NosOkolica
arredores
A

Índice

32 Sudeste
34
36
39
40
42
46

Andautonia
Vukomeričke gorice
Velika Mlaka
Sisak
Lonjsko polje
Jasenovac

48 Leste

50 Rota do Vinho em torno
de Sveti Ivan Zelin
52 Varaždin
56 Ludbreg
57 Opeka

B

4 Norte

6
8
10
12
13
14

Medvednica
Gornja Stubica
Marija Bistrica
Belec
Lepoglava
Trakošćan

16 Oeste
18
20
22
26
28
30

Zaprešić
Castelo Lužnica
Samobor
As serras de Samobor
Plešivica
Žumberak

58 Sul
60
62
63
64
66

Karlovac
Donja Kupčina
Ozalj
Slunj
Parque nacional de
Plitvice
69 As grutas Barač

70 Noroeste
72
74
76
78
80
81

Krapina
Veliki Tabor
Kumrovec
Klanjec
Pregrada
Vinagora

1

N

W

VELIKI TABOR

TRAKOŠĆAN

PREGRADA

E

S

VINAGORA

KRAPINA

KUMROVEC

OPEKA

KLANJEC

LEPOGLAVA

KRAPINSKE TOPLICE

VARAŽDIN

TUHELJSKE TOPLICE
LUDBREG

BELEC
VARAŽDINSKE TOPLICE

LUŽNICA

Žumberak

GORNJA STUBICA
Samoborsko gorje

ZAPREŠIĆ

SAMOBOR

MARIJA BISTRICA

Japetić

Medvednica
Okić

KRAŠIĆ

Sljeme
SV. IVAN ZELINA

Plešivica

ZAGREB
OZALJ

Crna Mlaka
Dobra

VELIKA MLAKA

KARLOVAC

ANDAUTONIJA

2
Kupa

DONJA KUPČINA

3

VELIKA GORICA

LUČELNICA
GUSTELNICA
LUKINIĆ BRDO

LIJEVI ŠTEFANKI

Vukomeričke gorice

SISAK

Lonjsko polje

SLUNJ

Baraćeve špilje
KUTINA
ČIGOČ

Plitvička jezera

KRAPJE

JASENOVAC

Norte

Medvednica
Gornja Stubica
Marija Bistrica
Belec
Lepoglava
Trakošćan
Medvednica é uma reserva natural protegida e
um destino popular para os residentes de Zagreb.
Do outro lado da encosta norte da montanha
encontra-se a região de Zagorje, cheia de colinas
verdes, castelos românticos e cultura rural.
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Medvednica
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As encostas de Medvednica
estão cobertas de floresta densa.
A montanha é frequentemente
chamada apenas Sljeme (cume
da montanha). Para ir até
Medvednica, pode apanhar o
eléctrico no centro da cidade e
escolher entre as muitas veredas
e caminhadas marcadas que
vão dar a cabanas de montanha,
onde pode desfrutar de alimentos frescos e baratos. O Parque

Sopa de feijão

Natural de Medvednica é um
ambiente natural para muitas
plantas e espécies animais e rico
em património cultural e geológico. Um exemplo é Veternica
– uma caverna de calcário com
uma área de 10 quilómetros
quadrados. A gruta principal
tem mais de 2 quilómetros de
extensão e os primeiros 380
metros da caverna estão abertos
aos visitantes. Aqui, pode ver

os ossos de ursos e visitar (até
mesmo adoptar) os actuais
habitantes da caverna - morcegos. No parque poderá visitar as
minas de prata, exploradas pela
família Zrinski no século XVI.
Os 200 anos de funcionamento,
dizem alguns, resultaram com
um sistema subterrâneo que vai
até a Cidade Alta (Gornji Grad)
no centro de Zagreb.
www.pp-medvednica.hr

Todas as semana centenas de
visitantes recebem, como prémio
de ter subido ao alto depois de
três horas a andar, uma tigela
de sopa de feijão, um guisado
com carne defumada, e servido
com salsichas ou chucrute. A
sopa é deliciosa e saudável e,
acompanhada por uma cerveja
gelada, é um verdadeiro prazer.
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Gornja Stubica
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Gornja Stubica é um lugar
tranquilo, com belas vistas
dos montes à sua volta. Para
a maioria dos croatas o nome
de Gornja Stubica é sinónimo
de Matija Gubec – o líder de
uma revolta camponesa no
século XVI. Gubec foi derrotado,
amarrado a uma carroça e
transportado a Zagreb, onde lhe
colocaram uma coroa de ferro

quente na cabeça e onde foi
executado por esquartejamento.
A árvore da tília, que fica ao
lado de uma simpática antiga
casa de madeira (hoje um café),
é a única testemunha viva da
época do Grubec. O maravilhoso
palácio Orsic tem uma colecção
que conta a história de Matija
Gubec e da vida em Zagorje.
www.mdc.hr/msb
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Marija Bistrica
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Marija Bistrica, famosa pelo seu
santuário dedicado à Virgem
Maria, é visitada todos os
anos por centenas de milhares
de peregrinos. A aldeia está
integrada numa bela paisagem
e a sua igreja dedicada a Santa
Maria da Neve, na calçada
da praça, é realmente bonita.
A igreja é dedicada a Maria

Os corações licitar

por causa de uma imagem
milagrosa do século XV que
representava uma Virgem Maria
negra segurando um Menino
Jesus. O padre da aldeia,
temendo um ataque dos turcos,
escondeu a estátua e morreu
antes que pudesse recvelar o
esconderijo. Várias décadas
depois, a estátua foi descoberta

(porque brilhava) e, mais tarde,
seria escondida novamente,
só voltando a ser descoberta
no século XVII. Desde então,
é adorada por muitos, que a
consideram embuída de poderes
curativos.

www.info-marija-bistrica.hr

O coração vermelho licitar, que se
pode comprar nas festas de rua e nas
lojas de souvenirs, é uma decoração
tradicional e uma lembrança típica
de Zagreb e de Zagorje. No licitar,
originalmente um doce tradicional,
está escrito com açúcar o nome
do lugar que visitou. Pode também
haver uma mensagem romântica (é oferecido, muitas vezes,
como declaração de amor), uma
máxima ou qualquer outra coisa.
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Belec
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Abaixo da alta montanha de
Ivancica encontra-se uma
pequena aldeia – Belec – onde
se esconde um exemplo
excepcional da arquitectura
sacral – a igreja da Virgem
Maria de Neve. A igreja está
circundada por muralhas,
construídas para a proteger
contra a invasão otomana. O
seu interior é decorado por
afrescos feitos pelo artesão

Lepoglava
local Ivan Ranger no século
XVIII e por uma série incrível
de altares dourados da autoria
do escultor Josip Schokotnigg
de Graz. A igreja, restaurada
recentemente, é uma verdadeira
obra-prima do barroco croata.

Lepoglava é um santuário
fundado pela Ordem de S.
Paulo (Pavlini) no século XIV.
Para além de ter construído
uma igreja magnífica e um
mosteiro, a Ordem também fez
muito pela cidade em termos
de educação, medicina, arte
e cultura. Em 1786, Joseph II
dissolveu a Ordem e os monjes
fugiram de Lepoglava. Em
1854, o mosteiro tornou-se

uma prisão, que ainda hoje
utiliza os seus dois edifícios
mais recentes. O mosteiro
foi restaurado em 2001 e
devolvido à igreja. A prisão, a
maior da Croácia, é conhecida
por ter abrigado muitos presos
políticos como Josip Broz Tito e
Franjo Tuđman.

www.lepoglava-info.hr

A renda de Lepoglava
Uma das tradições que a Ordem deixou em Lepoglava foi a arte
de fazer renda. Hoje, a cidade é conhecida pelas suas rendas e
há mesmo escolas, oficinas e um festival internacional dedicado
ao famoso artesanato. A conhecida renda de Lepoglava faz-se
diferentemente do laço, igualmente famoso, da ilha de Pag
e a renda da ilha de Hvar faz-se com folhas de agave.
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Trakošćan
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Quando se diz que Zagorje
é uma região de castelos de
conto de fadas, o pensamento
vai de imediato para Trakoscan.
As suas altas torres brancas e
as muralhas reflectidas no lago
são circundadas por colinas
verdes e florestas. O castelo
de Trakoscan, originalmente
construído como uma pequena
fortificação de defesa no século
XIII, tornou-se mais tarde

a casa da família Draskovic,
que fez dele um castelo
romântico. Os quatro andares
excelentemente preservados
do palácio abrigam um museu
aberto a visitantes.

www.trakoscan.hr
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Oeste

Zaprešić
Castelo Lužnica
Samobor
As serras de Samobor
Plešivica
Žumberak
Muito perto de Zagreb, a oeste da cidade, fica uma
região cheia de pequenas cidades com os seus
mercados e antigas propriedades aristocráticas. À
distância vislumbra-se o contorno de Žumberak,
cujos trilhos pouco percorridos e montanhosos
atraem os que gostam de sair da rotina.
16
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Zaprešić
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Zaprešić esteve desde sempre
associada ao nome do conde
Josip Jelačić (1801-1859), que
chefiou os croatas em 1848
na luta para a independência
e que depois se retirou na sua
quinta perto desta cidade. As
grandes obras de reconstrução
do palácio de Jelačić, chamado

Novim Dvorima (As Cortes
Novas), estão ainda em curso
mas o parque que rodeia o
palácio oferece surpresas
agradáveis. O celeiro, em
parte construído em traves de
madeira e pranchas, alberga
hoje a galeria Matija Skurjeni,
onde estão expostas as obras

do pintor local autodidata cujas
vistas da vida rural atraem
pela sua beleza surreal. Outro
local de interesse são as torres
do túmulo da família Jelačić,
que foi construído no estilo
neogótico pelo arquitecto da
catedral de Zagreb, Hermann
Bollé. O palácio Novi Dvori

oferece várias actividades nos
seus passeios pelo bosque e um
campo de golfe.

www.muzej-matija-skurjeni.hr
www.zapresic.hr
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Castelo Lužnica
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Acima dos campos de milho que
se estendem de Zaprešić para
este, erguem-se as torres do
castelo Lužnica, um exemplar
magnífico, ao estilo francês, do
palácio nobre do século XVIII.
Várias famílias nobres foram
donas desse castelo que, em
1925, foi oferecido às Damas
da Caridade de São Vicente
de Paulo, que hoje o utilizam
como centro de meditação

espiritual e oração. O parque
que rodeia o palácio está
cuidadosamente arranjado, tal
como um parque do século XIX .
Aberto ao público aos domingos
à tarde, é muito conhecido
pelos seus carvalhos antigos e
pela variedade das suas plantas
aromáticas, com as quais as
irmãs fazem licor.
www.luznica.hr
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Samobor
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Situado nas colinas verdes,
próximas do rio Gradna,
Samobor está entre as
pequenas cidades do norte
da Croácia que estão
melhor conservadas. Muitos
habitantes de Zagreb vêm aqui
diariamente para se sentar na
praça principal e apreciar a
especialidade local kremsnite

– um bolo de baunilha que se
pode comprar em todas as
padarias da cidade.
Os aficcionados das artes e do
artesanato podem encontrar
muitas coisas interessantes
para ver em Samobor. A galeria
de Zlatko Prica, a Galeria
de Fotos Lang e o museu da
cidade, com os seus trajes de

folclore croata, são alguns dos
atractivos que a cidade tem
para mostrar.
Samobor também é um
lugar perfeito para passeios
na natureza. Se for pelos
caminhos florestais até Anindol
e continuar pela floresta,
depara-se com uma vista
fantástica para as ruínas da
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Especialidades
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antiga cidade de Samobor, do
século XIII. A melhor época para
visitar Samobor é o período
do Carnaval, altura em que a
cidade se enche de movimento,
com muitas festas e visitantes
mascarados.
www.samobor.hr
www.tz-samobor.hr

Samobor é conhecida em toda a Croácia por duas especialidades,
as quais acreditamos que datam da época da breve ocupação
francesa no século XIX. A especialidade mais conhecida é o bermet
– a versão local do vermute, feita do vinho com adição de frutas
exóticas e ervas aromáticas como o absinto. Os que não gostam
deste aperitivo, vão gostar da geléia de Samobor, com o forte
sabor às frutas. A família Filipec há muitas gerações que cuida de
estes dois produtos tradicionais que se podem comprar na loja da
família, localizada a poucos passos da praça principal da cidade.
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As serras
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A oeste da cidade estende-se
a serra de Samobor, uma serra
pequena, com montanhas
cobertas de florestas densas e
clareiras nos picos. São ideais
para excursões de um dia. O
ponto mais alto é Japetić (879
m), onde se chega depois de
duas horas, até à Casa Šoić

(Šoićeva kuća), um restaurante
muito procurado pelos
visitantes. No sudeste da serra
ergue-se Okić, com as ruínas
duma das mais poderosas
fortalezas medievais croatas.
Na encosta de Okić encontra-se
a etno-casa (Etno-kuća pod
Okićem) – um museu privado

numa casa de aldeia restaurada,
onde se podem ver vários
artigos e trajes tradicionais.

www.etno-kuca.hr
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Plešivica
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Ao longo da encosta sul da
serra de Samobor, na bela
paisagem coberta de colinas
e vinhedos, fica a aldeia de
Plešivica. Além de belos vinhos
Pinot, Chardonnay e Riesling, a
área também é conhecida pelo
portugisac – um vinho tinto
frutado, como o Beaujolais,

que é melhor beber fresco. A
chegada do portugisac em
Outubro dá origem a uma
grande festividade local. Em
muitos vinhedos privados em
Plešivica podem provar-se os
vinhos, juntamente com alguns
petiscos. Na oficina de turismo
da região de Zagreb existe um

livro sobre a Plešivica-Rota do
Vinho, com uma lista de todas
estas vinhas.

www.tzzz.hr
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Žumberak
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Há muitos lugares perto de
Zagreb com a natureza ainda
virgem, ideais para passeios
de um dia nas montanhas.
Zumberak, um dos destinos mais
atractivos, é uma extensão da
serra de Samobor com muitos
picos, vales estreitos, aldeias
montanhosas isoladas e estradas
sinuosas, onde encontrará mais
tractores do que carros. Uma

Krašić

boa parte da montanha faz parte
do Parque Natural de Zumberak.
A sede do parque está localizada
na aldeia de Slani Dol, a oeste de
Samobor, onde pode obter todas
as informações necessárias sobre
os caminhos para passeios a pé e
de bicicleta.
www.pp-zumberak-samoborskogorje.hr

O centro do catolicismo croata é a aldeia de Krašiću – uma aldeia
economicamente rica em encostas montanhosas do sudoeste de
Zumberak. Aqui nasceu Alojzije Stepinac (1898-1960), arcebispo
de Zagreb, que foi preso e encarcerado pelos comunistas em 1945 e
que se tornou no símbolo da resistência espiritual contra o poder do
Estado. O pequeno museu de memória explica, de uma forma fácil e
compreensível, os acontecimentos mais importantes da sua vida.
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Sudeste

Andautonija
Vukomeričke gorice
Velika Mlaka
Sisak
Lonjsko polje
Jasenovac
Se sair de Zagreb para o sul, inicia uma viagem
pela história croata. Em muitos lugares encontrará
ruínas romanas e restos de cidades medievais, mas
a verdadeira riqueza desta região é a arquitectura
única das casas de madeira do século XIX.
ZAGREB
32
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LIJEVI ŠTEFANKI

Vukomeričke gorice
KUTINA
SISAK

ČIGOČ
KRAPJE

JASENOVAC

Andautonija
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Em cima das ruínas da antiga
cidade romana Andautonia,
fica a pequena aldeia de
Ščitarjevo. A cidade romana
de Antautonija, fundada no
primeiro século na intersecção
das rotas comerciais no
vale do rio Sava, é hoje um
parque arqueológico atractivo,

aberto ao público. Aqui os
visitantes podem passear
pelas calçadas romanas ou ver
como funcionava o sistema
de aquecimento de chão nos
banhos antigos. O evento Dias
de Andautonija, que acontece
todos os anos no final de Abril,
é dedicado à cultura romana e

oferece oficinas experimentais
de arqueologia e gastronomia
romanas, além de oficinas
temáticas para crianças, que
podem competir umas com as
outras em jogos romanos.

www.andautonia.com
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Vukomeričke gorice
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Nos montes de Vukomeričke
gorice, a sudoeste de
Velika Gorica, destaca-se a
arquitectura tradicional em
madeira. Estas terras altas, com
aldeias rústicas espalhadas
pelos picos das montanhas,
bosques e vinhedos, oferecem
muita paz e permitem fugir

à agitação da cidade. Na
aldeia Lučelnica, 25 km de
Velika Gorica, fica a Capela da
Santíssima Trindade, construída
em 1935, com um belo
campanário. A capela interior
é adornada com cubos grandes
de carvalho. Um pouco mais a
oeste, fica um lugar chamado

Gustelnica, com a capela de
Santo António, uma das mais
belas igrejas da região. Tem um
pórtico construído no século
XIX, baseado em colunas de
madeira que fazem lembrar um
ancinho grande. Mais ao sul,
em Lukinić Brdo, encontra-se
a igreja de João Baptista,

construída no início do século
XX, cujo pórtico repousa nas
colunas ricamente decoradas
com gravuras em arabesco,
testemunhando a grande
habilidade dos carpinteiros
locais. Entre as famosas igrejas
e capelas de madeira, há uma
capela rústica dedicada a São
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Velika Mlaka
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Jorge no topo de uma colina,
acima da aldeia Lijevi Stefanki.
O seu tecto tem a forma de
um cone e no seu pico está um
grande galo em ferro forjado. A
capela foi construída em 1677 e
um quarto de século mais tarde
foi transferida para sua posição
actual. A capela é tão pequena
que no lugar da parede de trás

tem uma parede móvel que se
abre durante a missa dominical
para as pessoas poderem
assistir de fora.

Um dos exemplos mais
conhecidos da arquitectura de
madeira na Croácia é A igreja
de Santa Bárbara em Velika
Mlaka, a poucos quilómetros
de Zagreb, para o sul. Foi
construída no final do século
XVII com traves pesadas de
carvalho e o interior decorado
no século XIX com obras de

artistas populares locais. Quase
todos os centímetros das
paredes estão cobertos com
painéis pintados com cenas da
vida de Santa Bárbara, retratos
de santos e outros motivos
florais.

www.tzvg.hr
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Sisak
40

Poucas cidades têm uma
história tão antiga como a
cidade de Sisak. Foi um porto
fluvial romano, então chamado
Siscia, e nos séculos recentes
desempenhou um papel
fundamental na defesa da
Europa Central da invasão do
exército otomano. No museu
da cidade está exposta uma

bela colecção de antiguidades
e na igreja paroquial existem
fragmentos de muralhas da
época romana. As exposições
temáticas históricas têm lugar
na fortaleza, com três grandes
torres, que se erguem acima
da foz dos rios Sava e Kupa.
Abaixo das suas muralhas,
no dia 22 de Junho de 1593,

reuniram-se os exércitos croata,
esloveno e austríaco, o que
resultaria num terrível golpe
contra o exército otomano,
numericamente superior,
arrasando os planos do Império
Otomano para continuar a sua
conquista da Europa.
www.sisakturist.com
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Lonjsko polje
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Lonjsko polje é a maior zona
pantanosa natural protegida
na Croácia. Estende-se ao
longo da margem oriental do
rio Sava, numa série de prados,
pântanos e canais. Lonjsko polje
também é rica em arquitectura
tradicional em madeira, com as
suas pequenas casas cobertas
de videiras e decoradas com

cestos de flores. A comunicação
entre as duas margens do rio
Sava faz-se por uma barcaça
antiga, que transporta os
passageiros para a margem
oposta logo que se amontoam
alguns carros. Todos os anos
o rio Sava sai do seu leito e
inunda o campo Lonjsko polje,
tornando as pastagens uma

zona pantanosa. Devido a este
fenómeno natural, Lonjsko
polje tem uma fauna muito rica,
com mais de 250 espécies de
aves. É ainda um local aprazível
para andar de bicicleta ou
para passar uns dias numa
das belas casas tradicionais
de madeira que acolhem
hóspedes. Há dois centros

de informação em Lonjsko
polje: um na aldeia de Čigoč,
conhecida como domicílio
de grandes populações de
cegonhas migratórias, e o
outro na aldeia de Krapje, que
tem o maior número de casas
de madeira preservadas. As
duas aldeias são o ponto de
partida para passeios pela

43

Cegonhas brancas

44

natureza, ao longo de diques
e bosques desta paisagem
única de Lonjsko polje. De
Krapje pode-se ir também à
reserva ornitológica de Krapje
Đol, que tem uma das maiores
populações de garças da Europa.

Desde Abril até Agosto Lonjsko polje acolhe um terço de toda a
população croata de cegonhas brancas. Cerca de 500 pares de
cegonhas juntam-se aqui graças à abundância de alimentos insectos, sapos e peixes. Fazem os ninhos e põem ovos antes
de voar à África, onde vivem durante o Inverno. A aldeia mais
conhecida pelas cegonhas é Čigoč, onde praticamente não
existe uma chaminé ou coluna sem um ninho de cegonha.

www.pp-lonjsko-polje.hr

www.turizam-smz.hr
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Jasenovac
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Um dos maiores monumentos
da segunda guerra mundial
na Croácia encontra-se a sul
de Lonjsko polje, ao longo de
um rio calmo, na cidade de
Jasenovac. Entre 1941 e 1945,
existiu aqui um campo de
trabalho do regime pró-nazi
croata, onde se estima que

tenham sido mortos cerca de
70 000 judeus, sérvios, ciganos
e anti-fascistas croatas.
Uma exposição multimédia
com uma colecção de fotos,
notícias da época e entrevistas
com sobreviventes conta a
história deste campo. Sobre
os prados onde anteriormente

se encontravam os edifícios
do campo, ergue-se agora um
memorial evocativo, conhecido
como a Flor de Pedra – um
monumento gracioso que
possibilita espaço para a
reflexão e para lembrar os que
pereceram.
www.jusp-jasenovac.hr
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Leste

Rota do Vinho em torno de
Sveti Ivan Zelin
Varaždin
Ludbreg
Opeka

A cidade barroca de Varaždin é uma das cidades
mais bonitas da Croácia e nos seus arredores
existem muitas surpresas.

OPEKA

VARAŽDIN

LUDBREG
VARAŽDINSKE TOPLICE

SV. IVAN ZELINA

ZAGREB
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Rota do Vinho
em torno de
Sveti Ivan Zelin
As famílias que vivem na
região montanhosa em torno
da cidade de Sveti Ivan Zelin
cuidam há muitas gerações
das suas vinhas. Os vinhos da
região (incluindo Kraljevina

Zelina, vinho feito da variedade
de uva local) são cada vez mais
populares e muitos produtores
de vinho abrem as suas adegas
aos turistas. No museu da
cidade, em Zelina, pode pedir
o mapa da Rota do Vinho ou
seguir as placas. Se quiser
saborear vinho e comida num
ambiente mais formal, contacte

a oficina de turismo, que
ajudará a encontrar um bom
anfitrião.

www.tzzz.hr
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Varaždin
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Varaždin é uma das mais
preservadas cidades barrocas
da Europa Central. Aqui, pode
passear nas ruas, cheias de
fachadas de cores suaves,
igrejas e palácios. No século
XVIII a cidade foi por um curto
período de tempo a capital da
Croácia, o que explica o facto

de muitas famílias nobres
construirem aqui os seus
palácios luxuosos. A Cidade
Velha está localizada num
parque verde perto do centro.
A sua arquitectura lembra
fortemente os dias em que
Varaždin foi a cidade-fortaleza,
defendendo a Croácia norte

do exército otomano. As torres
medievais e um pátio em
estilo renascentista, com uma
galeria circular, acolhem as
colecções históricas do Museu
da cidade. Do outro lado da
ponte suspensa que conduz
ao palácio barroco Sermage,
encontra-se uma galeria com
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obras de mestres antigos
e artistas contemporâneos.
Varaždin tem ainda outro
museu importante: o Museu de
Entomologia, com uma grande
colecção de borboletas e
modelos que mostram de perto
a vida secreta dos insectos. Os

amantes de horticultura não
devem perder o cemitério da
cidade, desenhado em 1906
pelo botânico Hermann Haller
como um parque ornamental.
Com as suas sebes verdes e
árvores de cedro, este cemitério
é um exemplar único de

paisagismo requintado, sem
violar a paz do cemitério.
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www.tourism-varazdin.hr

Ludbreg
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Em 1513 Ludbreg tornou-se,
através de um decreto
do Papa, um destino de
peregrinação. Conta a história
que um sacerdote duvidou
que o pão e o vinho fossem
o corpo e a sangue de Cristo.
Diante de seus olhos, o vinho
transformou-se em sangue. Este
sangue ainda hoje é preservado
na Igreja da Trindade, num
caixão dourado, doado pela

Opeka
condessa Batthany, cujo palácio
de família é um dos mais belos
edifícios nesta pequena cidade.
Todos os domingos no final de
Agosto vêm muitos peregrinos
a Ludbreg para participar numa
procissão.

www.tz-ludbreg.hr

Nas montanhas oeste de
Varaždin, encontra-se um oásis
verde, Opeka – um viveiro de
plantas do século XIX e um
dos parques botânicos mais
bonitos do país. Plantado pela
família Bombelles no estilo dos
parques ingleses, sobreviveu ao
seu palácio barroco, que hoje
está em ruínas. No jardim há
centenas de árvores de todo
o mundo, incluindo várias

espécies raras e exóticas. A
cidade vizinha de Vinica é
conhecida por suas águas de
nascente e pelo vinho.

www.dvorci.hr
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Sul

OZALJ

Crna Mlaka
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Karlovac
Donja Kupčina
Ozalj
Slunj
Parque nacional de Plitvice
As grutas Barač
Os rios, lagos e cascatas são apenas alguns dos
atractivos que esperam os visitantes a sudoeste de
Zagreb. O Parque nacional de Plitvice, conhecido
como uma das majestosas belezas naturais
europeias, cidades antigas, fortificações e castelos
oferecem ao visitante paisagens deslumbrantes e
uma estadia inesquecível.

Dobra

KARLOVAC

Kupa

DONJA KUPČINA
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SLUNJ

Baraćeve špilje

Plitvička jezera

Karlovac
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A cidade de Karlovac, situada
no encontro de quatro rios, foi
fundada no final do século
XVI pelo arquiduque Carlos
de Estíria como fortificação
(iria proteger a Europa Central
da invasão turca). Embora as
muralhas da defesa tenham
sido destruídas há muito
tempo, ainda hoje no parque da
cidade pode ver-se o contorno
em estrela, a forma original

Cegonhas negras em Crna Mlaka

da fortificação. Depois de um
passeio curto pelo centro da
cidade, chega-se às margens
verdes do rio Korana, onde pode
encontrar um local perfeito
para apanhar sol ou alimentar
os cisnes que aí moram.

Não muito longe da auto-estrada
Zagreb-Karlovac, estende-se um
terreno pantanoso e coberto de
bosques – Crna Mlaka -, que
conta com uma imensa riqueza de
pássaros. O valor especial desta
região são as raramente vistas
cegonhas negras que, ao contrário
da cegonha branca, muito mais
comum, são muito sensíveis à
presença humana, pelo que fazem os
ninhos na segurança destes bosques.

www.karlovac-touristinfo.hr

www.tzzz.hr

61

Donja Kupčina
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Em muitas aldeias a oeste
de Zagreb ainda existem
casas rurais em madeira.
Algumas das mais preservadas
encontram-se na aldeia de
Donja Kupčina, no sudeste
de Karlovac. No pequeno
museu regional conserva-se
cuidadosamente uma colecção
das casas senhoriais do
século XIX. Uma colecção de
telas tecidas à mão e trajes

Ozalj
bordados enriquece a colecção
do museu.

www.tzzz.hr

A noroeste de Karlovac encontrase a pequena cidade de Ozalj
e mais alto, na rocha acima da
cidade e do rio sinuoso de Kupa,
ergue-se um castelo robusto,
ligado com a história das duas
mais importantes famílias de
nobres, os Zrinski e os Frankopan.
Dentro do castelo encontra-se um
museu, cuja colecção mostra de
uma maneira muito impressionante, uma história da vida desta

corte, nos tempos quando Ozalj
estava no auge do seu poder, no
século XVII. Muito parecida ao castelo é Munjara, a central hidroeléctrica que foi construida em 1908
pelos austríacos no rio Kupa no
estilo neogótico. As máquinas feitas na Áustria e postas em serviço
em 1926 estão ainda preservadas e
aptas para funcionar.
www.ozalj-tz.hr
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Slunj
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Se viajar de Zagreb para o
Parque nacional de Plitvice,
pode descansar em Slunj, uma
pequena cidade aninhada na
ladeira em cima do rio Korana.
Mais em baixo, ao lado do
rio, encontra-se a pequena
aldeia de Rastoke, onde os
rápidos braços do rio Slunjčica
põem em movimento uma

Rafting

série de azenhas. O visitante
pode passear pelo labirinto
fascinante dos canais e
pequenas pontes em madeira.
Os restaurantes situados na
mesma margem oferecem
trutas frescas.

Muitos dos locais preferidos para os aficionados do rafting em águas
rápidas encontram-se nos arredores de Karlovac. O lugar mais perto
é o rio Mrežnica, com passagens excitantes e apertadas no rio entre
colinas montanhosas. O rio Korana, que nasce do lago mais a norte
de Plitvice e passa por uma série de gargantas radicais, é igualmente
emocionante. Um pouco mais longe fica o curso rápido do rio Kupa,
que passa entre os altos picos dos montes da região de Gorski kotar.

www.tz-slunj.hr

www.tzkz.hr
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Parque nacional de Plitvice
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A maior área de natureza
protegida na Croácia e um
dos seus destinos turísticos
preferidos oferece ao vistante
um passeio por uma paisagem
de beleza única e inesquecível.
O coração do parque nacional
reside numa série de lagos
turquesa e, alimentando cada
lago, as cascatas em socalcos.

Estas cascatas formaram-se
durante milhares de anos com
o passar da água em busca da
passagem pelo terreno cársico,
levando partículas que depois
sedimentaram com a corrente
e formaram lentamente uma
série de barreiras de calcário.
Este processo de sedimentação
prossegue até hoje, como o

comprovam os sedimentos
argênteos nas pedras e plantas
que crescem nas águas dos
lagos de Plitvice.
O barulho poderoso das
cascatas e rápidos oferece um
contraste interessante com
a paz dos grandes lagos de
Plitvice, cujo silêncio apenas é
perturbado pelo coaxo alegre

da orquestra dos sapos. Acima
do lago, erguem-se bosques
de abeto e faia, albergue ideal
para corças, lobos, linces e
ursos castanhos.
O parque é muito bem
organizado e é fácil orientar-se
pelas veredas claramente
marcadas que seguem ao lado
dos lagos e pelas pontes de
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As grutas Barač
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madeira debaixo dos quais
passam alguns dos numerosos
rápidos. O bilhete para o parque
inclui a viagem de barco, que
vai de um lado ao outro do lago
maior de Plitvice e também a
viagem no comboio que passa
pelo lado este do parque.
www.np-plitvicka-jezera.hr

Do lado este dos lagos de
Plitvice estende-se um terreno
cársico cheio de grutas. As mais
acessíveis são as Barač, onde
se pode fazer uma visita guiada
de 40 minutos por um mundo
subterrâneo de estalagmites
e estalactites. Essas grutas
são o lugar preferido para os
morcegos fazerem os seus

ninhos, de que resulta também
uma quantidade significante
(e pouco atraente) de
excrementos.

www.baraceve-spilje.hr
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Noroeste

Krapina
Veliki Tabor
Kumrovec
Klanjec
Pregrada
Vinagora
A viagem pela parte oeste, na região de Zagorje,
leva o visitante por uma paisagem plácida e
ondulante de colinas verdes, onde se espalham,
como postais, vinhedos, igrejas e castelos.
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VELIKI TABOR

PREGRADA

VINAGORA

KRAPINA

KUMROVEC

KLANJEC

KRAPINSKE TOPLICE

TUHELJSKE TOPLICE

Krapina
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Ao pé do pequeno grupo das
colinas bojudas está a cidade
de Krapina, centro da região,
conhecida como a pátria do
homen de Krapina, o homem de
Neandertal que aqui morava e
caçava a montaria há uns trinta
mil anos. O primeiro achado
pré-histórico foi descoberto em
1899 por Dragutin Gorjanović
Kramberger em Hušnjakovo,

a primeira aldeia depois
de Krapina. Uma exposição
multimédia no lugar do achado
explica, de uma maneira
fascinante, o modo da vida
dos homens de Neandertal.
Os objectos aqui encontrados
mostram que esses homens
viviam em famílias grandes
e que na caça dos maiores
espécimes de mamíferos

utilizavam ferramentas de
pedra.
Noutro extremo da cidade, na
parte Trški vrh, encontra-se
a igreja da Mãe de Deus, um
dos mais populares santuários
marianos na região de Zagorje.
Foi construída em 1750, devota
à estátua milagrosa da Mãe de
Deus que um dos peregrinos
trouxe em 1669 da Terra

Santa. O tecto foi pintado por
Anton Lerchinger e os altares
grandiosos feitos pelos mestres
da escultura barroca Anton
Mersi, da Eslovénia, e Filip
Jakob Straub, da Áustria.

www.mhz.hr
www.tzkzz.hr
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Veliki Tabor
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O castelo de Veliki Tabor, com
as suas grandes torres semicirculares que se elevam sobre
a colina até ao céu, é um dos
mais importantes monumentos
e a imagem de marca de toda
a região de Hrvatsko Zagorje.
O castelo foi construído no
princípio do século XVI, quando
o Império Otomano estava no
auge do poder militar, e nos
tempos de paz foi adaptado
para habitação, tendo então

Veronika Desinićka

sido adicionadas as arcadas.
A colecção do museu contém
as peças descobertas durante
as obras de restauração do
castelo, bem como o faustoso
inventário renascentista.
Veliki Tabor é o anfitrião do
tradicional “Tabor film festival”
dedicado a curtas-metragens.

Os visitantes do castelo de Veliki Tabor ficam a conhecer a
história do século XVI de Veronika Desinićka, uma menina da
aldeia cuja beleza enfeitiçou o jovem fidalgo Friedrich de Celje.
Friedrich já se tinha casado com uma rapariga da poderosa
família Frankopan e o seu inesperado amor pela Veronika
causou consternação em ambos os lados. Reza a lenda
que o pai do Friedrich, conde Hermann de Celje, mandou encarcerar
o jovem casal em duas torres separadas. A infeliz Veronika foi
acusada de ser bruxa e o seu corpo foi emparedado nas muralhas do
castelo Veliki Tabor e hoje em dia, nas noites de lua cheia, ouvem-se
os seus soluços. Num tributo de humor negro à heroína desta
tragédia de amor, os filmes premiados no Festival de Cinema de
Tabor recebem um prémio conhecido como o Crânio da Veronika.

www.velikitabor.com

www.taborfilmfestival.com

75

Kumrovec
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Um dos destinos preferidos
para excursões em família é
a aldeia de Kumrovec, onde
as tradicionais casas foram
reconstruídas e estão hoje
reunidas Museu Staro Selo
(Aldeia Velha). O museu
apresenta uma colecção
etnográfica a céu aberto, com
um pequeno grupo de casas
cobertas de palha, do século

Josip Broz Tito

XIX, onde estão expostos
vários objectos de uso diário e
ferramentas que os agricultores
uilizavam para cultivar a terra.
Em muitas casas podem ver-se
os exemplos dos tradicionais
artesanatos de aldeia, desde os
bordados feitos pelas mulheres
de Zagorje até aos licitar (bolo
tradicional decorado) em várias
cores confeccionados pelos

doceiros locais. Neste local,
podem ainda apreciar-se os
produtos dos artesãos locais e
conhecer o trabalho com a roda
de oleiro.

www.mss.mhz.hr

Kumrovec também é conhecido
como a cidade natal de Josip
Broz (1892-1980), o comunista
croata que, sob o nome Tito, foi
líder dos anti-fascistas jugoslavos
na Resistência durante a II
Guerra Mundial e fundador do
Estado jugoslavo federal depois
da guerra. A casa onde cresceu
Tito fica dentro do Museu Staro
Selo e contém os objectos
testemunho da sua carreira.
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Klanjec
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A pequena cidade de Klanjec,
situada num profundo vale,
estende-se em redor do
campanário decorado com
xadrez branco e preto do
brasão croata que se eleva
sobre a igreja franciscana
do século XVII. A igreja foi
originalmente construída
como mausoléu da poderosa
família Erdödy. Há pouco

tempo, foram restaurados dois
sarcófagos, que estão agora
em exposição numa cripta
separada. O sarcófago de
Emerik Erdödy, assente sobre
veados ajoelhados, é um dos
mais bonitos exemplares da
arquitectura barroca tumular
na Europa central.
Em frente da igreja encontra-se
a galeria dedicada ao

escultor Antun Augustinčić
(1900 -1979), que nasceu em
Klanjec e estudou em Zagreb e
em Paris e que se tornou num
dos mais solicitados autores
das esculturas públicas na
sua época. O ponto central da
exposição é a cópia da estátua
monumental do cavaleiro,
chamada Paz, cujo original
se encontra em frente do

prédio das Nações Unidas em
Nova Iorque. Augustinčić está
sepultado no jardim e em cima
do seu sepulcro repousa uma
comovente estátua do soldado
ferido.

www.klanjec.hr
www.gaa.mhz.hr
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Pregrada
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Debaixo das encostas das
colinas, do lado norte de
Krapinske Toplice, instalou-se
a pequena cidade de Pregrada
que parece ainda menor
debaixo das duas torres altas
da igreja paroquial. Graças
ao seu tamanho, esta igreja
é considerada a catedral
de Zagorje. O seu órgão foi
originalmente construído para

Vinagora
a catedral de Zagreb, mas
acabou por ser rejeitado com
a explicação de que não teria
o som bastante forte para
uma catedral de cidade. No
último domingo de Setembro
os habitantes da região vêm
para a cidade fazer a festa da
vindima, que se celebra com
cantigas e danças populares.
www.pregrada.hr

Se quer desfrutar de uma das
mais bonitas vistas desta região,
é obrigatório ir à aldeia de
Vinagora, a oeste de Pregrada,
onde no cume duma colina
verde foi construída a igreja da
Mãe de Deus. Originalmente
foi cercada por muralhas, que a
protegiam dos ataques inimigos,
e hoje está rodeada de uma fila
de arcadas, onde se vislumbra

a região de Zagorje, cheia de
colinas.
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O hino croata
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Atrás do hotel Terme Tuhelj encontra-se o castelo Mihanović, um palácio
do século XVIII que tem o nome do poeta e diplomata Antun Mihanović
(1796-1861), que passou muito tempo aqui, como irmão da dona do
castelo, a condessa Brigljević. O amor do Mihanović pela paisagem de
Zagorje serviu-lhe de inspiração para os versos do poema Horvatska
domovina (A Pátria Croata), que acabou por ser o hino nacional croata.
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