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De berg Medvednica ligt in een beschermd
natuurgebied en is bij de bewoners van Zagreb een
geliefde plaats voor bergwandelingen en picknicks.
Aan de noordelijke uitlopers ligt de regio Zagorje,
bekend om zijn glooiende heuvels, romantische
kastelen en ongerepte natuur.
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Medvednica
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De beboste hellingen van de
berg Medvednica (vaak ook
Sljeme genoemd, naar haar
top) zijn per tram bereikbaar
vanuit het centrum van de stad.
Bergwandelaars kunnen kiezen
uit de goed gemarkeerde paden
die naar berghutten leiden,
waar goedkope, versbereide
maaltijden te krijgen zijn.
Het Medvednica Natuurpark
is een waar paradijs vol

Bonenschotel

planten- en diersoorten en
met culturele en geologische
zeldzaamheden. Bijvoorbeeld
de grot Veternica, die in een
10 km2 groot karstlandschap
ligt met prachtige rotsformaties.
De grootste grot is meer dan
2 kilometer lang. De eerste
380 meter zijn open voor het
publiek. Hier kunt u de botten van
een holenbeer zien en ook een
bezoekje brengen aan de huidige

bewoners, vleermuizen. Of ga
naar de Zrinski-zilvermijnen, die
vanaf de zestiende eeuw zijn
geëxploiteerd, toen graaf Petar
Zrinski het recht kreeg deze
edelmetalen te delven. Men
zegt dat na twee eeuwen van
mijnactiviteiten het netwerk
aan mijnen helemaal doorloopt
tot aan de oude bovenstad van
Zagreb.
www.pp-medvednica.hr

Voor honderden
weekendwandelaars vormt een
bord dampende bonen de beloning
na een drie uur durende tocht naar
de top Sljeme. De bonenschotel
is een stoofgerecht met gerookt
vlees en wordt opgediend met
worst of een grote schep zuurkool.

7

Gornja Stubica
8

Gornja of ‘Boven’ Stubica biedt
een prettige dorpssfeer en een
panorama van heuvels. De
meeste Kroaten brengen de
naam direct in verband met
Matija Gubec, leider van de
16e-eeuwse boerenopstand.
Toen hij verslagen was, werd
hij hardhandig afgevoerd naar
Zagreb, waar hij werd bespot
met een gloeiende ijzeren

kroon op zijn hoofd en ten
slotte gevierendeeld. Een oude
lindeboom die bij een liefelijk oud
houten huis staat (tegenwoordig
een herberg) is de enige levende
getuige van de tijden van Gubec.
Vlakbij ligt het charmante Oršić
paleis waar een tentoonstelling
is over Matija Gubec en het
boerenleven in Zagorje.
www.mdc.hr/msb
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Marija Bistrica
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In Marija Bistrica staat een
van de meest geliefde Mariaheiligdommen van Kroatië,
het trekt jaarlijks duizenden
bedevaartgangers. Het is een
leuk stadje, gelegen in een
spectaculair landschap. De
markante bedevaartskerk
Onze Lieve Vrouwe van de
Sneeuw ligt aan het met keien

Hartjes van gemberkoek

geplaveide centrale plein en is
gewijd aan de Maagd Maria,
vanwege een miraculeus
15e-eeuws zwart houten beeld
van de Madonna met het kind.
De pastoor, die een invasie
van de altijd dreigend nabije
Turken vreesde, verborg het
beeld, maar stierf voordat hij de
geheime plaats kon onthullen.

Decennia later onthulde het
beeld zichzelf door licht uit
te stralen. Het beeld werd
nogmaals verborgen en weer
gevonden in de zeventiende
eeuw. Het wordt sindsdien
aanbeden, omdat velen er
geneeskracht aan toeschrijven.
www.info-marija-bistrica.hr

De helderrode hartjes, de zogenaamde
licitari die u op religieuze locaties en
in souvenirwinkeltjes kunt vinden,
zijn traditionele versieringen en
geschenken uit Zagreb en omgeving.
In ijssuiker staat er een boodschap
opgeschreven- de plaats die u bezocht,
een boodschap van liefde, wijsheid
of een aandenken. Ze worden vaak
geschonken als teken van affectie en
zijn, tenminste in theorie, eetbaar. Ze
zullen altijd in goede aarde vallen!
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Belec
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Verstopt tussen de bergen
van Ivanščica ligt het dorpje
Belec. In het dorpje staat
een prachtig voorbeeld van
sacrale architectuur: de
kerk Onze Lieve Vrouwe van
de Sneeuw. Hij is omgeven
door verdedigingswallen
tegen de Ottomanen en
heeft van binnen prachtige
versierde, 18e-eeuwse fresco’s,
gemaakt door de plaatselijke

Lepoglava
meester-ambachtsman Ivan
Ranger. Verder heeft het
een verbluffend mooi altaar,
gemaakt door beeldhouwer
Josip Schokotnigg uit Graz.
Dit recentelijk gerestaureerde
meesterwerk van de Kroatische
barok is de moeite van een
bezoek meer dan waard!

Nog een belangrijke religieuze
plaats. Lepoglava werd in de
veertiende eeuw gesticht door
paulinistische monniken. De orde
bouwde niet alleen een prachtige
kerk en een klooster, maar zij
ondersteunden ook actief het
onderwijs, de medische zorg, de
kunst en cultuur. De orde der
paulinisten werd door keizer
Joseph II per decreet afgeschaft,
waarop de monniken Lepoglava in

1786 verlieten. In 1854 werd het
klooster als gevangenis in gebruik
genomen. De hoofdgevangenis is
recentelijk verhuisd naar nieuwe
vleugels van het gebouw en
het oude kloostergebouw zelf is
teruggegeven aan de kerk. De
gevangenis zelf heeft nogal een
reputatie omdat er politieke
gevangenen hebben gezeten, zoals
Josip Broz Tito en Franjo Tuđman.
www.lepoglava-info.hr

Kantwerk uit Lepoglava
Kantwerk hoorde bij de ambachten die door de paulinisten in
Lepoglava werden geïntroduceerd. Tegenwoordig is het stadje
het centrum van kantwerk in Kroatië. Het heeft kantwerkscholen
en workshops en een jaarlijks internationaal kantwerkfestival. In
Lepoglava wordt kloskant gemaakt, op het eiland Pag naaldkant
en op het eiland Hvar maken ze kant van agavevezel.
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Trakošćan
14

Als mensen zeggen dat
Zagorje het land is van de
sprookjesachtige kastelen, dan
denken ze waarschijnlijk aan
Trakoščan. Een witte groep
torens met kantelen steekt uit
boven een meer, omringd door
heuvels en bossen. Trakoščan
is prachtig. Het ontwikkelde
zich van een defensieve
uitkijkpost in de dertiende
eeuw tot de residentie van

de aristocratische familie
Drašković, die het kasteel
verbouwde in de romantische
stijl van de negentiende
eeuw. In het goed bewaard
gebleven kasteel bevindt zich
een museum met kamers in
verschillende interieurstijlen.

www.trakoscan.hr.
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West

Zaprešić
Het Lužnica paleis
Samobor
Samoborsko gorje
Plešivica
Žumberak
Direct ten westen van Zagreb ligt een romantisch
gebied met marktstadjes en voormalige
aristocratische landgoederen. In de verte doemt het
weinig bereisde heuvelland van Žumberak op, vol
van magie en weg van de geijkte paden.

16

17

LUŽNICA

Žumberak
Samoborsko gorje
SAMOBOR

ZAPREŠIĆ

Japetić
Okić

KRAŠIĆ
Plešivica

ZAGREB

Zaprešić
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Het stadje Zaprešić zal altijd
in verband worden gebracht
met graaf Josip Jelačić
(1801-1859), die de beweging
voor Kroatisch zelfbestuur
leidde in 1848 en zich daarna
terugtrok op zijn landgoed
bij Zaprešić. Zijn toenmalige
paleis bij Novi Dvori wordt nog
steeds gerestaureerd, maar de

omringende parken zitten vol
verrassingen. Een halfhouten
graanschuur is nu het sfeervolle
onderkomen van de Matija
Skurjeni Gallary. Matija Skurjeni
was een lokale autodidactische
kunstenaar, die surrealistische,
droomachtige schilderijen van
het dorpsleven maakte. Bekijk
ook de stakige torenspitsen

van het Jelačić familiemuseum,
een neo-gothische verrassing,
ontworpen door de architect
van de kathedraal van Zagreb,
Hermann Bollé. Met een
overvloed aan bospaden en een
golfbaan barst Novi Dvori van
de recreatieve mogelijkheden.
www.muzej-matija-skurjeni.hr
www.zapresic.hr
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Het Lužnica paleis
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Het Lužnica paleis torent hoog
uit boven de graanvelden ten
oosten van Zaprešić. Het is een
voortreffelijk voorbeeld van
een 18e-eeuwse aristocratische
residentie. Door zijn versierde
geschutskoepels lijkt het op
een Frans kasteel. Het kasteel
was in bezit van verschillende
adellijke families, voordat het
in 1925 werd overgedragen aan
de Zusters der Barmhartigheid
van St. Vincent de Paul, die

het sindsdien gebruiken als
centrum voor contemplatie
en gebed. Het landschapspark
bij het paleis is op een mooie
manier teruggebracht naar
zijn 19e-eeuwse staat en is op
zondagmiddagen geopend voor
bezoekers. Het park is beroemd
om zijn statige eiken en is
rijk aan natuurlijke kruiden,
waarvan de Zusters likeuren
maken.
www.lužnica.hr
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Samobor
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Samobor ligt aan de voet van
de groene heuvels aan de beek
Gradna en is een van de best
geconserveerde landelijke
stadjes van Kroatië. Er is een
constante stroom dagjesmensen
vanuit Zagreb te vinden. Veel
bezoekers trekken naar de cafés
rond het hoofdplein en zetten
hun tanden in de befaamde

kremšnite van Samobor, een
soort tompouce gemaakt naar
eigen recept. Liefhebbers
van kunst en ambachtelijke
producten kunnen hun hart
ophalen in Samobor. Het Zlatko
Prica Gallery heeft werk van
de beste moderne Kroatische
kunstenaars; Foto Galerija
Lang biedt grensverleggende

fotografie en het stadsmuseum
heeft kleurige folklorekostuums.
Dit is ook het perfecte startpunt
voor een tocht door de bossen,
met paden die leiden naar
het Anindolpark bovenop
een heuvel en naar beneden
slingerend door de bossen naar
de fascinerende ruïnes van een
13e-eeuws kasteel.
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Specialiteiten uit Samobor
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Het leukste is een bezoek aan
Samobor tijdens het carnaval,
als de gemaskerde optochten
de stad doen oplichten in het
weekend voor Vastenavond.
www.samobor.hr
www.tz-samobor.hr

Samobor staat in Kroatië bekend om twee culinaire specialiteiten, die
waarschijnlijk beiden stammen uit de korte periode van de Franse
bezetting aan het begin van de negentiende eeuw. De bekendste is
Bermet, de lokale versie van Vermout- een pittige wijn met citrusvruchten
en aromatische kruiden, vooral alsem. Iets minder zwaar van smaak
is de Muštarda, een volbruine mosterd met een sterk fruitige smaak.
Zowel Bermet als Muštarda worden al generaties lang gemaakt door de
familie Filipec en worden verkocht in hun winkel vlakbij het hoofdplein.
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Samoborsko gorje
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Ten westen van Samobor
ligt Samoborsko gorje, een
dichtbebost berggebied met
afgevlakte toppen. Het gebied
is ideaal voor dagtripjes. Het
hoogste punt, Japetić, op
879 m, ligt op twee uur
lopen van Soičeva kuća, een
populair restaurant met
recreatiemogelijkheden. In
het zuidoosten van dit gebied

liggen de steile rotswanden
van Okić, bekroond met de
ruines van middeleeuwse forten.
Op de flank van Okić ligt het
Etno-huis, een privémuseum
met traditioneel meubilair en
kostuums in een gerestaureerd
dorpshuis.

www.etno-kuca.hr
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Plešivica
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Langs de zuidkant van het
berggebied ligt het afgelegen
dorp Pleševica, ingebed
in een prachtig landschap
met golvende heuvels en
wijngaarden. Naast de
excellente Pinot, Chardonnays
en Riesling staat het gebied
ook bekend om zijn Portugizac,
een fruitige rode wijn, die zoals

Beaujolais, het best is als
hij jong is. De komst van de
nieuwe Portugizac in oktober
wordt groots gevierd. Bij veel
wijnbouwfamilies in Plešavica
kun je de wijnen proeven,
vaak met kaas of vlees. De
adressen zijn te vinden in de
brochure over de wijnroute
van Plešavica, die verkrijgbaar

is bij het Bureau voor Toerisme
van de regio Zagreb.
29

www.tzzz.hr

Žumberak
30

Van de ongerepte
berggebieden die vanuit
Zagreb snel bereikbaar zijn,
is Žumberak een van de
mooiste. Het is eigenlijk de
doorloper van Samoborsko
Gorje en bestaat uit een reeks
hoge riffen, nauwe valleien
en geïsoleerde dorpjes met
boerderijen waar graan

Krašić

gedroogd wordt en waar bergen
gehakt haardhout liggen.
Zwervend over de slingerende
weggetjes van Žumberak, komt
u waarschijnlijk meer tractors
dan auto’s tegen.
Het grootste deel van het
berggebied valt onder de zorg
van Nationaal Park Žumberak.
Het kantoor daarvan staat in

het dorpje Slani Dol, iets ten
westen van Samobor. Daar
kunt u informatie krijgen over
trektochten en mountainbiking.

www.pp-zmberak-samoborskogorje.hr

In Krašić woonde Alozija Stepinac
(1898-1960), de aartsbisschop
van Zagreb, die na 1945 door de
communisten gevangen werd
gezet en symbool werd van het
geestelijk verzet tegen het regime.
Een klein herdenkingsmuseum
toont op een toegankelijke
manier de belangrijkste punten
uit zijn levensverhaal.
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Zuidoost

Andautonia
De bergen van
Vukomeričke gorice
Velika Mlaka
Sisak
Lonjsko polje
Jasenovac
Een reis door het gebied ten zuiden van Zagreb
is een reis door het hart van de Kroatische
geschiedenis. Het is er bezaaid met romaanse ruïnes
en middeleeuwse overblijfselen, maar het zijn vooral
de 19e-eeuwse houten bouwsels die het gebied zijn
unieke sfeer geven.

ZAGREB
32
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Andautonia
34

Het slaperige plaatsje
Ščitarjevo ligt bovenop de oude
Romeinse stad Andautonia, een
nederzetting uit de eerste eeuw,
die welvarend werd dankzij
haar positie als handelsstad
op de route langs de vlaktes
van de Sava. De plaats waar
archeologische opgravingen

zijn verricht is omgetoverd
tot een mooi park, waar het
publiek kan slenteren over
Romeinse straten of eens
goed de vloerverwarming van
een Romeins badhuis kan
bekijken. Ieder jaar eind april
viert de streek op de Dagen
van Andautonia zijn Romeinse

erfgoed met workshops over
experimentele archeologie,
stalletjes die Romeinse drankjes
en Romeins eten verkopen en
spelletjes met Romeins thema
voor de kinderen.

www.andautonia.com
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De bergen van
Vukomeričke
gorice
Een overvloed aan
houtarchitectuur kan worden
gevonden in de heuvels
van Vukomeričke gorice,
ten zuidwesten van Velika

Gorica. Er liggen dorpjes
op bergkammen, er zijn
beukenbossen en wijngaarden.
De heuvels zijn het perfecte
medicijn tegen de drukte van
de stad. 25 kilometer van Velika
Gorica ligt het dorp Lučelnica,
waar de Kapel van de Heilige
Drie-eenheid uit 1935 staat.

De charmante klokkentoren
met houten dakspanen en een
interieur geplaveid met grote
eikenhouten platen trekt de
aandacht. Iets meer naar het
westen ligt Gustelnica, waar
de Kapel van St. Anthonius een
van de meest bijzondere kerkjes
van de streek vormt. Haar laat

19e-eeuwse veranda steunt op
gevorkte houten pilaren die er
als enorme harken uitzien. Iets
zuidelijker ligt Lukinić Brdo,
met zijn vroeg 20e-eeuwse
Johannes de Doper-kerk, die
een eerbetoon vormt aan de
meesterlijke ambachtelijkheid
van de lokale houtbewerkers.

37

Velika Mlaka
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De verandabalken zijn
ingesneden met prachtige,
sierlijke arabesken. Het meest
rustieke meesterwerk van hout
in de regio is de kapel van de
heilige Joris in het dorp Lijevi
Štefanki. Bovenop het met
houten spaanders bedekte dak
staat een gietijzeren haan. De
kapel werd in 1677 gebouwd en

werd 25 jaar later met rollende
boomstammen verplaatst
naar de huidige locatie. De
kapel is zo klein dat er aan de
buitenmuur enorme flappen
hingen, die op zondag konden
worden weggehaald, zodat de
mis ook kon worden gevolgd
door mensen die buiten moesten
blijven staan.

Een van de bekendste
voorbeelden van de traditionele
houtcultuur in Kroatië is de Sint
Barbarakerk in het dorp Velika
Mlaka, een paar kilometer ten
zuiden van Zagreb. De kerk werd
aan het eind van de zeventiende
eeuw gebouwd van enorme
eiken balken. In de negentiende
eeuw werd de kerk van binnen

prachtig gedecoreerd door
lokale schilders. Vrijwel iedere
vierkante centimeter van het
interieur is bedekt met panelen
die een illustratie geven van het
leven van de heilige Barbara
en verder zijn er portretten
van heiligen en uitbundige
bloemmotieven te zien.
www.tzvg.hr
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Sisak
40

Sisak heeft een rijke
geschiedenis: in de Romeinse
tijd was het de havenstad
Siscia en later speelde het een
cruciale rol bij de verdediging
van Midden-Europa tegen
de Ottomaanse Turken. Het
stadsmuseum heeft een
verrassende verzameling
antiquiteiten en voor de

kerk zijn fragmenten van de
Romeinse muur te zien. In
het fort met de drie torens
dat boven de samenloop van
de rivieren Sava en Kupa
worden historische spelen
gehouden. Onder de muren
van dit fort versloeg een
gezamenlijke strijdmacht
van Kroaten, Slovenen en

Oostenrijkers het grote Turkse
leger op 22 juni 1593, wat de
Ottomaanse plannen voor een
verdere verovering van Europa
bemoeilijkte.

www.sisakturist.com
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Lonjsko polje
42

Lonjsko polje is het grootste
beschermde moerasland van
Kroatië. Het bestaat uit weiden,
moerassen en U-vormige
meren langs de oostelijke
oever van de Sava. Het biedt
ook een schat aan traditionele
houtarchitectuur. De dorpjes
hier staan vol met pittoreske
houten huisjes, waarvan er veel

bedekt zijn met wijnranken of
versierd met hangende manden.
De plaatsjes aan beide kanten
van de Sava zijn verbonden
met ouderwetse ponten die
met een ketting worden
voortgetrokken. Ze schieten van
de ene oever naar de andere
zodra er een paar auto’s staan.
Lonjsko polje is onderhevig

aan seizoensoverstromingen.
Als de Sava buiten zijn oevers
treedt, veranderen de weiden
in moerassen. Hierdoor
kent de regio een bonte
diversiteit aan fauna, met
bijvoorbeeld meer dan 250
verschillende vogelsoorten.
Het gebied is perfect om te
fietsen en het wemelt er van

de fietsvriendelijke bedand-breakfasts, waarvan er
velen huizen in een van de
traditionele houten huizen.
Het Natuurpark Lonjsko Polje
heeft infocentra in zowel
Čigoč, een dorp beroemd om
zijn populatie trekooievaars,
als in Krapje, dat de beste
‘collectie’ mooi geconserveerde

43

Witte ooievaars

44

houten huizen heeft. Beide
dorpen gelden als startpunt
voor natuurtrektochten, die
u langs de dijken en door
de bossen van het unieke
landschap van Lonjsko polje
leiden. Vanuit Krapje is ook
het vogelreservaat Krapje Đol
bereikbaar. Het is een van de

belangrijkste nestelplaatsen in
Europa van de lepelaar.

www.pp-lonjsko-polje.hr

Van april tot eind augustus is Lonjsko Polje gastheer van een derde
van de totale ooievaarspopulatie van Kroatië. Aangetrokken door
de grote variëteit aan insecten, kikkers en vissoorten, komen hier
naar schatting 500 ooievaarsparen om te eten en hun jongen te
voeden, voordat ze naar Afrika trekken om daar te overwinteren.
Het beroemdste ooievaarsdorp is Čigoč, waar er nauwelijks een
schoorsteen of elektriciteitspaal te vinden is zonder ooievaarsnest.

www.turizam-smz.hr

45

Jasenovac
46

Een van de belangrijkste
gedenkplaatsen voor de
Tweede Wereldoorlog in
Kroatië ligt iets ten zuiden
van Lonjsko polje, dicht bij
het rustige plaatsje Jasenovac.
Hier werden naar schatting
70.000 Serviërs, Roma, Joden
en Kroatische antifascisten

vermoord in de werkkampen
die het pro-nazi ustasja-regime
tussen 1941 en 1945 leidde.
Een multimediadisplay toont
het verhaal van het kamp
met een mix van foto’s, oude
nieuwsberichten en gefilmde
interviews met overlevenden.
Boven de velden waar eens de

gebouwen van het werkkamp
stonden, torent nu het moderne
gedenkteken uit, dat bekend
staat als de Steenbloem.
Een plaats voor reflectie en
herdenking.

www.jusp-jasenovac.hr
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Oost

Wijnroutes om Sveti Ivan
Zelina
Varaždin
Ludbreg
Opeka
De barokke stad Varaždin is een van de
hoogtepunten van het binnenland van Kroatië.
Maar er zijn meer verrassingen voor hen die het
platteland in de omgeving willen gaan verkennen.

OPEKA

VARAŽDIN

LUDBREG
VARAŽDINSKE TOPLICE

SV. IVAN ZELINA

ZAGREB
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Wijnroutes
om Sveti Ivan
Zelina
Al generaties lang onderhouden
wijnbouwfamilies in de bergen
rond Sveti Ivan Zelina hun
wijngaarden. De populariteit
van de wijnen uit deze regio
(inclusief de lokale druifsoort

Kraljevina Zelina) groeit
steeds meer en vele lokale
wijnbouwers stellen hun
wijnkelders open voor toeristen
om er wijnen te komen proeven.
Vraag in het plaatselijk museum
in Zelina om een kaart van
de wijnroute of volg gewoon
de bruine bordjes. Als u op
afspraak wilt komen proeven,

neem dan contact op met het
Bureau voor Toerisme, dat een
gastheer voor u kan vinden.

www.tzzz.hr
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Varaždin
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Een van de best bewaard
gebleven barokke steden in
centraal Europa. Varaždin
heeft een schitterend centrum,
helemaal ingericht voor
voetgangers. Langs de straten
staan pastelkleurige paleizen en
mooie kerken. Gedurende een
korte periode in de achttiende
eeuw was Varaždin de

hoofdstad van het land. Daarom
bouwden veel adellijke families
hun uitbundige landhuizen
hier. Varaždin lag dicht bij
het front met de Ottomaanse
Turken. Het kasteel van de stad
heeft middeleeuwse torens
en een renaissancistisch
binnenhof. Het is de perfecte
thuisbasis voor de collectie

historische voorwerpen van
het Gemeentemuseum. Aan de
andere kant van de ophaalbrug
van het kasteel staat het
barokke Entomologische
Museum, ofwel «De Wereld
van het Insect» met een
prachtige collectie vlinders
en modellen, die het geheime
leven van de insecten laten
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zien. Voor liefhebbers van
schitterend ingerichte tuinen
is de stadsbegraafplaats een
must. Hij werd door Hermann
Haller in 1906 getransformeerd
tot een ornamenteel park. Deze
begraafplaatsopzichter met
groene vingers knipte heggen

en ceders in een serie vloeiende
vormen. Het is een uniek
voorbeeld van hoe tuinontwerp
en de sereniteit van een kerkhof
kunnen samengaan.

www.tourism-varazdin.hr
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Ludbreg
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Ludbreg werd in 1513 per
pauselijk decreet uitgeroepen
tot bedevaartsoord. Een priester
die de mis hield, beleefde een
moment van twijfel of het brood
en de wijn nu werkelijk het
lichaam en bloed van Christus
waren. Daarop veranderde de
wijn echt in bloed en tot op
de dag van vandaag wordt dit
bewaard in een gouden relikwie
in de kerk van de Heilige Drie-

Opeka
eenheid. Hij werd nagelaten
door gravin Batthany, wiens
familievilla tot de architecturale
hoogtepunten van dit mooie
landelijke stadje hoort. Massa’s
bedevaartgangers bezoeken
Ludbreg op zondagen in eind
augustus en begin september,
als er een kleurrijke beurs wordt
gehouden.
www.tz-ludbreg.hr

Ingenesteld in de groene heuvels
ten noorden van Varaždin ligt
de groene oase Opeka, een
19e-eeuws arboretum, dat geldt
als een van de belangrijkste
botanische tuinen van het land.
Het werd aangelegd door de
familie Bombelles in de stijl van
een Engels park. Het arboretum
heeft het barokke paleis
waar het bij hoorde overleefd,
dat nu jammer genoeg een

ruïne is. Er staan honderden
plantensoorten van over de
hele wereld, inclusief zeldzame
en exotische variëteiten. Het
stadje Vinica staat bekend om
zijn bronwater en zijn wijn –
neem een glaasje van het een
of het ander!

www.dvorci.hr
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Zuid

OZALJ

Crna Mlaka
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Karlovac
Donja Kupčina
Ozalj
Slunj
Nationaal Park Plitvice
De Barać-grot
Rivieren, meren en watervallen zijn de
hoofdattractie van het gebied ten zuidwesten van
Zagreb. Ook ligt er het Nationale Park Plitvice, één
van de natuurlijke wonderen van Europa. Verspreid
door het gebied ernaartoe liggen historische stadjes
en kastelen, zodat er ook onderweg genoeg te
beleven valt.

Dobra

KARLOVAC

Kupa

DONJA KUPČINA
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SLUNJ

Baraćeve špilje

Plitvička jezera

Karlovac
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Vier rivieren komen samen
op de plaats waar Karlovac
is gebouwd. Het werd eind
zestiende eeuw gesticht
door aartshertog Karel van
Steiermark om Europa tegen
de Ottomaanse Turken te
verdedigen. Hoewel de
stadsmuren lang geleden zijn
vernietigd, volgt het stadspark
nog steeds het sterpatroon van

Zwarte ooievaars in Crna Mlaka

de oorspronkelijke fortificatie.
Op een korte wandeling door
het centrum en bij de oevers
van de Korana kunt u lekker van
de zon genieten of de zwanen
voeren.

Iets weg van de snelweg ZagrebKarlovac ligt Crna Mlaka (letterlijk
Zwart Moeras), een bebost
wetland, bewoond door een bonte
hoeveelheid vogelsoorten. Hier
huist ook de legendarische zwarte
ooievaar, die in tegenstelling tot
de witte ooievaar, uiterst gevoelig
is voor menselijk ingrijpen en zijn
nesten alleen maakt in verborgen
delen van het bosgebied.

www.karlovac-touristinfo.hr

www.tzzz.hr
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Donja Kupčina
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In veel dorpen ten westen
van Zagreb staan houten
boerderijen. Een paar
prachtexemplaren staan in het
dorp Donja Kupčina, iets ten
zuidoosten van Karlovac. Deel
van het kleine streekmuseum is
een groep lieflijke 19e-eeuwse
boerderijtjes rondom een open
moerasgebied. Een verzameling
lokaal gemaakt linnen en

Ozalj
handgemaakte kostuums voegt
kleur toe aan de tentoonstelling.

www.tzzz.hr

Ten noordwesten van Karlovac
ligt Ozalj, een stadje met een
kasteel dat fier uittorent boven
de slingerende rivier Kupa. Het
kasteel was lang in handen van
de twee grootste aristocratische
families van Kroatië, de
Zrinski’s en de Frankopans. In
het kasteelmuseum is meer
informatie te vinden over de
hofcultuur van de zeventiende

eeuw, het hoogtepunt in
het bestaan van Ozalj. Er is
ook nog een neogotische
elektriciteitsinstallatie, die
er meer uitziet als een
middeleeuws kasteel. Hij werd
gebouwd in 1908. De turbines
werden door Oostenrijkers in
1926 geïnstalleerd en werken
tot op de dag van vandaag.
www.ozalj-tz.hr
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Slunj
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Onderweg van Zagreb naar de
meren van Plitvice is het de
moeite waard te stoppen in
Slunj, een stadje geplakt tegen
een bergwand, hoog boven de
rivier Korana. Aan de rivier ligt
Rastoke, waar het bruisende
water van de Slunjčica een
cluster watermolens aanvoert.
Er ligt een fascinerend netwerk

Rafting

van kanaaltjes en houten
bruggetjes te wachten om door
u ontdekt te worden. In de
restaurants langs de rivier kunt
u genieten van lokale forel.

De meest spannende raftingplaatsen van Kroatië zijn te vinden
in de buurt van Karlovac. De rivier Mrežnica bijvoorbeeld kent
prachtige stroomversnellingen doordat hij ingeklemd ligt tussen
de beboste heuvels. Ook spannend is de Korana, die vanuit het
noorden van de meren van Plitvice komt, voordat hij door een serie
sensationele canyons stroomt. Even verderop ligt de Kupa, een
onstuimige rivier tussen de toppen van het gebergte Gorski Kotar.

www.tz-slunj.hr

www.tzkz.hr
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Nationaal Park Plitvice
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Het grootste beschermde
natuurgebied van Kroatië
en tegelijk een van de
populairste toeristische
attracties is het Nationale
Park Plitvice, dat zo uniek is
dat de bezoeker het zich zijn
leven lang zal herinneren. Het
hart van het natuurgebied
wordt gevormd door een

keten turkooizen meren, die
worden gevoed door reeksen
getrapte watervallen. Deze
cascades werden gevormd
gedurende miljoenen jaren
door kalksteensediment (zgn.
travertijn), dat door het water
werd meegevoerd en naar
beneden gebracht waar het
een reeks natuurlijke dammen

vormde. Dat proces gaat nog
steeds door en het is goed
te zien dat het travertijn
(kalktufsteen) de populieren
en plantenstengels langs de
meren van Plitica van een
zilvergrijs laagje voorziet.
Het geraas en gedonder van
de watervallen vormt een
contrast met de ongestoorde

stilte van de grotere meren,
hoewel gezegd moet worden
dat die stilte doorbroken kan
worden door het gelukzalige
gekwaak van de kikkers.
Boven de meren liggen dikke
beuken- en sparrenbossen,
een ideale habitat voor herten,
wolven, lynxen en bruine
beren.
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De Barać-grot
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Het park is goed ingericht
voor bezoekers, met een goed
gemarkeerd netwerk aan
wandelpaden langs de meren
en houten hangbruggen die
boven de afgronden hangen. In
de toegangsprijs inbegrepen
zijn een boottocht over het
grootste meer en een treinritje

langs de oostkant van het park,
dat de twee hoofdingangen
verbindt.

www.np-plitvicka-jezera.hr

Ten oosten van de meren van
Plitvice ligt een gebied met
poreuze kalksteen, vol met
grotten. De best toegankelijke
is de grot Barać (Baraćeve
spilje), waar u een 40-minuten
durende rondleiding kunt
krijgen door een schitterende
ondergrondse ruimte met

stalagmieten en stalactieten.
In de grot nestelen veel
vleermuizen. Een van de meer
excentrieke attracties van
de grot is de enorme berg
vleermuizenpoep.

www.baraceve-spilje.hr
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Noordwest

Krapina
Veliki Tabor
Kumrovec
Klanjec
Pregrada
Vinagora
Een tocht door westelijk Zagorje betekent genieten
van een glooiend landschap met weelderige groene
heuvels, waarvan de toppen bezaaid zijn met
wijngaarden, kastelen en kerken die zo van een
ansichtkaart lijken te komen.
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VELIKI TABOR

PREGRADA

VINAGORA

KRAPINA

KUMROVEC

KLANJEC

KRAPINSKE TOPLICE

TUHELJSKE TOPLICE

Krapina
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Aan de voet van een groep
puddingvormige heuvels ligt
de hoofdstad van de streek,
Krapina. De stad staat bekend
om de Krapina-man, een
Neanderthaler die hier dertig
millennia geleden leefde en
jaagde. Zijn resten werden in
1899 ontdekt door Dragutin
Gorjanović Kramberger. De
vondsten die hij deed maakten

van Krapina een van de rijkste
neanderthalervindplaatsen van
Europa. Een multimediadisplay
bij de opgravingslocatie werpt
een fascinerend licht op het
leven van de Neanderthalers. De
gevonden objecten wijzen erop
dat zij in grote familiegroepen
leefden en met behulp van
stenen objecten jaagden op
mammoeten.

Tegenover het stadje op de
top van de berg Trški ligt
de Onze Lieve Vrouwe kerk,
een van de meest bezochte
bedevaartsplaatsen van Zagorje.
Hij werd in 1750 gebouwd ter
ere van de wonderbaarlijke
werking van het beeld van de
Heilige Maria, dat in 1669 uit
het Heilige Land werd gebracht
door een lokale pelgrim.

De kerk is omgeven door
arcaden en heeft prachtige
plafondschilderingen van
Anton Lerchinger. Ook is er een
prachtige collectie altaars van
de barokmeesters Anton Mersi
uit Slovenië en Filip Jakob
Straub uit Oostenrijk.
www.mhz.hr
www.tzkzz.hr
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Veliki Tabor
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Het kasteel Veliki Tabor is met
zijn hoge, tonvormige bastions
het visuele symbool van de
regio. Het werd in de vroege
zestiende eeuw gebouwd,
toen de Ottomaanse dreiging
op zijn hoogtepunt was. In
meer vreedzame tijden werd
het kasteel aangepast aan
meer residentiële doeleinden.
Er werden bijvoorbeeld
renaissancistische arcades
op de binnenplaats gebouwd.

Veronica van Desinić

Een museum op de centrale
binnenruimte toont artefacten
die bij de restauratie van het
kasteel werden opgegraven,
evenals mooi meubilair uit de
Renaissance.
Veliki Tabor is de gastheer
van het traditionele Tabor
Filmfestival, dat toegewijd is
aan de kortfilm.

Bezoekers van Veliki Tabor krijgen vaak het 16e-eeuwse verhaal te horen
over Veronica van Desinić. Zij was een meisje uit de streek op wie het oog
viel van de jonge edelman Friedrich van Celje. Friedrich was al getrouwd
met een vrouw uit het machtige geslacht Frankopan en zijn dwepende
liefde voor Veronica veroorzaakte aan alle kanten consternatie. Volgens
de legende liet de vader van Friedrich, graaf Hermann van Celje, het
paar opsluiten in twee aparte kastelen. De ongelukkige Veronica werd
daarop veroordeeld wegens hekserij en om het leven gebracht. Haar
lichaam werd in de muren van Veliki Tabor ingemetseld, waar haar
geweeklaag nog altijd kan worden gehoord op maanovergoten nachten.
Als bizarre toespeling op de tragische heldin krijgen prijswinnaars op het
Tabor Film Festival een prijs, die bekend staat als ‘Veronica’s schedel’.

www.velikitabor.com

www.taborfilmfestival.com
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Kumrovec
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Een van de favoriete
bestemmingen voor dagtripjes
is Kumrovec. Het is een
traditioneel boerendorp, dat
gerestaureerd is en als geheel
een openlucht museum vormt.
De etnografische ‘collectie’
bestaat uit 19e-eeuwse
rietgedekte hutten, met de
meubels en gereedschappen

Josip Broz Tito

die de bewoners van de huizen
in die tijd gebruikten. In
veel huizen zijn traditionele
ambachten te zien, van
geborduurd textiel, gemaakt
door de vrouwen van Zagorje,
tot aan de felgekleurde hartjes
van gemberkoek, gebakken
door de dorpsbanketbakker.
Handwerkers geven vaak

demonstraties van deze lokale
ambachten en u kunt zelf het
pottenbakkerswiel proberen.

www.mss.mhz.hr

Kumrovec is ook beroemd omdat
Josip Broz Tito (1892-1980)
hier werd geboren. Onder de
codenaam ‘Tito’, die hij van zijn
communistische partij kreeg, leidde
hij het antifascistische verzet
in Joegoslavië tijdens de Tweede
Wereldoorlog en stichtte hij daarna
de Joegoslavische federatie. In het
huis waar Tito opgroeide is nu het
Dorpsmuseum Kumrovec gehuisvest,
dat momenten uit zijn carrière toont.
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Klanjec
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Onder een zwart-wit geblokte
klokkentoren ligt beneden
in een arena-achtig dal
het plaatsje Klanjec. De
bijbehorende 17e-eeuwse
franciscaanse kerk diende
aanvankelijk als mausoleum
voor de machtige Erdödy
familie. Enkele prachtige Erdödy
sarcofagen zijn recentelijk
gerestaureerd en worden

tentoongesteld in een speciaal
daarvoor gebouwde kerker. De
doodskist van Emerik Erdödy,
geplaatst op knielende poten,
is een van de meest bijzondere
voorbeelden van barok
grafkunst in centraal Europa.
Tegenover de kerk staat een
galerie ter ere van de in Klanjec
geboren beeldhouwer Antun
Augustinčić (1900-1979), die

in Zagreb en Parijs studeerde,
voordat hij een van de meest
gevraagde kunstenaars van
zijn tijd werd. Hoogtepunt
van de tentoonstelling is een
afgietsel van het monumentale
ruiterbeeld, getiteld Vrede,
waarvan het origineel voor
het gebouw van de Verenigde
Naties in New York staat.
Augustinčić is begraven in

de tuin, bij een ontroerende
sculptuur van een gewonde
soldaat.

www.klanjec.hr
www.gaa.mhz.hr
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Pregrada
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Het stadje Pregrada ligt
in de heuvels ten noorden
van Krapinske Toplice. De
tweelingtorens van de
plaatselijke kerk trekken de
aandacht. Die wordt vaak
«de kathedraal van Zagorje»
genoemd vanwege zijn
proporties. Het orgel van de
kerk was eigenlijk bedoeld voor
de kathedraal in Zagreb, maar

Vinagora
werd daar geweigerd omdat het
niet krachtig genoeg zou zijn
voor een grote stadskathedraal.
In het laatste weekend van
september stroomt het volk
toe voor de Druivenoogst, een
streekmarkt met folkloristische
zang en dans.

www.pregrada.hr

Het dorpje Vinagora, iets ten
westen van Pregrada, biedt
misschien wel het mooiste
uitzicht van de hele streek. Hier
knielt de Onze-Lieve-VrouweBedevaartskerk pittoresk neer
in de groene heuvels. De kerk
was oorspronkelijk als vesting
gebouwd om vijandelijke
aanvallen te weerstaan. Nu
is hij omgeven door een ring

van arcades. Vanaf de kerk is
er een voortreffelijk uitzicht op
het glooiende landschap van
Zagorje.
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Het Kroatische Nationale Volkslied
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Vlak achter het Terme Tuhelj hotel ligt het 18e-eeuwse Mihanović
Paleis. Het is genoemd naar de dichter en diplomaat Antun
Mihanović (1796 -1861), die hier als broer van de bewoonster,
gravin Brigljević, vaak te gast was. Zijn liefde voor het landschap
van Zagorje was de inspiratiebron voor zijn Lijepa naša (Ons
mooie vaderland), dat het nationale volkslied van Kroatië is.
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