Паркот
нуди и посета на рудникот
за сребро во кој семејството
Зрински вадело сребро од 16
век, кога грофот Петар Зрински
добил право на експлоатација
на благородната руда. По
два века експлоатирање
на рудникот, велат некои,
системот на подземни ходници
се протегнал се до Горни
град во центарот на Загреб.
www.pp-medvednica.hr

Грав
За стотици неделни излетници,
награда за тричасовното
искачување на врвот Сљеме е
чинија со врел грав. Гравот е густо
вариво со вкус на чадено месо, а
се служи со колбаси и so малку
вкуснa киселa зелкa. Јадењето
е вкусно, загрева, можеби е
дури и здраво, а со студено пиво
причинува вистинско задоволство.
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Горња Стубица
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Горња Стубица нуди селски мир
и убав панорамски поглед на
околните ридови. За повеќето
Хрвати името на местото Горња
Стубица е синоним за името
на Матија Губец, водачот на
Селската буна од 16 век. Губец
бил поразен, врзан на кола и
однесен во Загреб, каде што
на главата му била ставена
круна од усвитено железо и без
многу церемонија бил погубен.
Стеблото на старата липа кое

стои покрај убавата старинска
дрвена куќа (во која денес се
наоѓа кафуле), е единствен жив
сведок за времето на Матија
Губец. Во прекрасната палата
Оршиќ во близината е сместена
и збирка која ја раскажува
приказната за Матија Губец
и за животот во Загорје.

www.mdc.hr/msb
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Марија Бистрица
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Марија Бистрица е едно од
најомилените светилишта на
Мајката Божја во Хрватска,
кое секоја година го
посетуваат илјадници верници.
Привлечното гратче е сместено
во спектакуларно убава
природа, а заветната црква
Марија Снежна, на главниот
градски плоштад поплочен со
калдрма, е навистина убава.
Посветена ѝ е на Дева Марија

благодарејќи на чудотворната
статуа на црната Мајка
Божја со дете, која датира од
15 век, кога овдешниот парох,
плашејќи се од наездата на
Турците, ја скрил статуата и
умрел пред да стигне некому
да му го открие засолништето.
По неколку децении
засолништето било откриено
бидејќи статуата светела.
После тоа статуата уште еднаш

била скриена и откриена
во 17 век и оттогаш почит ѝ
оддаваат бројни луѓе кои ѝ
припишуваат исцелувачка моќ.

www.info-marija-bistrica.hr

Лицитарски срца
Светлоцрвените лицитарски срца,
кои ќе ги најдете за време на слaвитe
пред црквите и во сувенирниците,
се традиционален украс и подарок
за спомен на Загреб и Загорје. На
лицитарот со бел шеќер е напишано
името на местото што сте го посетиле,
а можеби и некоја љубовна порака,
мудра изрека или спомен. Лицитар
често се дарува како знак на љубов,
кој, барем теоретски, може и да
се јаде. Нема да погрешите!
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Белец
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Во подножјето на планината
Иваншчица се наоѓа селцето
Белец, во кое се крие
врвен пример на сакрална
архитектура – црквата Света
Марија Снежна. Црквата
опкружена со бедеми кои
требало да ја штитат од
османлиската инвазија има
навистина величествена
внатрешност украсена со
фрески на овдешниот мајстор
Иван Рангер од 18 век и
неверојатно богата низа олтари

Лепоглава
полни со позлата кои ги градел
скулпторот Јосип Шокотниг
од Грац. Црквата е неодамна
обновена и секако вреди да
се посети како ремек-дело
на барокот во Хрватска.

Големо светилиште е и
блиската Лепоглава, која во
14 век ја основал црковниот
ред павлини. Павлините не
изградиле само величествена
црква и манастир, туку со
образованието, медицината,
уметноста и културата
направиле многу за овој град.
Со царски указ на Јосип II,
павлинскиот ред е распуштен
и монасите во 1786 година
заминале од Лепоглава. Во 1854
година манастирската зграда

станала затвор. Најголемата
казнена институција во
Хрватска денес ги користи
околните нови згради, а во 2001
година манастирските згради
и беа вратени во сопственост
на Црквата. И самиот казнен
дом е познат како затвор во
кој биле бројни политички
затвореници, па така и Јосип
Броз Тито и Фрањо Туѓман.

www.lepoglava-info.hr

Лепоглавска тантела
Еден од занаетите кој во Лепоглава го донеле павлините била изработката
на тантела. Денес градот е еден од центрите на тантелата во Хрватска,
со познати школи, работилници и меѓународен фестивал на тантела што
се одржува секоја година. Наградуваната лепоглавска тантела се реди
на стапчиња, додека пашката тантела која е еднакво позната се везе со
игла, а хварската тантела се изработува од влакна од листот на агава.
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Тракошќан
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Кога ќе се кaжe дека Загорје е
крај на дворци од бајките,
веројатно повеќето најпрво ќе
помислат на Тракошќан.
Множeството високи, бели кули
и бедеми кои се огледуваат во
езерото опкружени со
зеленилото на брeговите и
шумите – дворецот Тракошќан
– дава навистина убава слика.
Првобитно граден како мала
одбранбена тврдина во 13 век,
Тракошќан станал дом на

семејството Драшковиќ, кое
во 19 век го преуредило во
романтичен дворец. На сите
четири ката од дворецот што е
одлично зачуван се простира
музеј, кој го води посетителот
од соба во соба низ разни
стилови на внатрешно
уредување.

www.trakoscan.hr
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Запад

Запрешиќ
Дворец Лужница
Самобор
Самоборско горје
Плешивица
Жумберак
Во непосредна близина на Загреб, западно
од градот, убавата околина е прошарана
со гратчиња полни со живот и некогашни
благороднички имоти. Во далечината се
креваат темните контури на Жумберак,
чии осамени патеки ги привлекуваат
излетниците со својата тивка таинственост.
16
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Запрешиќ
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За градот Запрешиќ неразделно
се врзува името на грофот
Јосип Јелачиќ (1801 – 1859),
кој во 1848 година ги
предводел Хрватите во борбата
за хрватска самостојност,
а потоа се повлекол на
својот имот крај Запрешиќ.
Изведувањето на големoто и

долгорочно реновирање на
Јелачиќевата палата Нови
двори сѐ уште трае, но паркот
кој ја опкружува палатата
нуди пријатни изненадувања.
Во амбарот, делумно граден
од дрвени греди и штици,
пријатен дом денес нашла
галеријата Матија Скурјени,

во која се изложени делата на
овој самоук локален сликар
чии слики од селскиот живот
пленат со надреална убавина
од сништата. Побарајте ги
и тенките кули на семејната
гробница Јелачиќ, која во
неоготски стил ја замислил
градителот на загребската

катедрала Херман Боле. Нови
двори нудат разни рекреациски
содржини на шумските патеки
и игралиште за голф.

www.muzej-matija-skurjeni.hr
www.zapresic.hr
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Дворец Лужница
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Над полињата со пченка што
се простираат од Запрешиќ
кон исток, се издигаат
достоинствените странични
кули на дворецот Лужница
кои на овој извонредно убав
пример на благородничка
палата од 18 век ѝ даваат
изглед на француски дворец.
Неколку благороднички
семејства биле сопственици
на дворецот, а во 1925 година
ѝ бил подарен на Дружбата
на милосрдни сестри на Свети
Винко Паулски, кои денес

го користат како центар за
духовна медитација и молитва.
Паркот кој ја опкружува
палатата е внимателно уреден
и му е вратен првобитниот
изглед на парк од 19 век, а
за посетители е отворен во
недела попладне. Паркот е
прочуен по старите дабови, а
е богат и со разни ароматични
билки од кои милосрдните
сестри прават ликер.

www.luznica.hr
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Самобор
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Сместен во подножјето на
зелените ритчиња, крај
рекичката Градна која постојано
жубори, Самобор е едно од
гратчињата кои се најдобро
зачувани во северна Хрватска,
па секојдневно го посетуваат
многубројни посетители од
Загреб кои најмногу сакаат да
седат во некое од кафулињата
на главниот самоборски
плоштад и да уживаат во

прочуените самоборски
кремпити кои ги нудат сите
градски слаткарници.
Љубителите на уметнички дела,
ракотворби и стари занаети
во Самобор ги очекуваат
многу занимливости. Делата
на еден од најомилените
современи сликари се собрани
во галеријата „Златко Прица“,
а поновите фотографски дела
во фотогалеријата „Ланг“.

Заедно со живописната збирка
на народни носии во Градскиот
музеј, во градот Самобор
навистина има што да се види.
Самобор е и совршено место
за пријатна прошетка низ
природата. Ако тргнете по
некоја од шумовитите патеки
кои ве водат нагоре кон
Аниндол и ако продолжите низ
шумата, на крајот на патот ќе
ве дочека драматична слика на

23
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разурнатиот самоборски Стари
град, кој датира од 13 век.
Одлично избран момент за
посета на Самобор е времето
на карневалите (фашник),
особено последниот викенд
пред карневалскиот вторник,
кога градот особено заживува
со минувањето на веселите
карневалски поворки и кога
многубројни маскирани
посетители учествуваат во
карневалските свечености.

Самоборски специјалитети
Самобор во цела Хрватска е познат по два специјалитетa за кои се верува
дека датираат од периодот на кусата француска окупација на градот во
почетокот на 19 век. Веројатно најпознатиот самоборски специјалитет е
бермет, овдешна верзија на вермут, кој се прави од вино облагородено
со јужно овошје и ароматични тревки како пелинот. Ако аперитивот
не им е на сите по мерак, ќе им се допадне густиот кафен самоборски
сенф со силен овошен вкус. Семејството Филипец со генерации ги
негува и двата традиционални производа, кои можат да се купат во
семејната продавница на неколку чекори од главниот градски плоштад.

www.samobor.hr
www.tz-samobor.hr
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Самоборско горје
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Во близина на Самобор кон
запад се простира Самоборско
горје, помала планинска низа
богата со густи шуми и падини
на врвот, идеално место за
еднодневни рекреациски
излети. Највисоката точка на
Самоборско горје е Јапетиќ,
висок 879 метри, до кој се
доаѓа по два часа пешачење

од Шоиќевата куќа, омилениот
излетнички ресторан со
рекреациски содржини. На
крајната југоисточна точка
на гората се издига стрмниот
Окиќ, со урнатините на една
од најмоќните хрватски
средновековни тврдини на
врвот. На падините на Окиќ
се наоѓа и Етно-куќата Под

Окиќ, приватен музеј сместен
во обновената селска куќа,
во кој може да се разгледаат
разни традиционални
предмети и носии.

www.etno-kuca.hr
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Плешивица
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Долж јужните падини на
Самоборското горје, во
преубавиот пејзаж на благи
ритчиња испресечени со насади
винова лоза, се сместило
селото Плешивица. Освен по
извонредните пиноа, шардонеа
и ризлинзи, овој стопански
крај е прочуен и по португизац,
црвено вино со овошен вкус,
кое како и божолето, најдобро

е да се пие додека е виното
сѐ уште младо. Доаѓањето
на младиот португизац во
октомври е главен повод за
голема локална свеченост.
Многу семејни винарии во
Плешивица ви нудат можност
да ги пробате нивните вина,
а многумина од нив ќе ви
послужат и месни деликатеси
и сирење. Во Туристичката

заедница на Загребската
жупанија може да се најде
брошура за плешивичкиот
вински пат во која се наведени
сите такви винарии.

www.tzzz.hr
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Жумберак
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Во околината на Загреб, бројни
се местата во недопрената
природа погодни за
еднодневни излети во горите,
а Жумберак е сигурно една од
најпривлечните одредници.
Надодавајќи се на Самоборско
горје, Жумберак му нуди на
излетникот низа планински
врвови, тесни планински
падини и осамени села во

кои ќе видите сушилници
за пченка и уредно
наредени дрва за огрев.
Возејќи се по кривулестите
жумберски патишта, ќе
видите повеќе трактори
отколку семејни возила.
Голем дел од овој горски
предел му припаѓа на Паркот
на природата Жумберак, во
чие седиште во селото Слани

Дол, западно од Самобор,
може да се добијат сите
информации за пешачките
и велосипедските патеки.

www.pp-zumberaksamoborsko-gorje.hr

Крашиќ
Центарот на хрватското католичко
наследство е во Крашиќ, економски
богато село на југозападните падини
на Жумберак. Тука е роден Алојзије
Степинац (1898 – 1960), загребски
надбискуп кого комунистите во
1945 година го фатиле и затвориле,
па станал симбол на духовниот
отпор против власта. Во малиот
спомен-музеј на пристапен
начин се прикажани најважните
моменти во неговиот живот.
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Југоисток

Андаутонија
Вукомерички горици
Велика Млака
Сисак
Лоњско поле
Јасеновац
Ако тргнете од Загреб кон југ, ќе се впуштите
на своевидно патување низ хрватската
историја. На голем број места ќе можете
да посетите римски урнатини и остатоци
од средновековни градови, но вистинското
богатство на овој крај е единствената
архитектура на дрвените куќи од 19 век.
ZAGREB
32
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ANDAUTONIJA

VELIKA MLAKA

VELIKA GORICA

LUČELNICA
GUSTELNICA
LUKINIĆ BRDO

Lonjsko polje
LIJEVI ŠTEFANKI

Vukomeričke gorice
KUTINA
SISAK

ČIGOČ
KRAPJE

JASENOVAC

Андаутонија
34

Малото село Шчитарјево спие
на остатоците на античка
Андаутонија, римски град кој
во првиот век од нашата ера
настанал овде, на крстопатот
на трговските патишта во
долината на реката Сава. Тоа
археолошко наоѓалиште денес
е атрактивен археолошки парк
отворен за јавноста, кој на

посетителите им нуди прошетка
по мазно поплочените римски
улици или поглед на системот
на подно греење во зградата
на некогашната јавна бања.
Секоја година кон крајот на
април се одржуваат Деновите
на Андаутонија посветени на
староримското наследство,
кои нудат експериментални

археолошки работилници,
римски јадења и пијалаци на
штандовите и тематски игрални
за децата кои таму можат да се
натпреваруваат во римски игри.

www.andautonia.com
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Вукомерички горици
36

Во горите на Вукомерички
горици, југозападно од Велика
Горица, се крие цело богатство
на традиционална дрвена
архитектура. Овој предел,
со расеани села по ридските
врвови, со букови шуми и
лозја, нуди совршен селски
мир и бегство од градската
врева. Во селото Лучелница,

на 25 километри од Велика
Горица се наоѓа капелата
Свето Тројство од 1935 година,
со прекрасна црквeна кула
покриена со шиндра, а однатре
обложена со дабови коцки
со големи димензии. Малку
понатаму кон запад е местото
Густелница и капелата Свети
Антун, една од најубавите

црквички во овој регион, со
трем изграден во 19 век кој
лежи на чаталести дрвени
столбови кои со изгледот
потсетуваат на големо гребло.
Малку понатаму кон југ во
Лукиниќ Брдо е црквата Свети
Иван Крстител од почетокот
на 20 век, чиј трем лежи на
столбови со богата арабеска

од резби која сведочи за
големата вештина на овдешните
мајстори-копаничари. Меѓу
прочуените дрвени црквички
и капелички со рустикален
изглед се издвојува капелата
Свети Јурај на врвот на ридот
над селото Лијеви Штефанки,
со конусен покрив обложен
со брановидна шиндра, на чиј
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Велика Млака
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врв се истакнува голем петел
од ковано железо. Капеличката
е изградена во 1677 година, а
четврт век подоцна со помош на
валјак е преселена на својата
денешна локација. Толку е мала
што на местото на задниот ѕид
се вградени големи подвижни
прегради кои во недела се
раздвојуваат за богослужбата да
може да се следи и однадвор.

Еден од најпознатите примери
на градителска традиција во
дрво во Хрватска е црквата
Света Барбара во местото
Велика Млака, оддалечено само
неколку километри јужно од
Загреб. Изградена е кон крајот
на 17 век од тешки дабови
греди, а во 19 век внатрешноста
била украсена со дела од
овдешните народни сликари.

Речиси секој сантиметар
од внатрешните ѕидови е
покриен со плочи насликани
со слики од животот на св.
Барбара, портрети на светци
и раскошни цветни мотиви.

www.tzvg.hr
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Сисак
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Ниеден град не може да се мери
со долгата историја на градот
Сисак. Во античко време тука
се наоѓало римското речно
пристаниште Сисциа, а во
текот на подоцнежните векови
Сисак имал клучна улога во
одбраната на средна Европа
од наездата на османлиската
војска. Во градскиот музеј
може да се посети прекрасната

збирка антички предмети,
а пред парохиската црква
се видливи фрагменти на
ѕидини од римско време.
Тематски историски изложби се
одржуваат и во импозантната
тврдина со три големи кули,
која се издига над влевот на
Купа во реката Сава. Точно под
ѕидините на оваа тврдина, на
22 јуни 1593 година се собрале

хрватската, словенечката и
австриската војска и ѝ нанесле
страотен пораз на турската
војска која била бројно
надмоќна, нарушувајќи му
ги на Османлиското Царство
сите планови за натамошно
освојување на Европа.

www.sisakturist.com
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Лоњско поле
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Лоњско поле е најголемото
заштитено природно
мочуришно подрачје во
Хрватска кое се простира
долж источниот брег на реката
Сава како низа од ливади,
мочуришта и речни ракави.
Лоњско поле е и ризница
на традиционална дрвена
архитектура со сликовити

дрвени куќи, прекриени со лоза
и украсени со цветни кошници,
зачувани во многу села.
Двата брега на реката Сава ги
поврзуваат старински сплавoви,
кои веднаш тргнуваат кон
спротивниот брег штом ќе се
соберат неколку возила. Реката
Сава секоја година се излева
од коритото и го поплавува

Лоњско поле, а бројни пасишта
тогаш стануваат мочуришта.
Благодарејќи на таа природна
појава, Лоњско поле е богато
со разновиден животински
свет, во кој се истакнуваат 250
видови птици. Ова е совршено
место за велосипедски излети,
со голем избор на пансиони
во кои велосипедистите

се добредојдени гости и
кои нудат ноќевање со
појадок, честопати во некоја
традиционална дрвена куќа.
Лоњско поле има два
информативни центри: во
селото Чигоч, познато како
живеалиште на голема
популација штрковипреселници, и во селото
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Крапје, кое може да се
пофали со најголем број
најдобро зачувани дрвени
куќи. И двете села се
појдовни точки за прошетка
по патеките низ природата
кои посетителот го водат
долж насипот и низ шумите
на исклучителниот пејсаж на

Лоњско поле. Од Крапје може
да се влезе во орнитолошкиот
резерват Крапје Ѓол, едно
од најголемите гнездилишта
на чапји во Европа.

Бели штркови
Од месец април до крајот на август Лоњско поле им нуди дом на една
третина од севкупната популација на бели штркови во Хрватска. Околу 500
парови штркови се собираат овде благодарејќи на изобилството храна –
инсекти, жаби и риби – се гнездат и ги испилуваат младите пред да тргнат
на пат до африканските зимувалишта. Најпознатото село полно со штркови
е Чигоч, во кое речиси и да нема оџак и столб без штрк и гнездо на штрк.

www.pp-lonjsko-polje.hr

www.turizam-smz.hr
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Јасеновац
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Едно од најголемите споменподрачја на Втората светска
војна во Хрватска е сместено
јужно од Лоњско поле,
покрај мирното речно гратче
Јасеновац. Тука од 1941 до
1945 година бил работниот
логор на пронацистичкиот
усташки режим во кој, според

процените, биле убиени околу
70.000 Евреи, Срби, Роми
и хрватски антифашисти.
Мултимедијалната изложбена
збирка со помош на
фотографии, стари филмски
новости и разговори снимени
со преживеани логораши
ја раскажува историјата

на логорот. Високо над
ливадите на кои некогаш
биле зградите на логорот
се издига Камени цвијет,
споменик кој со својата чиста
современа убавина повикува
на размислување и паметење.
www.jusp-jasenovac.hr
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Исотк

Вински патишта околу
Свети Иван Зелина
Вараждин
Лудбрег
Опека
Прекрасниот барокен Вараждин е еден од
најубавите градови на континентална Хрватска,
но во околината на градот излетниците ги
очекуваат и други убави изненадувања.

OPEKA

VARAŽDIN

LUDBREG
VARAŽDINSKE TOPLICE

SV. IVAN ZELINA

ZAGREB
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Вински патишта
околу Свети
Иван Зелина
Семејствата кои живеат во
ридестиот предел околу
градот Свети Иван Зелина со
генерации ги негуваат своите
лозја. Вината од овој регион
(меѓу кои е и Краљевина
Зелина - вино кое се прави

од локална сорта грозје)
се сѐ попопуларни, а многу
овдешни винари ги отворија
подрумите за туристите и нудат
дегустација на своите вина.
Мапа на винските патишта
побарајте во градскиот музеј
„Зелина“ или појдете каде
што ве води патот следејќи
ги кафеавите патокази. Ако
посакате да дегустирате вино

во поформална атмосфера
со понуда на храна, обратете
се на туристичката заедница,
која ќе ви помогне да најдете
домаќин кој ќе ве нагости.

www.tzzz.hr
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Вараждин
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Вараждин, еден од барокните
градови во средна Европа што
се најдобро зачувани, ве кани
да прошетате низ пешачката
зона по централните градски
улици по чија должина се
нижат убави пастелни фасади
на градските палати и цркви.
Овој град кусо време во текот
на 18 век бил главен град на

Хрватска, што го објаснува
фактот што толку многу
благороднички семејства тука
изградиле раскошни палати.
Во зелениот парк недалеку
од градскиот центар се наоѓа
стариот град кој со својата
импозантна архитектура нѐ
потсетува на деновите кога
Вараждин бил град-тврдина

кој ја бранел северна Хрватска
од османлиската војска.
Цврстите средновековни кули и
ренесансниот внатрешен двор
со кружна галерија се пригоден
домаќин на историските збирки
во Градскиот музеј. Од другата
страна на висечкиот мост кој
води во тврдината се наоѓа
барокната палата Сермаге,
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во која се наоѓа галерија на
стари мајстори и на современо
сликарство. Во Вараждин се
наоѓа уште еден значаен музеј
– ентомолошкиот музеј Светот
на инсектите, во чиј фундус е
извонредната збирка пеперутки
и макети кои ни го прикажуваат
тајниот живот на инсектите.

Љубителите на хортикултурата
секако би требало да ги посетат
градските гробишта, кои
управникот на гробиштата и
талентиран ботаничар Херман
Халер во 1906 година ги уредил
како орнаментален парк.
Со своите зимзелени живи
огради и кедрите поткастрени

во разновидна низа форми,
гробиштата се единствен
пример на комбинирање
на парковна архитектура
која не го нарушува
спокојот на гробиштата.

www.tourism-varazdin.hr
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Лудбрег
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Лудбрег станал место за
поклоничко патување со указ
на Папата од 1513 година,
откако еден свештеник,
служејќи богослужба, за миг
почувствувал сомнеж дали
лебот и виното се навистина
Христовото тело и крв. Пред
неговите зачудени очи виното
се претворило во крв, па и
денес се чува во црквата
Пресвето Тројство, во златен

Опека
реликвијар кој на црквата ѝ го
дарувала грофицата Батани,
чија семејна палата е една од
најубавите згради во ова убаво
провинциско гратче. Секоја
недела кон крајот на август
и почетокот на септември во
Лудбрег доаѓаат голем број
поклоници, а тогаш се одржува
и живописното проштевање.
www.tz-ludbreg.hr

Во ридовите западно од
Вараждин, како зелена оаза
се сместила Опека, ботаничка
градина од 19 век, една од
најубавите во земјата. Паркот
во стил на англиските паркови
го засадило семејството
Бомбелес, па тој ја надживеал
нивната барокна палата која
денес, за жал, е само урнатина.
Во ботаничката градина се
засадени стотици видови дрвја

од целиот свет, меѓу кои има
и ретки и егзотични видови.
Блиското гратче Виница е
прочуено по изворската вода и
виното – ако пробате од едното
или другото, ќе уживате!

www.dvorci.hr
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Југ

OZALJ
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Карловац
Долна Купчина
Озаљ
Слуњ
Национален парк Плитвице
Бараќеви шпиљи
Реките, езерата и водопадите се само дел од
атрактивните глетки кои го очекуваат патникот
југозападно од Загреб, а Националниот парк
Плитвице е познат како една од величествените
европски природни убавини. Старите градови,
тврдини и дворци расеани по должината на
целиот пат кон Плитвице му нудат на посетителот
интересна глетка и пријатен престој.

Crna Mlaka
Dobra

KARLOVAC

Kupa

DONJA KUPČINA
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SLUNJ

Baraćeve špilje

Plitvička jezera

Карловац
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Градот Карловац, сместен
на устието на 4 реки, го
основал кон крајот на 16 век
надвојводата Карло Штаерски
како тврдина која ќе ја брани
средна Европа од наездата
на османлиската војска. Иако
одбранбените ѕидини се
одамна срушени, во градскиот
парк се уште се препознаваат
контури на ѕвезда, форма во
која тврдината била изворно
градена. По куса прошетка од

центарот на градот се стасува
до зелените брегови на реката
Корана, каде што може да се
најде совршено местенце за
сончање или за хранење на
лебедите кои таму престојуваат.

www.karlovac-touristinfo.hr

Црните штркови во Црна Млака
Недалеку од автопатот
Загреб-Карловац се простира
мочуришното и шумовито подрачје
на Црна Млака со своето богатство
на птици. Посебна вредност на
ова подрачје е живеалиштето
на ретките црни штркови кои за
разлика од белите штркови кои се
многу почести, се исклучително
чувствителни на присуство
на луѓе, па се гнездат само во
сигурноста на недопрените шуми.

www.tzzz.hr
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Долна Купчина

Озаљ

Во многу села западно од Загреб
се уште има трошни дрвени
селски куќи, а меѓу најубавите се
куќите што се зачувани во селото
Долна Купчина југоисточно
од Карловац. Во неголемиот
Родокраен музеј грижливо се
чуваат група стопански објекти од
19 век, распоредени околу малата
пољана. Колекцијата на рачно
ткаени платна и везени носии ја
збогатува музејската збирка.

Северозападно од Карловац
се наоѓа гратчето Озаљ, а
високо на клисурата над
градот и кривулестата река
Купа се издига достоинствен
дворец, поврзан со историјата
на двете најголеми хрватски
благороднички семејства,
Зрински и Франкопан. Во
дворецот е сместен музеј чија
поставка на многу впечатлив
начин раскажува приказна
за животот на дворот во
времето кога Озаљ бил на

www.tzzz.hr

врвот на моќта, во 17 век. По
малку слична на дворецот е и
Муњара, хидроцентралата која
во 1908 година Австријците ја
изградиле на Купа во разигран
неоготски стил. Машините, кои
се произведени во Австрија
и пуштени во погон во 1926
година, се добро зачувани и
се уште се спремни за работа.

www.ozalj-tz.hr
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Слуњ
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Патувајќи по патот од Загреб
кон Плитвички Езера, здивнете
во Слуњ, гратче вгнездено
на стрмнината високо над
реката Корана. Подолу,
покрај самата река, се наоѓа
малото место Растоке во
кое брзите ракави на реката
Слуњчица раздвижуваат цела
низа воденици. Посетителот

овде може да прошета низ
фасцинантниот лавиринт од
канали и дрвени мовчиња,
а рестораните сместени на
самиот брег нудат уживање во
свежо уловената пастрмка.

Рафтинг
Многу од најпривлечните одредници за љубителите на рафтингот на
брзи води се наоѓаат токму во околината на Карловац. Најблиски се
реката Мрежница и нејзините возбудливи брзаци, збиени во тесниот
речен премин меѓу шумовитите ритчиња. Возбудувања нуди и реката
Корана, која извира од најсеверното Плитвичко езеро и протечува низ
цела низа драматични кањони. Малку подалеку е и брзиот ток на Купа,
која овде брзо протечува помеѓу високите врвови во Горски котар.

www.tz-slunj.hr

www.tzkz.hr
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Национален
парк Плитвице
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Најголемото подрачје на
заштитена природа во
Хрватска и едно од нејзините
најомилени туристички
одредишта, Националниот
парк Плитвице на посетителот
му нуди прошетка низ предел
на единствена и незаборавна
убавина. Срце на Националниот

парк се тиркизните ниски
езера и низата водопади
кои се скалесто разместени
над секое од езерата. Овие
водени каскади настанале
во текот на илјадници и
илјадници години со минување
на водата која бара пат низ
карстниот терен носејќи
честички варовник, кој потоа
се таложи низводно, полека

создавајќи низа природни
варовнички прегради. Овој
процес на таложење сѐ уште
трае, како што покажуваат
сребреникавите слоеви на
варовник на камчињата и
на билките кои растат во
водите на Плитвички Езера.
Моќниот татнеж на водопадите
и брзаците создава необичен
контраст на мирот на големите

Плитвички езера, чија тишина
ја нарушува само веселото
крекање на жабјиот оркестар.
Над езерата се издигаат
шуми од елка и бука, идеално
живеалиште за срната, волкот,
рисот и темната мечка.
Паркот е одлично организиран
и човек лесно се снаоѓа по
јасно означените патеки покрај
езерата и дрвените мовчиња
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Бараќеви шпиљи
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под кои течат бројни брзаци.
Влезницата за посета служи и
како билет за бесплатно возење
со бродовите кои пловат од
крај до крај на најголемото
Плитвичко езеро и за превоз со
електричниот воз кој вози долж
источната страна на паркот
поврзувајќи ги двата главни
влеза во националниот парк.
www.np-plitvicka-jezera.hr

Источно од Плитвички Езера
се простира карстно подрачје
преполно со пештери. Најлесно
достапни се Бараќеви шпиљи,
каде што се нуди 40-минутна
посета во придружба на водич
низ драматичните глетки
кои во подземниот свет ги
создаваат сталагмитите и
сталактитите. Пештерите им
се омилено место на лиљаци
за гнездење, па големиот куп

измет од лиљаци стана една од
атракциите на овие пештери
кои не се толку атрактивни.
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www.baraceve-spilje.hr

Северозапад

Крапина
Велики Табор
Кумровец
Клањец
Преграда
Винагора
Посетата на западниот дел на Загорје
го носи посетителот низ благ пејзаж
на зелени загорски ритчиња од чии
врвови, волшебни како разгледница, се
распослале лозја, црквички и дворци.
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VELIKI TABOR

PREGRADA

VINAGORA

KRAPINA

KUMROVEC

KLANJEC

KRAPINSKE TOPLICE

TUHELJSKE TOPLICE

Крапина
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Во подножјето на една убава
група мешести ритчиња се
сместил градот Крапина, центар
на овој регион, прочуен и како
прататковина на крапинскиот
прачовек, неандерталец кој
овде живеел и ловел дивеч
пред околу триесет илјади
години. Првото предисториско
наоѓалиште го открил во
1899 година Драгутин
Горјановиќ Крамбергер во
Хушњаково, првото село по

Крапина кое така ја направи
Крапина едно од најбогатите
неандерталски наоѓалишта во
Европа. Мултимедиумската
изложба на самото наоѓалиште
на фасцинантен начин
го открива начинот на
живеење на неандерталците.
Предметите што се пронајдени
тука покажуваат дека
неандерталците живееле
во поголеми семејни
заедници и за ловење на

поголеми видови цицачи
користеле камено орудие.
На спротивната страна на
градот, на Тршки врв, се наоѓа
раскошната црква на Мајката
Божја, едно од најомилените
места за поклоничко патување
во чест на Мајката Божја во
Загорје. Изградена е во 1750
година како заветна црква
со чудотворната статуа на
Мајката Божја, која еден
овдешен поклоник во 1669

година ја донел од Светата
Земја. Опкружена со прстенеста
низа од аркади, оваа црква
се одликува со богатото
таванско сликарство на Антон
Лерхингер и раскошните
олтари, дело на мајсторот на
барокното градежништво Антон
Мерсиа од Словенија и Филип
Јакоб Страуб од Австрија.
www.mhz.hr
www.tzkzz.hr
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Велики Табор
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Дворецот Велики Табор, со
своите големи полукружни
кули кои се издигаат високо
кон небото над зеленилото
на врвот на ридот, е една од
најголемите знаменитости и
вузуелен заштитен знак на
Хрватско Загорје. Утврдениот
дворец е изграден во почетокот
на 16 век, кога Османлиското
Царство било на врвот на
воената моќ, а во мирнодопско
време е преуреден како дворец
за живеење, па на внатрешниот

двор му се додадени кружно
поставени аркади. Централната
музејска збирка содржи
уметнички дела откриени во
текот на реставраторските
работи на дворецот, како и
раскошен ренесансен инвентар.
Големиот Табор е домаќин на
традиционалниот филмски
фестивал „Табор“, посветен
на краткометражниот филм.

Вероника Десиничка
Секој што ќе го посети дворецот Велики Табор, ќе ја слушне приказната од
16 век за Вероника Десиничка, девојка-селанка чија убавина го маѓепсала
младиот благородник Фридрих Цељски. Фридрих веќе бил оженет со
девојка од моќното семејство Франкопан, па неговата ненадејно разгорена
љубов кон Вероника предизвикала голема мешаница. Според легендата,
таткото на Фридрих, грофот Херман Цељски наредил младиот пар да се
затвори во две оддалечени кули. Несреќната Вероника била сослушана
и на крајот обвинета дека е вештерка, а нејзиното тело било заѕидано
во ѕидините на Велики Табор, па и денес, во ноќите со полна месечина,
се слушаат нејзините лелеци. Во спомен на хероината на оваа љубовна
трагедија, наградените филмови на „Табор филм фестивал“ примаат
духовита и по малку морбидна награда во форма на черепот на Вероника.

www.velikitabor.com

www.taborfilmfestival.com
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Кумровец
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Еднa од омилените
загорски дестинации за
еднодневни семејни излети
е селото Кумровец, каде што
традиционалните селски куќи
се обновени во денешниот
музеј „Старо село“. Музејот
е всушност етнографска
збирка на отворено, со многу
привлечнo мноштво стари
куќи од 19 век прекриени со
слама, во кои се изложени

разни предмети за секојдневна
употреба и орудија кои
овдешните земјоделци некогаш
ги користеле за работење
по полињата. Во многу куќи
може да се видат примери
на традиционални селски
ракотворби, од везови кои ги
везеле загорските жени до
лицитарски производи со топли
бои кои ги изработува селскиот
слаткар. Овдешните занаетчии

често можат на гостинот да му
ги покажат селските вештини, а
ќе ви понудат и прилика да се
обидете на грнчарско тркало.

www.mss.mhz.hr

Јосип Броз Тито
Кумровец е познат и како родно
место на Јосип Броз (1892-1980),
хрватски комунист кој под
партиското име Тито ги предводеше
југословенските антифашисти во
движењето на отпорот во Втората
светска војна и стана основач
на повоената југословенска
сојузна држава. Куќата во која
израснал Тито денес е сместена
во рамките на музејот „Старо
село“ и содржи експонати кои
сведочат за неговата кариера.

77

Клањец
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Сместувајќи се во длабока
котлина во подножјето на
ридовите, гратчето Клањец
се ширело околу камбаната
украсена со црно-бел примерок
на шаховница која се издига
над фрањевачкта црква од
17 век. Црквата првобитно
била градена како мавзолеј
на моќното семејство Ердеди,
а неодамна беа обновени

два убави саркофага на
семејството Ердеди и
изложени во посебна крипта.
Саркофагот на Емерик Ердеди
стои на украсени ногарки
и е еден од најубавите
примероци на барокна гробна
архитектура во средна Европа.
Наспроти црквата е галеријата
посветена на скулпторот Антун
Аугустинчиќ (1900 - 1979), кој

е роден во Клањец, а студирал
во Загреб и во Париз и станал
еден од најбараните автори
на јавни скулптури на своето
време. Централна точка на
галериската поставка е моделот
на монументалната скулптура
на јавач под наслов Мир, чиј
оригинал стои пред зградата
на Обединетите нации во
Њујорк. Аугустинчиќ е закопан

тука, во градината, а над
неговиот гроб стои трогателна
скулптура на ранет војник.
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www.klanjec.hr
www.gaa.mhz.hr

Преграда
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Под падините на ритчињата
северно од Крапински
Топлици се вгнездил малиот
град Преграда кој се чини
уште помал под двете високи
кули на парохисаката црква.
Поради големината таа црква
често се нарекува и загорска
катедрала. Има и големи оргули
кои градителот ги наменил за
загребската катедрала, но биле

Винагора
отфрлени со објаснение дека
не се со доволно силен звук за
голема градска катедрала. Во
последните недели на месец
септември месното население
од околните места доаѓа во
градчето на свеченост за
гроздоберот, кој се одбележува
со народни песни и игри.
www.pregrada.hr

Ако сакате да видите еден
од најубавите погледи во
овој регион, појдете во
селото Винагора, западно од
Преграда, каде што високо
на врвот на зелениот брег е
изградена заветна црква на
Мајката Божја. Првобитно била
опкружена со бедеми кои ја
штителе од сите непријателски
напади, а денес е опкружена со

низа аркади од кои се простира
прекрасна панорамска
глетка на загорскиот пејзаж
послан со ритчиња.
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Хрватска химна
Веднаш зад хотелот „Терме Тухељ“ се наоѓа дворецот Михановиќ,
семејна палата од 18 век која го носи името на поетот и дипломат Антун
Михановиќ (1796-1861), кој како брат на господарката на дворецот,
грофицата Бригљевиќ, често престојувал овде. Љубовта на Михановиќ
кон загорскиот пејзаж му била инспирација за стиховите на песната
Хорватска домовина, која стана хрватска национална химна.

83

Издавaч:
Туристичкa зaeдницa нa грaд Загреб
Текст:
Џoнaтaн Бaусфилд
Превод:
Медиатранслеишнc
Лекторка:
Лена Ѓапиќ

Туристичкa зaeдницa
нa грaд Загреб
10000 Загреб
84

Каптол 5
www.zagreb-touristinfo.hr
info@zagreb-touristinfo.hr

Фотографии:
Брaнкo Бaлaшкo
Вeљкo Гaшпaрoвиќ
Maрнo Хлaчa
Желимир Хорват
Рoмeo Ибрншeвиќ
Рaдe Jуг
Tихoмир Koвaчeвиќ
Гoрaн Kупрeшaнин
Саша Пjaниќ
Томислав Растиќ
Eрвин Шилиќ
Томислав Шклoпaн
Дрaгутин Шкрeблин
Томислав Влaиниќ
Гoрaн Врaниќ
Архивa нa Mузejoт Maтиja Скурjeни
Архивa нa Пaркoт нa прирoдaтa
Meдвeдницa
Архивa нa Mузejoт нa сeлскитe буни
Архивa нa Вaрaждинскитe
бaрoкни вeчeри
Уметнички директор
Иван Дороги
Дизајн и прелом:
ДЗН Студио
Печат:
Кершофсет
ISBN 978-953-228-075-3

85

86

