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Medvednica jest chronionym rezerwatem przyrody,
ulubionym miejscem wycieczkowym mieszkańców
Zagrzebia. Po drugiej stronie północnych stoków
masywu górskiego Medvednicy znajduje się Zagorje,
region zielonych wzgórz, romantycznych zamków i
tradycyjnej kultury wiejskiej.
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Medvednica
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Porośnięte gęstym lasem zbocza
masywu Medvednicy (nazywanego
często tylko Sljeme – od nazwy
najwyższego szczytu) oferują wypoczynek na łonie natury. Dotrzeć
tu można tramwajem z centrum
miasta. Wycieczkowicze mogą
wybrać jedną z licznych, oznakowanych tras prowadzących do
schronisk oferujących tanie, świeżo
przygotowane i pożywne dania.
Park Przyrody Medvednica jest

Fasolka á la Medvednica

biotopem licznych gatunków roślin
i zwierząt, bogatym także w zabytki
kultury i ciekawe obiekty geologiczne. Jednym z nich jest krasowa
jaskinia Veternica, której powierzchnia wynosi 10 km2. Główna grota
ma ponad 2 km długości, jednak dla
zwiedzających dostępne jest tylko
początkowe 380 metrów. Można
tam zobaczyć kości niedźwiedzia
jaskiniowego i obejrzeć (a nawet
adoptować) obecnych mieszkańców

jaskini – nietoperze. W parku
można również zwiedzić kopalnię,
w której wydobywano srebro od
XVI wieku, kiedy to hrabia Petar
Zrinski otrzymał prawo eksploatowania rud metali szlachetnych. Po
dwóch wiekach pracy górników,
jak mówią niektórzy, system
podziemnych chodników ciągnie
się aż do Górnego Miasta w
centrum Zagrzebia.
www.pp-medvednica.hr

Dla setek niedzielnych wycieczkowiczów nagrodą za trzygodzinną
wspinaczkę na szczyt Sljeme jest
miska gorącej fasoli z dodatkiem
wędzonego mięsa, kiełbasy lub
także niewielkiej ilości pysznej,
kiszonej kapusty. Danie to jest
smaczne, rozgrzewające, może
nawet zdrowe, a z kuflem zimnego
piwa to prawdziwy przysmak.
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Gornja Stubica
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W Gornjej Stubicy, skąd
roztacza się wspaniały
panoramiczny widok na
pobliskie wzgórza, panuje
sielski spokój. Większości
Chorwatów miejscowość ta
kojarzy się z osobą Matiji
Gubca, przywódcy powstania
chłopskiego w XVI wieku. Gubec
został pokonany, związany i

przewieziony do Zagrzebia,
gdzie na głowę włożono mu
koronę z rozpalonego żelaza, a
potem poćwiartowano. Stara
lipa, rosnąca obok zabytkowej,
drewnianej chaty (obecnie jest
tu kawiarnia) to jedyny żywy
świadek czasów Matiji Gubca.
W pięknym, pobliskim pałacu
należącym niegdyś do rodziny

Oršić umieszczono wystawę
przedstawiającą dzieje Matiji
Gubca i życie w Zagorju.

www.mdc.hr/msb
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Marija Bistrica
10

Marija Bistrica to jedno z
najczęściej odwiedzanych
sanktuariów maryjnych w
Chorwacji, do którego co roku
pielgrzymują setki wiernych.
Urocze miasteczko położone
jest wśród zachwycająco
pięknej przyrody, a równie
piękny jest kościół wotywny
Matki Boskiej Śnieżnej,

Odpustowe serca

stojący na brukowanym rynku.
Znajduje się w nim cudowna
figurka czarnej Madonny z
Dzieciątkiem pochodząca z XV
wieku. Wtedy to miejscowy
proboszcz w obawie przed
najazdem Turków ukrył ją, jednak przed śmiercią nie zdążył
wyjawić miejsca jej przechowywania. Kilka dziesięcioleci

później figurkę odkryto za
sprawą bijącego od niej światła.
Potem, w XVII wieku, była ona
raz jeszcze ukryta i odnaleziona.
Od tego czasu figurka jest
czczona ze względu na przypisywane jej cuda uzdrowienia.

www.info-marija-bistrica.hr

Jaskrawoczerwone odpustowe serca
(Licitarska srca) spotkać można
na straganach przy sanktuariach
i w sklepach z pamiątkami. Jest
to tradycyjna ozdoba i pamiątka z
Zagrzebia i Zagorja. Na sercu znajduje
się lukrowa nazwa miejscowości,
czasem także przesłanie miłosne lub
mądra sentencja. Serce to często
jest ofiarowane jako symbol miłości,
który - przynajmniej teoretycznie jest jadalny. Sukces gwarantowany!
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Belec
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Pod wysoką górą Ivanščicą leży
niewielka wieś Belec, a w niej
wspaniały skarb architektury
sakralnej – kościół Matki
Boskiej Śnieżnej. Wnętrze
kościoła otoczonego murami,
które miały go chronić przed
najazdem tureckim, jest
naprawdę wspaniałe, ozdobione
freskami wykonanymi przez
miejscowego mistrza Ivana
Rangera w XVIII wieku i niewia-

Lepoglava
rygodnie bogatym szeregiem
pozłacanych ołtarzy, wykonanych przez rzeźbiarza Josipa
Schokotnigga z Grazu. Kościół
niedawno odrestaurowany wart
jest odwiedzenia jako arcydzieło
okresu baroku w Chorwacji.

W XIV wieku Paulini założyli tu
klasztor, w którym znajdowała
się „stolica„ zakonu. Zbudowali
też wspaniały kościół, rozwijali
naukę, prowadzili działalność
kulturalną. Przybysze z Polski ze
wzruszeniem obejrzą w ołtarzu
klasztornego kościoła obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej.
W 1786 roku dekretem cesarza
Józefa II klasztor został
zsekularyzowany, zakonnicy

opuścili Lepoglavę, a wielu z
nich udało się do Częstochowy.
W roku 1854 budynek klasztoru
został zamieniony na więzienie,
które istniało tu do 2001
roku. Przebywali w nim liczni
więźniowie polityczni, między
innymi Josip Broz Tito i Franjo
Tuđman.

www.lepoglava-info.hr

Koronka z Lepoglavy
Jednym z rzemiosł, jakie przynieśli ze sobą Paulini, było koronkarstwo.
Dziś w Lepoglavie mieści się znany ośrodek koronkarstwa w Chorwacji,
ze szkołami, warsztatami i międzynarodowym festiwalem koronkarstwa,
odbywającym się co roku. Nagradzaną koronkę lepoglavską wykonuje się
na szydełku, natomiast równie sławną koronkę z wyspy Pag - za pomocą
igły, zaś koronka z wyspy Hvar wykonywana jest z włókien liści agawy.
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Trakošćan
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Zagorje to kraina zamków z
bajki, wśród których prym
wiedzie Trakošćan. Wysokie,
białe wieże i mury obronne
odbijające się w jeziorze, otoczone zielenią wzgórz i lasów
tworzą naprawdę przepiękny
widok. Początkowo, w XIII
wieku była tu mała twierdza
obronna, potem majątek
przeszedł w ręce rodziny hrabiów Draškoviciów, która w XIX

wieku przebudowała Trakošćan
na romantyczny zamek. Na
wszystkich czterech piętrach
znakomicie zachowanej
budowli znajduje się muzeum
wnętrz, w którym zwiedzający
mogą obejrzeć sale z meblami i
wyposażeniem z różnych epok.

www.trakoscan.hr.
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Zachód

Zaprešić
Zamek Lužnica
Samobor
Góry Samoborskie
Plešivica
Žumberak
W pobliżu Zagrzebia, na zachód od miasta, znajduje
się region, o którego kolorycie stanowią pełne życia
miasteczka i stare siedziby szlacheckie. W oddali
wznoszą się ciemne zarysy Gór Žumberskich, których
samotne ścieżki przyciągają wycieczkowiczów cichą
tajemniczością.
16
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Zaprešić
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Z miastem Zaprešić nierozerwalnie związana jest osoba
hrabiego Josipa Jelačicia
(1801 – 1859), który w 1848
roku poprowadził Chorwatów
do walki o niepodległość, a
następnie osiadł w swojej posiadłości nieopodal
Zaprešicia. Zakrojone na szeroką
skalę prace renowacyjne pałacu

w miejscowości Novi Dvori
nadal trwają, ale otaczający go
park kryje w sobie wspaniałe
niespodzianki. W spichlerzu,
zbudowanym częściowo z
drewnianych belek i desek, dziś
mieści się galeria, w której
wystawiono prace miejscowego malarza-samouka Matiji
Skurjeni przedstawiające

sceny z życia wiejskiego i
przyciągające swym surrealistycznym, sennym pięknem.
Warto też poszukać smukłych
wieżyczek grobowca rodziny
Jelačić, zaprojektowanego
w stylu neogotyckim przez
Hermanna Bollé, budowniczego
katedry zagrzebskiej. Novi Dvori
ze swoimi leśnymi ścieżkami

i polem golfowym to również
doskonałe miejsce do rekreacji.
19

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

Zamek Lužnica
20

Nad polami kukurydzy,
ciągnącymi się na wschód od
Zaprešicia, dominują narożne
wieże zamku Lužnica, nadające
tej wyjątkowo pięknej rezydencji szlacheckiej z XVIII wieku
wygląd zamku francuskiego.
W przeszłości zamek należał
do kilku rodzin szlacheckich,
a w 1925 roku został podarowany Zgromadzeniu Sióstr
Miłosierdzia św. Wincentego à
Paulo; dziś służy zakonowi jako

ośrodek duchowej medytacji
i modlitwy. Park otaczający
zamek starannie urządzono i
przywrócono mu oryginalny
wygląd z XIX wieku; jest
dostępny dla zwiedzających w
każdą niedzielę po południu.
Park słynie ze swoich starych
dębów, obfituje w różne zioła
aromatyczne, z których siostry
zakonne wytwarzają nalewki.
www.luznica.hr
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Samobor
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Samobor, usytuowany u podnóża
zielonych pagórków, nad
szemrzącą rzeką Gradną, jest
jednym z najlepiej zachowanych
miasteczek północnej Chorwacji.
Codziennie odwiedzają go
liczni goście z Zagrzebia,
którzy najchętniej siedzą w
kawiarniach na samoborskim
rynku i delektują się słynnymi
samoborskimi kremówkami,

oferowanymi przez wszystkie
miejscowe cukiernie. Miejsce to
zainteresuje miłośników sztuki,
rękodzieła oraz starych rzemiosł.
Prace jednego z najbardziej
cenionych chorwackich malarzy
współczesnych znajdują się w
Galerii Zlatko Prica, a nowsze
prace fotograficzne w Foto
Galerii Lang. Malowniczy zbiór
strojów ludowych w Muzeum

Miejskim to kolejny argument
przemawiający za tym, że
w Samborze jest naprawdę
wiele do zobaczenia. Samobor
jest również doskonałym
miejscem spacerów na łonie
natury. Wyruszając jedną z tras
leśnych wiodących pod górę,
aż do Anindolu, a następnie
kontynuując spacer przez las,
na końcu drogi ujrzymy ruiny

23

Samoborskie specjały

24

niegdyś potężnego zamku z XIII
wieku. Najlepszym momentem
na odwiedzanie Samoboru jest
okres karnawałowy, a szczególnie ostatni weekend karnawału,
przed Ostatkami. Wtedy
przez miasto ciągną wesołe
pochody karnawałowych, a
towarzyszą im rzesze ukrytych
za maskami uczestników zabaw
karnawałowych.

Samobor w całej Chorwacji słynie z dwóch specjałów, które, jak się
powszechnie uważa, pochodzą z okresu krótkotrwałej francuskiej
okupacji miasta na początku XIX wieku. Najbardziej znany jest bermet,
miejscowa odmiana wermutu, wytwarzanego z wina uszlachetnionego owocami południowymi i aromatycznymi ziołami, np. piołunem.
Tym, którzy nie przepadają za aperitifem, przypadnie do gustu gęsta
brązowa musztarda samoborska o intensywnym, owocowym smaku.
Rodzina Filipec od pokoleń wytwarza oba produkty, które można
kupić w prowadzonym przez nią sklepie, kilka kroków od rynku.

www.samobor.hr

www.tz-samobor.hr
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Góry Samoborskie
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Tuż za Samoborem, w kierunku
zachodnim, rozciągają się
Góry Samoborskie, niewielkie pasmo górskie z gęstymi
lasami i polanami na szczytach
wzniesień, doskonałe miejsce
na jednodniowe wycieczki
rekreacyjne. Najwyższym
szczytem Gór Samoborskich
jest Japetić, położony na
wysokości 879 m n.p.m. Dojście

na szczyt zajmuje dwie godziny,
trasa rozpoczyna się przy
schronisku Šoicia (Šoićeva
kuća), ulubionej restauracji
wycieczkowiczów, oferującej
również atrakcje rekreacyjne.
Najdalej na południowy wschód
wysuniętym szczytem jest
stromy Okić z ruinami jednej z
najpotężniejszych chorwackich
twierdz średniowiecznych. Na

zboczach Okicia usytuowany
jest również Skansen pod
Okiciem, prywatne muzeum
znajdujące się w odremontowanym domu wiejskim, w
którym obejrzeć można dawne
przedmioty i stroje.

www.etno-kuca.hr
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Plešivica
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Wzdłuż południowych zboczy
Gór Samoborskich, pośród
przepięknych krajobrazów,
niskich pagórków przeplatanych
winnicami leży wioska Plešivica,
znana z uprawy winorośli.
Produkowane są tu wspaniałe
wina, jak: pinot, chardonnay
czy riesling, ale również z miejscowy „portugizac” – czerwone

wino o smaku owocowym,
które – podobnie jak beaujolais
– najlepiej pić, gdy jest młode.
Pojawienie się młodego portugizca w październiku to główny
powód wielkiego lokalnego festynu. Wiele rodzinnych gospodarstw winiarskich w Plešivicy
zaprasza na degustację swoich
win, do których serwowane są

wędliny i ser. We Wspólnocie
Turystycznej Województwa
Zagrzebskiego można otrzymać
broszurę o plešivickim szlaku
winnym wraz z listą takich
gospodarstw.

www.tzzz.hr
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Žumberak
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W pobliżu Zagrzebia wiele jest
miejsc z nietkniętą przyrodą,
odpowiednich na jednodniowe wycieczki w góry, a
Žumberak należy do najbardziej
atrakcyjnych. Sąsiadujący
z Górami Samoborskimi
Žumberak oferuje wycieczkowiczom szereg szczytów górskich,
wąskich dolin i samotnych wio-

Krašić

sek, w których zobaczyć można
suszarnie kukurydzy i stosy
równo poukładanego drewna
na opał. Na krętych drogach
Žumberka więcej jest traktorów
niż samochodów. Duża część
tego pasma górskiego znajduje
się w obrębie Parku Przyrody
Žumberak. W siedzibie parku,
we wsi Slani Dol, położonej na

zachód od Samoboru, można
otrzymać wszelkie niezbędne
informacje na temat tras turystycznych, zarówno pieszych, jak
i rowerowych.

www.pp-zumberak-samoborskogorje.hr

Centrum chorwackiego dziedzictwa
katolickiego jest Krašić - bogata
wioska na południowo-zachodnich
zboczach Gór Žumberskich. Tu
urodził się błogosławiony Alojzije
Stepinac (1898 - 1960), Arcybiskup
Zagrzebia, który w 1945 roku został
aresztowany i uwięziony przez
komunistów, dzięki czemu stał się
symbolem duchowego oporu wobec
władzy. W niewielkim muzeum w
przystępny sposób przedstawiono
najważniejsze chwile z jego życia.

31

Południowy wschód

Andautonija
Vukomeričke gorice
Velika mlaka
Sisak
Lonjsko polje
Jasenovac
Podróż z Zagrzebia na południe to swego rodzaju
podróż w przeszłość. W wielu miejscach spotkać
można ruiny z czasów rzymskich i pozostałości
średniowiecznych twierdz, jednak prawdziwym
bogactwem tego regionu jest prosta architektura
drewnianych domów z XIX wieku.
ZAGREB
32

33

ANDAUTONIJA

VELIKA MLAKA

VELIKA GORICA

LUČELNICA
GUSTELNICA
LUKINIĆ BRDO

Lonjsko polje
LIJEVI ŠTEFANKI

Vukomeričke gorice
KUTINA
SISAK

ČIGOČ
KRAPJE

JASENOVAC

Andautonija
34

Mała wieś Ščitarjevo leży na
pozostałościach antycznej
Andautoniji, rzymskiego miasta,
które w pierwszym wieku
naszej ery powstało na styku
szlaków handlowych w dolinie
rzeki Sawy. Obecnie jest tu
atrakcyjny park archeologiczny
otwarty dla zwiedzających,
którzy mogą tu spacerować

po gładko wybrukowanych
rzymskich ulicach lub przyjrzeć
się systemowi ogrzewania
podłogowego w budynku
niegdysiejszej łaźni publicznej.
Co roku, pod koniec kwietnia,
odbywają się Dni Andautoniji,
poświęcone dziedzictwu
rzymskiemu, podczas których można wziąć udział w

eksperymentalnych warsztatach
archeologicznych, starożytnych
zabawach dla dzieci, czy
spróbować rzymskich potraw i
napojów.

www.andautonia.com
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Vukomeričke gorice
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Na Vukomeričkich Wzgórzach,
na południowy wschód od
miejscowości Velika Gorica,
kryje się bogactwo tradycyjnej
architektury drewnianej. Region
ten z wioskami rozsianym na
wierzchołkach wzgórz, z lasami
bukowymi i winnicami, oferuje
idealny wiejski spokój i ucieczkę

od miejskiego zgiełku. We
wsi Lučelnica, 25 kilometrów
od Velikiej Goricy, znajduje
się kaplica Świętej Trójcy z
1935 roku z przepiękną wieżą
pokrytą gontem, a w środku
obłożona dębowymi belkami
dużych rozmiarów. Trochę
dalej na zachód znajduje się

miejscowość Gustelnica i
kaplica św. Antoniego, jeden
z najładniejszych małych
kościółków w regionie, z
portykiem zbudowanym
w XIX wieku, wspartym na
drewnianych filarach, które
wyglądem przypominają
wielkie grabie. Nieco dalej

na południe, w miejscowości
Lukinić Brdo znajduje się
kościół św. Jana Chrzciciela, z
początku XX wieku, którego
portyk wsparty jest na filarach
bogato zdobionych rzeźbionymi
arabeskami, świadczącymi o
wielkim kunszcie ówczesnych
mistrzów. Wśród wspaniałych,

37

Velika Mlaka
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drewnianych kościółków i kapliczek wyróżnia się rustykalnym
wyglądem kaplica św. Jerzego
na szczycie wzgórza we wsi
Lijevi Štefanki, ze stożkowym
dachem pokrytym falistym
gontem, na szczycie którego
umieszczono wykutego z żelaza
koguta. Kaplica ta została
wybudowana w 1677 roku,

a ćwierć wieku później, za
pomocą walca, przeniesiona
na obecne miejsce. Jest tak
mała, że w miejsce tylnej ściany
wstawiono ruchome ścianki,
które są rozsuwane w każdą
niedzielę, tak, by w mszy mogli
uczestniczyć również wierni
stojący na zewnątrz.

Jednym z najsłynniejszych
przykładów tradycyjnego
budownictwa drewnianego
w Chorwacji jest kościół św.
Barbary w miejscowości Velika
Mlaka, zaledwie kilka kilometrów na południe od Zagrzebia.
Został zbudowany pod koniec
XVII wieku z ciężkich dębowych
belek, a jego wnętrze w XIX

wieku ozdobili miejscowi,
wiejscy malarze. Niemal każdy
centymetr ścian wewnętrznych
pokryty jest drewnianymi
płytami z przedstawieniami
scen z życia św. Barbary,
portretami świętych i pięknymi
motywami kwietnymi.
www.tzvg.hr
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Sisak
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Żadne z miast w okolicy
Zagrzebia nie ma tak długiej
historii jak Sisak. W czasach
starożytnych znajdował się tu
rzymski port rzeczny Siscia, a
w następnych stuleciach Sisak
odgrywał kluczową rolę w
obronie Europy Środkowej przed
najazdem tureckim. W Muzeum
Miejskim można obejrzeć

ciekawą kolekcję przedmiotów
antycznych, a przed kościołem
parafialnym widać fragmenty
murów z czasów rzymskich.
Historyczne wystawy tematyczne odbywają się również
w imponującej twierdzy z
trzema wysokimi wieżami,
wznoszącymi się nad ujściem
rzeki Kupy do Savy. 22 czerwca

1593 roku pod murami tej
twierdzy wojska chorwackie,
słoweńskie i austriackie zadały
dotkliwą klęskę liczebnie
silniejszym wojskom tureckim,
niwecząc tym samym plany
podboju Europy przez Imperium
Otomańskie.
www.sisakturist.com
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Lonjsko polje
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Lonjsko polje to największy
chroniony teren bagienny w
Chorwacji, który rozciąga się
wzdłuż wschodniego brzegu
rzeki Savy jako ciąg łąk,
moczarów i zakoli rzecznych.
Lonjsko polje to także skarbnica tradycyjnej architektury
drewnianej z zachowanymi w
wielu wsiach malowniczymi

domami porośniętymi winoroślą
i ozdobionymi kwiatami. Dwa
brzegi Savy łączą stare promy
łańcuchowe, które ruszają,
gdy tylko zbierze się kilka
pojazdów. Rzeka Sava co roku
wylewa i zalewa Lonjsko polje,
a liczne pastwiska zamieniają
się wtedy w moczary. Dzięki
temu zjawisku przyrodniczemu

Lonjsko polje bogate jest w
świat zwierzęcy, zwłaszcza
250 gatunków ptaków. Jest to
doskonałe miejsce na wycieczki rowerowe, z licznymi
pensjonatami, które chętnie
przyjmą rowerzystów i oferują
noclegi ze śniadaniem, często
w tradycyjnym, pięknym, drewnianym domu.

Lonjsko polje ma dwa ośrodki
informacji: we wsi Čigoč,
słynnej z zamieszkującej ją
dużej populacji bocianów
wędrownych i we wsi Krapje,
która może pochwalić się
największą liczba najlepiej
zachowanych drewnianych
domów. Obie wsie są miejscami
wymarszu na trasy prowadzące
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Białe bociany
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wzdłuż nasypu i przez lasy,
wśród jedynego w swoim
rodzaju krajobrazu Lonjskiego
polja. Z Krapja można wejść
także do rezerwatu ornitologicznego Krapje Đol, jednego z
największych skupisk czapli w
Europie.

Od kwietnia do końca sierpnia Lonjsko polje jest domem dla jednej
trzeciej całej populacji białych bocianów w Chorwacji. Zbiera się ich
tutaj około 500 par dzięki dużej ilości pożywienia – owadów, żab
i ryb. Tutaj zakładają gniazda i wysiadują młode przed odlotem do
Afryki. Najsłynniejszą wsią pełną bocianów jest Čigoč, w którym
prawie nie ma kominów i słupów bez bocianów i ich gniazd.

www.pp-lonjsko-polje.hr

www.turizam-smz.hr

45

Jasenovac
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Jeden z największych pomników upamiętniających II wojnę
światową w Chorwacji znajduje
się na południe od Lonjskiego
polja, w pobliżu spokojnego,
nadrzecznego miasteczka
Jasenovac. Tutaj od 1941 do
1945 roku znajdował się obóz
koncentracyjny profaszysto-

wskiego reżimu ustaszy, w
którym zamordowano około
70.000 Żydów, Serbów, Romów
i chorwackich antyfaszystów.
Wystawa multimedialna przy
pomocy fotografii, starych kronik
filmowych i nagranych rozmów
z osobami ocalałymi z obozu,
opowiada historię tego miejsca.

Wysoko, ponad łąkami, na których kiedyś były budynki obozu,
wznosi się Kamienny kwiat –
pomnik, który swoim czystym,
współczesnym pięknem skłania
do rozmyślań i pamiętania o
tych wydarzeniach.
www.jusp-jasenovac.hr
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Wschód

Szlaki winne w okolicach
miasta Sveti Ivan Zelina
Varaždin
Ludbreg
Opeka

Barokowy Varaždin jest jednym z najpiękniejszych
miast Chorwacji kontynentalnej, ale w jego okolicy
na wycieczkowiczów czekają również inne, ciekawe
niespodzianki.

OPEKA

VARAŽDIN

LUDBREG
VARAŽDINSKE TOPLICE

SV. IVAN ZELINA

ZAGREB
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Szlaki winne w
okolicach miasta
Sveti Ivan Zelina
Rodziny żyjące w pagórkowatym
regionie w okolicach miasteczka
Sveti Ivan Zelina od pokoleń
pielęgnują swoje winnice. Wina
z tego regionu (wśród nich
również Kraljevina Zelina - wino

produkowane z lokalnej odmiany
winogron) stają się coraz bardziej popularne, a liczni winiarze
otwierają swoje piwnice, w których oferują turystom degustację
własnych win. Z Muzeum
Miejskiego można wziąć mapę
winnych szlaków, można też
po prostu pozwolić prowadzić
się drodze, idąc brązowym

szlakiem. Tym, którzy chcieliby napić się wina w bardziej
formalnej atmosferze, a do tego
spróbować specjałów miejscowej kuchni, radzimy zwrócić
się do wspólnoty turystycznej,
która pomoże w znalezieniu
gospodarza, który przygotuje
taki poczęstunek.
www.tzzz.hr.
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Varaždin
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Varaždin, jedno z najlepiej
zachowanych barokowych
miast w Europie Środkowej,
zaprasza do spacerów w części
wydzielonej specjalnie dla
pieszych, po głównych ulicach
miasta, wzdłuż których wznoszą
się wspaniałe, pastelowe fasady
pałaców i kościołów. W XVIII
wieku miasto to było przez kró-

tki czas stolicą Chorwacji, dlatego liczne rodziny szlacheckie
właśnie tutaj wznosiły swoje
reprezentacyjne pałace. W
zielonym parku, niedaleko centrum miasta znajduje się stary
zamek, którego imponująca
architektura przypomina czasy,
kiedy Varaždin był miastemtwierdzą, broniącym północnej

Chorwacji przed Turkami.
Potężne średniowieczne wieże
i wewnętrzny renesansowy
dziedziniec z krużgankami są
najlepszym miejscem ekspozycji
historycznych zbiorów Muzeum
Miejskiego.
Po przeciwnej stronie zwodzonego mostu prowadzącego
do twierdzy znajduje się
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barokowy pałac Sermage, w
którym mieści się galeria dzieł
dawnego i współczesnego
malarstwa. W Varaždinie jest
jeszcze jedno ważne muzeum:
muzeum entomologiczne Svijet
kukaca (Świat owadów), w
którego zbiorach znajduje się
wspaniała kolekcja motyli i

makiety ukazujące tajemnicze życie owadów. Miłośnicy
ogrodów powinni koniecznie
odwiedzić miejski cmentarz,
urządzony w 1906 roku przez
jego zarządcę i utalentowanego
botanika - Hermanna Hallera,
jako park ornamentalny. Ze
swoimi wiecznie zielonymi

żywopłotami i drzewami
cedrowymi przystrzyżonymi w
różne, skomplikowane kształty,
miejsce to stanowi wyjątkowy
przykład architektury parkowej, nienaruszającej spokoju
cmentarza.
www.tourism-varazdin.hr
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Ludbreg
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Ludbreg stał się miejscem
pielgrzymkowym na mocy
edyktu papieskiego z 1513
roku, wydanego gdy jeden z
księży w czasie odprawiania
mszy, zwątpił, iż krew i wino
są naprawdę ciałem i krwią
Chrystusa. Wtedy to, na oczach
zdumionego duchownego, wino
przemieniło się w krew. Jest
ono do dziś przechowywane
w kościele Przenajświętszej

Opeka
Trójcy, w złotym relikwiarzu
podarowanym kościołowi przez
hrabiankę Batthany, której pałac
to jeden z najpiękniejszych
budynków w tym uroczym,
prowincjonalnym miasteczku. Co
niedzielę, pod koniec sierpnia
i na początku września, do
Ludbrega przebywają liczni
pielgrzymi, wtedy odbywa się
również malowniczy jarmark.
www.tz-ludbreg.hr

Na wzgórzach na zachód od
Varaždina, niczym zielona oaza
leży Opeka - arboretum z XIX
wieku i jeden z najpiękniejszych
ogrodów botanicznych w
Chorwacji. Park w stylu angielskim został założony przez
rodzinę Bombelles i przeżył
ich barokowy pałac, który dziś
jest, niestety, tylko ruiną. W
arboretum posadzono setki
gatunków drzew z całego świata,

wśród nich również rzadkie i
egzotyczne. Pobliskie miasteczko
Vinica słynie z wody źródlanej i
wina – należy spróbować jednego
i drugiego! Warto też poszukać
neogotyckiej kaplicy nagrobnej
Teresy Raczyńskiej-Erdödy, żony
ostatniego dziedzicznego żupana
(wojewody) varażdińskiego,
niezwykle zasłużonej dla Vinicy i
jej mieszkańców.
www.dvorci.hr
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Południe

OZALJ
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Karlovac
Donja Kupčina
Ozalj
Slunj
Park Narodowy Jeziora
Plitwickie
Jaskinie Baraćeve špilje
Rzeki, jeziora i wodospady to tylko niektóre
z atrakcyjnych widoków, jakie czekają na
zwiedzających tereny na południowy zachód od
Zagrzebia, a Park Narodowy Jeziora Plitwickie jest
znany jako jeden z najwspanialszych, europejskich
przykładów piękna natury. Stare zamki, twierdze i
pałace rozsiane na całej trasie wiodącej do Jezior
Plitwickich, zapewniają zwiedzającym interesujące
widoki i przyjemny pobyt.

Crna Mlaka
Dobra

KARLOVAC

Kupa

DONJA KUPČINA
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SLUNJ

Baraćeve špilje

Plitvička jezera

Karlovac
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Miasto Karlovac, położone nad
czterema rzekami, założył pod
koniec XVI wieku, arcyksiążę
Karol jako twierdzę broniącą
Europy Środkowej przed
najazdami wojsk tureckich.
Mimo, iż mury obronne zostały
dawno zburzone, w parku
miejskim można wciąż dostrzec
zarysy gwiazdy, pierwotnego
kształtu twierdzy. Krótki spacer

Czarne bociany i Crna Mlaka

z centrum miasta zaprowadzi
nas na zielone nabrzeże rzeki
Korany, gdzie można znaleźć
wspaniałe miejsce do opalania
albo karmienia łabędzi.

Niedaleko autostrady Zagrzeb Karlovac rozpościera się ptasie
królestwo - bagienny i leśny
region Crna Mlaka. Szczególnie
cenne jest tu skupisko rzadko
spotykanych czarnych bocianów,
które - w odróżnieniu od częściej
występujących bocianów białych są wyjątkowo wrażliwe na obecność
ludzi i gnieżdżą się tylko w lasach
nietkniętych działalnością człowieka.

www.karlovac-touristinfo.hr

www.tzzz.hr
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Donja Kupčina
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W wielu wsiach na zachód od
Zagrzebia znajdują się stare,
wiejskie, drewniane domy, a
najładniejsze z nich są we wsi
Donja Kupčina, na południowy
wschód od Karlovca. Pod
opieką niewielkiego Muzeum
Regionalnego pozostaje zespół
budynków gospodarskich z
XIX wieku, usytuowany wokół
niewielkiej polany. Zbiory

Ozalj
muzealne wzbogaca kolekcja
ręcznie tkanych płócien i haftowanych strojów ludowych.

www.tzzz.hr

Na północny zachód od Karlovca
znajduje się miasteczko Ozalj,
a wysoko, na skraju wąwozu,
ponad miastem i krętą rzeką
Kupą, wznosi się dostojny zamek
związany z historią dwóch
największych chorwackich
rodów szlacheckich: Zrinskich i
Frankopanów. W zamku znajduje
się muzeum, którego ekspozycja
prezentuje jego historię z czasów,

gdy Ozalj był u szczytu swojej
potęgi, w XVII wieku. W pobliżu
znajduje się Munjara, elektrownia
wodna, którą w 1908 roku wybudowali na rzece Kupie Austriacy,
nadając jej ciekawy, neogotycki
kształt. Maszyny wyprodukowane
w Austrii i używane od 1926
roku zachowały się do dziś, wciąż
gotowe do pracy.
www.ozalj-tz.hr
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Slunj
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Jadąc autostradą z Zagrzebia w
stronę Jezior Plitwickich warto
zatrzymać się w Slunju, miasteczku na stromym wzniesieniu,
wysoko nad rzeką Koraną.
Poniżej, nad samą rzeką,
znajduje się niewielka osada
Rastoke, gdzie rwący nurt rzeki
Slunjčicy napędza cały szereg
młynów wodnych. Zwiedzający

Rafting

mogą tu przespacerować się
fascynującym labiryntem
kanałów i drewnianych mostków, a restauracje usytuowane
na nabrzeżu oferują ucztę ze
świeżo złowionych pstrągów.

W okolicy Karlovca jest wiele miejsc przyciągających wielbicieli raftingu
na rwących wodach. Najbliżej położona jest bystra rzeka Mrežnica
z przełomami pomiędzy lesistymi wzgórzami. Atrakcyjna jest także
rzeka Korana, która wypływa z najbardziej na północ położonego
jeziora plitwickiego i przepływa przez cały szereg jarów z niebezpiecznymi spadkami. Trochę dalej biegnie również rwący nurt rzeki Kupy,
która przepływa pomiędzy wysokimi szczytami Gorskiego kotaru.

www.tz-slunj.hr

www.tzkz.hr
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Park Narodowy Plitwicke
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Największy obszar chronionej
przyrody na terenie Chorwacji
i jedno z ulubionych przez
turystów miejsc, Park Narodowy
Jeziora Plitwickie oferuje
odwiedzającym spacer pośród
niezwykle pięknych i niezapomnianych krajobrazów. Serce
parku to nisko położone, turkusowe jeziora, a nad każdym

z nich usytuowane piętrowo
wodospady. Powstały one na
przestrzeni tysięcy lat, stworzone przez wody szukające
drogi w terenie krasowym i
wypłukujące cząstki wapienia,
który następnie osadzał się w
dolnym biegu, powoli tworząc
szereg naturalnych, wapiennych
barier. Proces osadzania wciąż

trwa, na co wskazują srebrne
osady wapienia na kamyczkach
i łodygach ziół rosnących w
wodach Jezior Plitwickich.
Potężny szum wodospadów
i kaskad tworzy niezwykły
kontrast z idealnym spokojem
Jezior Plitwickich, których ciszę
mąci tylko wesołe rechotanie
żabiej orkiestry.

Ponad jeziorami wznoszą się
lasy świerkowe i bukowe, w
których żyją sarny, wilki, rysie i
niedźwiedzie brunatne.
Park jest świetnie zorganizowany, więc poruszanie się
po dobrze oznakowanych
ścieżkach prowadzących nad
jeziorami i przez drewniane
mostki nad strumieniami, nie
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Jaskinie Baraćeve špilje
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sprawia żadnego problemu.
Bilet do parku upoważnia do
bezpłatnego korzystania ze statków, które pływają z jednego
końca na drugi największego z
jezior i do przejażdżki kolejką
elektryczną wzdłuż wschodniej części parku, łączącą dwa
główne wejścia.
www.np-plitvicka-jezera.hr

Na wschód od Jezior Plitwickich
rozpościera się obszar krasowy
z licznymi jaskiniami. Najłatwiej
dostępne są jaskinie Baraćeve
špilje. W ofercie znajduje
się 40-minutowe zwiedzanie
z przewodnikiem, podczas
którego podziwiać można
niezwykłe widoki, podziemny
świat stalaktytów i stalagmi-

tów. Jaskinie te są ulubionym
siedliskiem nietoperzy, których
odchody stanowią jedną z
mniej pociągających atrakcji
tego miejsca.

www.baraceve-spilje.hr
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Północny zachód

Krapina
Veliki Tabor
Kumrovec
Klanjec
Pregrada
Vinagora
Droga przez zachodnią część Zagorja prowadzi
przez łagodny krajobraz pełen zielonych pagórków,
na których szczytach stoją kościołki i zamki, a na
zboczach, malownicze, jak na widokówce, winnice.
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VELIKI TABOR

PREGRADA

VINAGORA

KRAPINA

KUMROVEC

KLANJEC

KRAPINSKE TOPLICE

TUHELJSKE TOPLICE

Krapina
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U podnóża malowniczych
pagórków położone jest miasto
Krapina, centrum regionu,
znane również jako praojczyzna
praczłowieka neandertalskiego,
który przed około trzydziestoma
tysiącami lat żył tu i polował
na dzikie zwierzęta. Jego
odkrywcą w 1899 roku w wiosce
Hušnjakovo, graniczącej z
Krapiną, był Dragutin Gorjanović

Kramberger, a Krapina stała
się jednym z najbogatszych
znalezisk neandertalczyków w
Europie. Wystawa multimedialna
w miejscu samego znaleziska w
sposób fascynujący prezentuje
sposób życia naszych praprzodków. Odkryte przedmioty
wskazują, iż neandertalczycy
żyli w większych wspólnotach
rodzinnych i że do polowań na

większe ssaki używali narzędzi
kamiennych.Po przeciwnej stronie miasta, na wzgórzu Trški vrh,
znajduje się kościół Najświętszej
Marii Panny, jedno z najpopularniejszych sanktuariów maryjnych
w Zagorju. Kościół wzniesiono w
1750 roku jako kościół wotywny
z cudowną figurką Matki Boskiej,
przywiezioną z Ziemi Świętej
w 1669 roku przez jednego z

pielgrzymów. Budowla ta otoczona jest arkadami, a wewnątrz
znajdują się zarówno bogate
malowidła sufitowe, wykonane
przez Antona Lerchingera, jak
i bogato dekorowane ołtarze,
dzieło mistrzów sztuki barokowej – Jakoba Strauba z Austrii i
Antona Mersi z Zagrzebia.
www.mhz.hr
www.tzkzz.hr
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Veliki Tabor
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Zamek Veliki Tabor z półkolistymi dziedziniec ozdobiono arkadami.
wieżami wznoszącymi się
Obecnie znajduje się tu muzeum,
nad zielenią ku niebu, na
w którym eksponowane są
szczycie wzgórza, jest jednym
dzieła sztuki odkryte podczas
z najcenniejszych zabytków,
prac konserwatorskich, a także
symbolem Chorwackiego
renesansowe wyposażenie
Zagorja. Ufortyfikowany zamek
wnętrz.
zbudowano na początku
Veliki Tabor jest gospodarzem
XVI wieku, kiedy Imperium
tradycyjnego Tabor Film
Otomańskie było u szczytu
Festival, poświęconego filmom
potęgi militarnej. W czasach
krótkometrażowym.
pokoju zamek przebudowano
www.taborfilmfestival.com
na rezydencję, a wewnętrzny

Veronika Desinićka
Każdy, kto odwiedzi zamek Veliki Tabor, usłyszy historię z XVI wieku o
Veronice Desinićkiej, wiejskiej dziewczynie, która swą urodą oczarowała
młodego szlachcica Fryderyka Celejskiego. Miał on już wówczas żonę
z arystokratycznej rodziny Frankopanów. Gorące uczucie do Veroniki
wywołało wielkie zamieszanie. Według legendy, hrabia Herman Celejski,
ojciec Fryderyka, nakazał uwięzić młodą parę w dwóch oddalonych od
siebie wieżach. Nieszczęsną Veronikę przesłuchano i oskarżono o czary,
a jej ciało zamurowano w zamku. Dlatego jeszcze dziś, podczas pełni
księżyca, słychać jej zawodzenie. Dla upamiętnienia bohaterki tej tragedii
miłosnej, twórcy filmów nagrodzonych na Tabor film festivalu, otrzymują
dowcipną i nieco przerażającą nagrodę w postaci czaszki Weroniki.

www.taborfilmfestival.com
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Kumrovec
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Jednym z ulubionych miejsc
na jednodniowe wycieczki
rodzinne w Zagorju jest wioska
Kumrovec ze skansenem
Stara Wieś (Muzej Staro Selo).
Znajdują się tu odrestaurowane
wiejskie domy z XIX wieku z
dachami pokrytymi słomą, w
których wystawiono różne
przedmioty codziennego użytku
i narzędzia, jakimi posługiwali

Josip Broz Tito

się miejscowi rolnicy podczas
prac polowych. W wielu zabudowaniach można zobaczyć
przykłady tradycyjnego wiejskiego rzemiosła, począwszy
od haftów wykonywanych
przez kobiety z Zagorja, po tzw.
słodycze odpustowe w jaskrawych kolorach, produkowane
przez wiejskiego cukiernika.
Tutejsi rzemieślnicy mogą

zaprezentować gościom swoje
umiejętności, a nawet pozwolić
im spróbować sił za kołem
garncarskim.

www.mss.mhz.hr

Kumrovec jest znany również
jako miejsce urodzin Josipa Broza
(1892 – 1980), chorwackiego
komunisty, który w partii przyjął
nazwisko Tito. Był on przywódcą
antyfaszystów jugosłowiańskich
podczas drugiej wojny światowej
oraz założycielem powojennej
Federacyjnej Republiki Jugosławii.
Dom, w którym dorastał Tito‑ dziś
znajduje się w obrębie skansenu,
gdzie wystawiono eksponaty
dokumentujące jego karierę.
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Klanjec
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Miasteczko Klanjec, położone
w głębokiej kotlinie otoczonej
wzgórzami, rozwijało się wokół
dzwonnicy XVII-wiecznego
kościoła Franciszkanów
ozdobionej czarno-białym
wzorem szachownicy. Kościół
zbudowano pierwotnie jako
mauzoleum arystokratycznej
rodzinny Erdödy, niedawno
odrestaurowano dwa wspaniałe
sarkofagi i wystawiono je

w osobnej krypcie. Sarkofag
Emeryka Erdödy wspiera się na
ozdobnych nogach i jest jednym
z najcenniejszych przykładów
architektury nagrobnej epoki
baroku w Europie Środkowej.
Naprzeciwko kościoła znajduje się galeria poświęcona
rzeźbiarzowi Antunowi
Augustinčiciowi (1900 – 1979),
który urodził się w Klanjcu,
studiował w Zagrzebiu i

Paryżu i był jednym z najpopularniejszych autorów rzeźb
umieszczanych w przestrzeni
publicznej. Świadczy o tym
fakt, iż to właśnie Augustinčić
jest autorem pomnika Józefa
Piłsudskiego znajdującego
się przed budynkiem Sejmu
Śląskiego w Katowicach.
Centralnym punktem wystawy
w galerii jest kopia monumentalnego pomnika konnego o

nazwie Spokój, której oryginał
znajduje się przed budynkiem
Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Nowym
Jorku. Augustinčicia pochowano w ogrodzie koło galerii,
a poruszająca rzeźba nad jego
grobem przedstawia rannego
wojownika.
www.klanjec.hr
www.gaa.mhz.hr
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Pregrada
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Pod zboczami pagórków, na
północ od Krapinskich Toplic,
leży miasteczko Pregrada, które
wydaje się jeszcze mniejsze pod
górującymi nad nim dwiema
wysokimi wieżami kościoła
parafialnego, który ze względu
na swoje rozmiary nazywany
jest często zagorską katedrą.
Wewnątrz znajdują się wielkie
organy, pierwotnie przeznaczone

Vinagora
przez ich budowniczego dla
katedry zagrzebskiej, jednak
zostały przyjęte, ponieważ ich
dźwięk nie był wystarczająco
potężny dla ogromnej, stołecznej
katedry. W ostatnią niedzielę
września okoliczni mieszkańcy
przybywają do Pregrady na
uroczystość winobrania, której
towarzyszą ludowe pieśni i tańce.
www.pregrada.hr

Jeden z najpiękniejszych
widoków w tym regionie
roztacza się z wioski Vinagora,
znajdującej się na zachód od
Pregrady, gdzie wysoko na
szczycie zielonego pagórka zbudowano kościół wotywny pod
wezwaniem Najświętszej Marii
Panny. Początkowo kościół był
otoczony murami obronnymi,
które chroniły go przed atakami

wrogów. Dziś jest otoczony
szeregiem arkad, z których
roztacza się przepiękna panorama górzystego krajobrazu
Zagorja.
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Hymn chorwacki
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W Tuheljskich Toplicach, tuż za hotelem Terme Tuhelj znajduje
się pałac rodziny Mihanovićów z XVIII wieku, noszący imię poety
i dyplomaty Antuna Mihanovicia (1796 –1861), brata właścicielki
pałacu, hrabiny Brigljević, który często tam bywał. Miłość Mihanovicia
do zagorskiego krajobrazu zainspirowała go do napisania wiersza
„Chorwacka ojczyzna” (Horvatska domovina), który stał się chorwackim
hymnem narodowym. Wiersz ten już w 1861 roku przetłumaczony
został na język polski przez Hieronima Feldmanowskiego.
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