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Medvednica este în acelaşi timp rezervaţie naturală
protejată şi loc preferat de excursie al zagrebienilor.
De cealaltă parte a versantului nordic al muntelui
Medvednica se întinde Zagorje, ţinut bogat în
dealuri verzi, în castele romantice şi în tradiţia
intactă a vieţii rurale.

TRAKOŠĆAN

LEPOGLAVA

BELEC

GORNJA STUBICA
MARIJA BISTRICA
Medvednica
Sljeme

Medvednica
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Acoperite de pădurea deasă,
coastele muntelui Medvednica
(care ades este denumit doar
cu numele celui mai înalt vârf
al său, Sljeme) oferă odihnă în
natura la care se poate ajunge
chiar şi cu tramvaiul din centrul
oraşului. Excursioniştii pot alege
pe care dintre nenumăratele
trasee marcate se pot plimba
spre oricare dintre cabanele de
munte, care oferă mese ieftine,
proaspăt preparate şi hrănitoare.

Parcul Natural Medvednica este
un habitat pentru multe plante
şi specii de animale şi este bogat
în sit-uri culturale şi geologice.
Unul dintre ele este, de exemplu,
peştera Veternica, care se întinde
pe o suprafaţă de 10 kilometri
pătraţi de teren stâncos şi carstic.
Peştera principală este mai lungă
de 2 kilometri, iar pentru public
sunt deschişi 380 de metri. Aici
puteţi vedea oasele urşilor de
peşteră şi vizita (dar şi adopta)

Fasolea

locuitorii de astăzi ai peşterii –
liliecii. Parcul oferă şi un tur al
minelor de argint din care familia
Zrinski a extras argint începând
cu secolul XVI, când contele
Petar Zrinski a obţinut dreptul
de exploatare al minereurilor
preţioase. După două secole de
lucru în mină, spun unii, sistemul
de tuneluri subterane se întinde
chiar până în Oraşul de sus, în
centrul Zagrebului.
www.pp-medvednica.hr

Sute de excursionişti duminicali
primesc drept recompensă un
castron de fasole fierbinte pentru
urcuşul de trei ore spre vârful
Sljeme. Ciorba de fasole este
o gustare îmbogăţită cu carne
afumată, şi care se serveşte cu
cârnaţi sau cu puţină varză acră.
Mâncarea este foarte delicioasă,
chiar şi sănătoasă, încălzeşte, iar cu
o bere rece este o adevărată plăcere.
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Gornja Stubica
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Gornja Stubica oferă tihnă
rurală şi o vedere frumoasă
şi panoramică a dealurilor
dimprejur.
Pentru cea mai mare parte
a croaţilor numele localităţii
Gornja Stubica este sinonim
cu Matija Gubec, conducătorul
răscoalei ţărăneşti din secolul
XVI. Gubec a fost învins, legat

de car şi transportat aşa până
în Zagreb, unde i s-a pus pe cap
o coroană de fier încins şi unde
a fost sfâşiat fără prea multă
ceremonie. Teiul bătrân care
stă alături de fermecătoarea
casă veche de lemn (în care
astăzi este o cafenea) este
unica mărturie vie a vremurilor
lui Matija Gubec. În minunatul

palat Oršić din apropiere se află
o colecţie care spune povestea
lui Matija Gubec şi a vieţii din
Zagorje.

www.mdc.hr/msb
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Marija Bistrica
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Marija Bistrica este unul dintre
cele mai populare locuri de
pelerinaj din Croaţia dedicate
Sfintei Marii, unde în fiecare
an vin în pelerinaj mii de
credincioşi. Oraş mic şi atractiv,
Marija Bistrica este situată
într-un peisaj minunat de
frumos, iar biserica închinată
Sfintei Marii a Zăpezii, din piaţa

principală pavată cu pietre, este
într-adevăr divină. În biserică se
află miraculoasa statuie neagră
a Maicii Domnului cu copilul,
care datează din secolul XV,
când preotul locului, de teamă
faţă de invaziile turcilor, a
ascuns-o şi a ascuns-o, murind
insă înainte de a putea dezvălui
ascunzişul. Câteva decenii

Turta dulce

după aceea, ascunzişul este
descoperit deoarece statuia s-a
luminat. După aceea statuia
a fost încă odată ascunsă şi
descoperită în secolul XVII iar
de atunci mulţi o venerează şi-i
atribuie puteri tămăduitoare.

www.info-marija-bistrica.hr

Turtele dulci în formă de inimă, de
un roşu-strălucitor, pe care le veţi
găsi la diferite adunări festive, lângă
altare şi în magazinele de suveniruri,
sunt decoraţii tradiţionale şi daruri
spre amintirea Zagrebului şi a regiunii
Zagorje. Pe turtă este scris cu zahăr alb
numele locurilor pe care le-aţi vizitat,
poate chiar şi un mesaj de dragoste,
zicători înţelepte sau memorabile.
Turtele sunt dăruite adesea în semn de
iubire, şi sunt de asemenea, cel puţin
în teorie, comestibile. Nu vă veţi înşela!
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Belec
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La poalele munţilor înalţi
Ivanščica este satul Belec, în
care se ascunde un exemplar
superb de arhitectură religioasă,
biserica Sf. Maria a Zăpezii.
Biserica împrejmuită de ziduri,
menite să o protejeze de
invaziile otomane, are întradevăr un interior magnific
decorat cu fresce de artistul
local Ivan Ranger din secolul
XVII şi cu o serie de altare

incredibil de bogate şi suflate
în întregime cu aur, făcute de
sculptorul Josip Schokotnigg
din Graz. Biserica a fost nu de
mult restaurată şi cu siguranţă
merită să fie vizitată ca o
capodoperă a artei baroce din
Croaţia.

Lepoglava
Un alt loc mare de pelerinaj este
şi în apropierea oraşului Lepoglava
care a fost întemeiat în secolul
XIV de ordinul paulinilor. Paulinii
nu au construit numai o biserică
magnifică şi o mănăstire, dar au şi
făcut multe pentru acest oraş pe
planul educaţiei, medicinei, artei şi
culturii. Prin decretul împăratului
Iosif al II-lea ordinul paulinilor a
fost dizolvat iar călugării au plecat
din Lepoglava în anul 1786. În

anul 1854 edificiul mănăstiresc a
devenit închisoare. Cea mai mare
închisoare din Croaţia foloseşte
în prezent noile clădiri din
împrejurimi, iar din 2001 clădirile
monahale au reintrat în posesia
Bisericii. Închisoarea însăşi este
cunoscută ca temniţa în care au
fost închişi mulţi deţinuţi politici,
printre care Josip Broz Tito şi
Franjo Tuđman.
www.lepoglava-info.hr

Dantela din Lepoglava
Unul dintre meşteşugurile pe care le-au adus paulinii în Lepoglava
a fost şi dantelăria. Astăzi acest oraş este unul dintre centrele
de dantelărie din Croaţia, cu şcoli renumite, ateliere de lucru şi
festivaluri internaţionale de dantelărie care au loc în fiecare an.
Dantela premiată din Lepoglava se execută cu ciocănele, la fel de
faimoasa dantelă din insula Pag se coase cu ajutorul acului, iar
dantela din insula Hvar se face din fibră de frunze de agavă.
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Trakošćan
Când se spune că Zagorje
este tărâmul castelelor din
basme, cei mai mulţi se
gândesc probabil în primul
rând la Trakošćan. Un grup
de metereze şi turnuri înalte
şi albe, care se reflectă în lac,
înconjurate de păduri şi dealuri
verzi – castelul Trakošćan
redă o imagine cu adevărat
frumoasă. Iniţial construit ca
o mică fortificaţie defensivă în

secolul XIII, Trakošćan a devenit
casa familiei Drašković care
în secolul XIX l-a transformat
într-un castel romantic. În
toate cele patru etaje ale
castelului excelent conservat se
află un muzeu care îi conduce
pe vizitatori, din camera în
cameră, prin diverse stiluri de
decoraţii interioare.
www.trakoscan.hr
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În apropiere de Zagreb, la vest de oraş, un tărâm
frumos acoperit cu oraşe pline de viaţă şi cu acele
conace ale nobillior de odinioară. În depărtare se
ridică întunecatele contururi ale dealului Žumberak,
ale cărui trasee singuratice cu tainele lor tăcute
atrag excursioniştii.
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ZAPREŠIĆ

ZAGREB

Zaprešić
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De oraşul Zaprešić este legat
indisolubil numele contelui
Josip Jelačić (1801 - 1859),
care în 1848. a condus croaţii
în lupta pentru independenţă,
şi care apoi s-a retras la
domeniile sale din apropiere
de Zaprešić. Marea şi trainica
restauraţie a palatului

Jelačić, Novi dvori, încă mai
durează, iar parcul care
împrejmuieşte palatul oferă o
surpriză plăcută. În hambarul
construit parţial din grinzi de
lemn şi cherestea astăzi şi-a
găsit adăpost Galeria Matija
Skurjeni, unde sunt expuse
lucrările acestui pictor local

de artă naivă ale căror scene
din viaţa sătească captează o
frumuseţe de vis, suprarealistă.
Căutaţi şi turnurile subţiri ale
mormântului familiei Jelačić, pe
care le-a conceput într-un stil
neogotic arhitectul catedralei
din Zagreb, Hermann Bollé.
Complexul Palatului Cel Nou

oferă o varietate de facilităţi
de recreere pe traseele sale
forestiere şi un teren de golf.

www.muzej-matija-skurjeni.hr
www.zapresic.hr
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Dvorac Lužnica
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Mai sus de lanurile de porumb
care se întind dinspre Zaprešić
spre est se ridică maiestoasele
turnuri colţoase ale castelului
Lužnica, care conferă acestui
exemplu extrem de frumos de
arhitectură de palate nobile din
secolul XVIII înfăţişarea palatelor
franţuzeşti. Câteva familii nobile
au fost proprietarele castelului,
care în anul 1925 a fost dăruit
Surorilor Carităţii ale Sfântului
Vincent de Paul, care în ziua de

astăzi îl folosesc ca centru de
meditaţie spirituală şi rugăciune.
Parcul care împresoară palatul
este atent îngrijit, redându-i-se
aspectul original al parcului de
secol XIX. Pentru public este
deschis duminica după-amiază.
Parcul este renumit pentru
copacii săi de stejar vechi, dar
este şi bogat într-o varietate de
plante aromate din care maicile
fac lichior.
www.luznica.hr
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Samobor
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Situat la poalele dealurilor verzi,
de-a lungul râului Gradna ce
murmură mereu, Samobor este
unul dintre oraşele cele mai
bine conservate ale Croaţiei de
nord pe care îl străbat în fiecare
zi mulţi vizitatori din Zagreb
cărora le place cel mai mult să
stea într-una dintre cafenelele
din piaţa centrală şi să se
bucure de celebrele cremşnituri
din Samobor pe care le oferă

toate cofetăriile oraşului. Pe
iubitorii de artă, manufactură
şi meşteşuguri tradiţionale, în
Samobor îi aşteaptă multe
lucruri interesante. Lucrările
unuia dintre cei mai aclamaţi
pictori contemporani sunt
adunate în Galeria Zlatko Prica,
iar noile lucrări fotografice
în galeria Foto Lang. Colecţia
pitorească a costumelor
populare din Muzeul orăşenesc

al Samoborului este într-adevăr
ceva de văzut. Samoborul este
şi un loc pentru o plimbare
relaxată în pădure. Dacă vă veţi
plimba pe unul dintre traseele
prin pădure care vă conduc la
deal pe Anindol şi veţi continua
prin pădure, la sfârşitul drumului
vă va aştepta uimitoare scena
a fortificaţiei vechi şi ruinate a
oraşului Samobor care datează
din secolul XIII.
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Cea mai buna perioadă de
timp pentru a vizita Samoborul
este în vremea carnavalului,
în special în ultimul weekend
înainte de Marţea grasă,
când oraşul se animă în mod
deosebit odată cu defilarea
veselă a cortegiului carnavalesc
şi când o mulţime de vizitatori
mascaţi participă la ceremoniile
carnavalului.

www.samobor.hr
www.tz-samobor.hr

Specialităţi din Samobor
Samoborul este cunoscut în toată Croaţia pentru două specialităţi care
se presupune că datează din scurta perioadă a ocupaţiei franceze a
oraşului de la începutul secolului XIX. Cea mai cunoscută specialitate
din Samobor este cel mai probabil „bermetul”, o versiune locală a
vermutului, care se face dintr-un vin înnobilat cu fructe sudice şi
plante aromate, de exemplu pelinul. Dacă aperitivul nu este pe gustul
tuturor, sigur le va face plăcere gustul special al muştarului maro de
Samobor cu o aromă puternică de fructe.. De generaţii familia Filipec
face ambele produse tradiţionale menţionate care se pot cumpăra din
magazinul propriu, aflat la câţiva paşi de piaţa principală a oraşului.
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Dealurile Samoborului
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În apropiere de Samobor,
înspre vest, se întind Dealurile
Samoborului, relief bogat în
păduri dese şi în poieni în
partea de sus, o destinaţie
ideală pentru excursii recreative
de o zi. Cel mai înalt punct al
Dealurilor Samoborului este
vârful Japetić, 879 de metri,
la care se ajunge după două

ore de mers de la casa lui Šoić,
restaurantul cu facilităţi de
recreaţie preferat al turiştilor.
La cel mai de sud-est punct
al Dealurilor Samoborului
se ridică povârnişul Okić, cu
ruinele uneia dintre cele mai
puternice cetăţi medievale care
se află pe vârf de munte. Pe
coasta Okićului este şi Casa

etno de sub Okić, un muzeu
privat amenajat într-o casă
ţărănească restaurată unde se
pot vedea costume şi obiecte
tradiţionale.

www.etno-kuca.hr
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Plešivica
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De-a lungul coastei de sud
a Dealurilor Samoborului, în
foarte frumosul peisaj al
dealurilor molatice intersectate
cu un şnur de viţă de vie,
este aşezat satul Plešivica.
În afară de excelentul pinot,
chardonnay şi risling, acest
domeniu este renumit pentru
„portugizac”, vin roşu cu aromă

de fructe, se recomandă a
fi băut – asemenea vinului
de Beaujolais - când este
încă tânăr. Sosirea vinului
„portugizac” în octombrie este
motivul principal pentru o mare
sărbătoare locală. La multe
dintre gospodăriile familiale
puteţi degusta vinul pe care
acestea îl fac, la care cel mai

ades se servesc şi mezeluri sau
brânză. Informaţii cu privire la
aceste gospodării se găsesc în
cartea despre drumul vinului
din Plešivica pe care o puteţi
obţine la oficiile turistice din
regiunea Zagrebului.

www.tzzz.hr
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Žumberak
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Nu departe de Zagreb sunt o
mulţime de locuri în părţi de
natură încă neatinse potrivite
pentru excursii de o zi pe
dealuri, iar Žumberak este cu
siguranţă una dintre cele mai
atractive destinaţii. Continuând
pe Dealurile Samoborului,
Žumberak oferă vizitatorilor
o serie de vârfuri de munte,

văi înguste şi sate izolate în
care veţi observa hambare de
porumb şi lemne de încălzit
stivuite frumos. Conducând
pe curbele drumurilor din
Žumberak veţi vedea mai multe
tractoare decât automobile.
Mare parte din acest munte
aparţine de Parcul natural
Žumberak, în centrul căruia,

Krašić

în satul Slani Dol, la vest de
Samobor, se pot obţine toate
informaţiile despre traseele
pentru drumeţi sau biciclişti.

www.pp-zumberk-samoborskogorje.hr

Centrul patrimoniului catolicismului
croat este în Krašić, sat cu gospodării
bogate în sud-vestul coastelor
dealului Žumberak. Aici s-a născut
Alojzije Stepinac (1898. – 1960.),
arhiepiscop de Zagreb, pe care în
anul 1945 comuniştii l-au arestat şi
întemniţat şi care a devenit un simbol
al rezistenţei spirituale împotriva
sistemului. Într-un muzeu memorial
nu foarte mare sunt prezentate
într-un mod accesibil cele mai
importante momente ale vieţii sale.
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ZAGREB
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Vukomeričke gorice

Sud-est

Andautonija
Vukomeričke gorice
Velika Mlaka
Sisak
Lonjsko polje
Jasenovac
Dacă mergeţi din Zagreb înspre sud, veţi porni
într-un fel de călătorie prin istoria Croaţiei. În multe
locuri puteţi vizita ruinele romane şi rămăşiţele
oraşelor medievale, dar adevărata bogăţie a acestei
regiuni este arhitectura unică a caselor de lemn din
secolul XIX.
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Andautonija
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Micul sat Ščitarjevo doarme
pe ruinele Andautoniei antice,
oraş roman care în primul secol
al erei noastre s-a ridicat la
confluenţa de rute comerciale
de pe valea râului Sava. Această
aşezare este astăzi un parc
arheologic atractiv deschis
publicului larg şi care oferă

vizitatorilor o plimbare pe
uliţele romane pavate şi netede
sau o privire asupra sistemului
de încălzire a pardoselilor din
fostele clădiri ale băilor publice.
În fiecare an la sfârşit de aprilie
au loc Zilele Andautonijei
dedicate moştenirii vechii
Rome care oferă ateliere

experimentale de arheologie,
gustări romane, băuturi la
tarabe şi jocuri tematice pentru
copiii care se pot întrece în
jocurile romane.

www.andautonia.com
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Vukomeričke gorice
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Pe dealurile Vukomeričke gorice,
la sud-vest de Velika Gorica,
se ascunde întreaga bogăţie
a arhitecturii tradiţionale pe
bază de lemn. Aceste coline cu
satele lor împrăştiate printre
culmile dealurilor, printre
pădurile de fag şi viţele de vie,
oferă pacea perfectă rurală şi

o fugă din agitaţia oraşului.
În satul Lučelnica, la 25 de
kilometri de Velika Gorica,
este capela Sfânta Trinitate,
construită în anul 1935, cu
preafrumosul turn bisericesc
acoperit cu şindrilă şi căptuşită
pe dinăuntru cu calupuri de
stejar de mari dimensiuni. Puţin

mai departe spre vest este
localitatea Gustelnica şi capela
Sfântului Anton, una dintre
cele mai frumoase bisericuţe
din această regiune, cu un
portic construit în secolul XIX
care se sprijină pe coloanele de
lemn al căror aspect aminteşte
de o mare greblă. Puţin mai

departe înspre sud, în Lukinić
Brdo, este biserica Sfântul Ioan
Botezătorul de la începutul
secolului XX, al cărui portic
este susţinut de coloane cu
arabescuri bogate de tâmplărie
care stau mărturie pentru
marea artă a tâmplarilor locali.
Printre renumitele bisericuţe
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de lemn şi capelele cu aspect
rustic se remarcă capela
Sfântului Juraj de pe vârful
dealului de deasupra satului
Lijevi Štefanki, cu acoperişul
conic acoperit cu şindrilă
ondulată, pe al cărui vârf se
configurează un cocoş mare
din fier forjat. Capela a fost
construită în anul 1677, iar un

sfert de secol mai târziu, cu
ajutorul unor role, este mutată
în locaţia sa de astăzi. Este
atât de mică încât în locul
zidurilor din spatele bisericii
sunt construiţi nişte pereţi mari
care duminica se deschid astfel
încât slujba să poată fi urmărită
şi din exterior.

Velika Mlaka
Una dintre cele mai cunoscute
exemple de construcţie
tradiţională din lemn din
Croaţia este biserica Sf. Barbara
din localitatea Velika Mlaka,
aflată la o depărtare de câţiva
kilometri de Zagreb înspre sud.
A fost construită la sfârşitul
secolului XVII din grinzi grele
de stejar iar în interior, în

secolul XIX, este decorată cu
lucrările unor artişti populari
de-ai locului. Aproape fiecare
centimetru al pereţilor interiori
este acoperit cu plăci pe care
sunt pictate scene din viaţa
Sfintei Barbara, portrete
de sfinţi şi motive florale
exuberante.
www.tzvg.hr
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Sisak
40

Nici un oraş din împrejurimile
Zagrebului nu se poate
compara cu lunga istorie a
oraşului Sisak. În antichitate
aici a fost Siscia, un port
fluvial roman, iar de-a lungul
secolelor următoare oraşul
Sisak a avut un rol esenţial
în apărarea Europei centrale

de invaziile armatei otomane.
În muzeul orăşenesc se poate
vizita superba colecţie de
obiecte antice, iar în faţa
bisericii parohiale sunt vizibile
fragmente de ziduri din
perioada romană. Expoziţii
tematice istorice sunt ţinute
şi în impozanta cetate cu trei

turnuri mari, care se ridica mai
sus de vărsarea râului Kupa în
râul Sava. Chiar sub zidurile
acestei cetăţi s-au adunat
în 22 iunie 1593 armatele
Croaţiei, Sloveniei şi Austriei
care au provocat o înfrângere
groaznică mult mai puternicei
armate turceşti, punând astfel

capăt tuturor planurilor de
expansiune ale Imperiului
Otoman în Europa.

www.sisakturist.com
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Lonjsko polje
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Lonjsko polje este cea mai mare
zonă naturală mlăştinoasă
protejată din Croaţia, care se
întinde de-a lungul malului
de est al râului Sava ca un
lanţ de pajişti, mlaştini şi
braţe fluviale. Lonjsko polje
este şi un tezaur al arhitecturii
tradiţionale de lemn cu case
pitoreşti, acoperite cu viţă de

vie şi decorate cu coşuri de flori,
care s-au păstrat în multe sate.
Cele două maluri ale râului
Sava sunt legate de feriboturi
vechi cu lanţ, care pleacă înspre
malul opus îndată ce se adună
câteva maşini. Râul Sava se
revarsă în fiecare an din albie
şi inundă Lonjsko polje, iar
numeroase păşuni devin atunci

mlaştini. Datorită acestui
fenomen natural, Lonjsko polje
este bogat în diverse specii
sălbatice de vietăţi dintre care
se remarcă mai mult de 250 de
specii de păsări. Un loc perfect
pentru excursii cu bicicleta, cu
un număr mare de pensiuni
în care bicicliştii sunt oaspeţi
bineveniţi şi care oferă cazare

cu mic dejun inclus, adesea
într-una dintre frumoasele case
de lemn tradiţionale. Parcul
are două centre de informare:
în satul Čigoč, cunoscut ca un
habitat pentru marile populaţii
de berze migratoare, şi în satul
Krapje, care se poate mândri
cu cel mai mare număr de cele
mai bine conservate case de
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lemn. Ambele sate sunt puncte
de plecare pentru o plimbare
pe traseele prin natură care
îi conduc pe vizitatori de-a
lungul malurilor şi prin peisajul
unic al pădurilor din Lonjsko
polje. Din Krapje se poate
ajunge/intra în rezervaţia
ornitologică Krapje Đol, unul

dintre cele mai mari cuibare de
bâtlani din Europa.

www.pp-lonjsko-polje.hr

Berzele albe
Din luna aprilie până la sfârşitul lunii august, Lonjsko polje oferă
adăpost unei treimi din populaţia întreagă a berzelor albe din
Croaţia. Aici se adună în jur de 500 de perechi de berze mulţumită
belşugului de hrană – insecte, broaşte şi peşti – se cuibăresc şi îşi
cresc puii înainte de a pleca la drum în Africa unde îşi petrec iarna. Cel
mai cunoscut sat cu cele mai multe berze este satul Čigoč, în care
aproape că nu există coş sau stâlp fără berze şi cuiburi de barză.

www.turizam-smz.hr
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Jasenovac
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Una dintre cele mai mari zone
memoriale din perioada celui
de-al II-lea Război Mondial
din Croaţia, situată la sud
de Lonjsko polje, în preajma
unui liniştit orăşel de pe râu,
Jasenovac. Aici, din anul 1941
până în 1945 a fost lagărul de
muncă al regimului pronazist

ustaše, în care, după estimări,
au fost ucişi în jur de 70.000 de
evrei, sârbi, romi şi antifascişti
croaţi. Colecţia expoziţională
multimedia povesteşte istoria
acestui loc cu ajutorul ajutorul
fotografiilor, filmelor vechi
de ştiri şi a interviurilor cu
supravieţuitorii lagărului.

Înalt, deasupra câmpiei pe
care cândva se aflau clădirile
lagărului, se înalţă Kameni cvijet
(Floarea din piatră), monument
care, prin frumuseţea lui pură
şi modernă, ne cheamă la
contemplare şi neuitare.
www.jusp-jasenovac.hr
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ZAGREB

Est

Drumurile vinului din preajma
orăşelului Sveti Ivan Zelina
Varaždin
Ludbreg
Opeka
Varaždin, un minunat oraş baroc, este unul dintre
cele mai frumoase oraşe ale Croaţiei continentale,
dar în preajma oraşului vizitatorii se pot aştepta şi
la alte surprize frumoase.

OPEKA

VARAŽDIN

LUDBREG
VARAŽDINSKE TOPLICE

SV. IVAN ZELINA

Drumurile vinului din preajma
orăşelului Sveti Ivan Zelina
50

Familiile care locuiesc în
zona deluroasă din preajma
orăşelului Sveti Ivan Zelina
îşi cultivă din generaţie în
generaţie viile. Vinurile din
această zonă (printre care se
află şi Kraljevina Zelina, vin
obţinut din soiul autohton

de viţa de vie) sunt tot mai
populare, iar producătorii de
vinuri din zonă şi-au deschis
pentru turişti beciurile unde
oferă degustarea vinurilor
proprii. Harta drumurilor vinului
o găsiţi în muzeul oraşului
Zelina sau plecaţi unde vă duce
drumul urmărind indicatoarele
de culoare maro. Dacă doriţi să

degustaţi vin într-o atmosferă
mai formală împreună cu oferta
de mâncăruri, adresaţi-vă
biroului de informare turistic,
care vă va ajuta să găsiţi gazdă
ospitalieră.

www.tzzz.hr
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Varaždin
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Varaždin, unul dintre cele mai
bine păstrate oraşe baroce din
Europa centrală, vă invită să
faceţi o plimbare prin zona
pietonală a străzilor din centrul
oraşului în lungul cărora se
înşiră fermecătoarele faţade
pastelate ale palatelor oraşului
şi ale bisericilor. Pentru o
scurtă perioadă, în secolul al

XVIII-lea, Varaždinul a fost
capitala Croaţiei, fapt pentru
care numeroase familii nobile
şi-au construit aici palatele
lor somptuoase. În parcul
verde din imediata apropiere
a centrului oraşului se află
oraşul vechi, care ne aminteşte,
prin arhitectura sa magnifică,
de zilele când Varaždinul a

fost un oraş fortificat care
a apărat Croaţia de nord de
oastea otomană. Turnurile
solide medievale şi curtea
interioară renascentistă cu
galeria rotundă sunt cel mai
adecvat loc de găzduire a
colecţiilor istorice ale Muzeului
Orăşenesc. Pe cealaltă parte
a podului suspendat, care ne
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duce în fortificaţie, găsim
palatul baroc Sermage, în
care se află galeria maeştrilor
vechi şi a maeştrilor picturii
contemporane. În Varaždin se
află încă un muzeu important:
Muzeul Entomologic Lumea
Insectelor, în fondul căruia
se află şi colecţia de fluturi

şi machete care ne prezintă
viaţa secretă a insectelor.
Amatorii de horticultură ar
trebui să viziteze neapărat
cimitirul orăşenesc, care a fost
amenajat în anul 1906 ca parc
ornamental de către directorul
cimitirului, renumitul botanist
Hermann Haller. Cu ale sale

garduri vii veşnic verzi şi cedrii
tunşi într-o varietate largă de
forme, acest cimitir este un
exemplu unic de arhitectura de
parc care, însă, nu perturbează
liniştea cimitirului.

www.tourism-varazdin.hr
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Ludbreg
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Ludbregul a devenit loc de
pelerinaj prin decretul papal din
anul 1513, când, după ce un
preot care ţinea slujba a simţit
într-un moment că pâinea şi
vinul sunt într-adevăr sângele
şi trupul lui Hristos. Vinul care
s-a transformat în sânge în faţa
ochilor săi uimiţi se păstrează şi
în ziua de azi în Biserica Sfintei
Treimi, într-un relicvariu de aur,
care a fost donat bisericii de

către contesa Batthany, al cărei
palat familial este una dintre
cele mai frumoase clădiri din
acest frumos orăşel provincial.
În fiecare duminică la sfârşitul
lui august şi începutul lui
septembrie în Ludbreg vine un
mare număr de pelerini, iar
atunci se ţine şi pitoreasca
serbare a hramului.
www.tz-ludbreg.hr

Opeka
În dealurile de la vest de
Varaždin, ca o oază verde,
s-a aşezat Opeka, parcul
dendrologic din secolul al
XIX-lea şi una dintre cele mai
frumoase grădini botanice din
ţară. Parcul este amenajat în
stilul parcului englezesc de
către familia Bombelles şi a
supravieţuit castelului lor în
stil baroc, care, din păcate,
în ziua de azi este doar o

ruină. În parcul dendrologic
sunt plantate sute de specii
de copaci din toată lumea,
printre care se găsesc şi specii
rare şi exotice. Orăşelul din
apropiere, Vinica, este renumit
pentru vinul şi apa sa de izvor –
încercaţi să gustaţi una ori alta,
sigur veţi fi bucuroşi!

www.dvorci.hr
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Sud
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Karlovac
Donja Kupčina
Ozalj
Slunj
Parcul Naţional Plitvice
Peşterile lui Barać
Râuri, lacuri şi cascade sunt doar o parte din
priveliştile atrăgătoare care-l aşteaptă pe călător
la sud-vest de Zagreb, iar Parcul Naţional Plitvice
este cunoscut ca una dintre faimoasele frumuseţi
naturale europene. Oraşe vechi, cetăţi şi castele
sunt împrăştiate de-a lungul drumului către Plitvice
şi oferă vizitatorului privelişti interesante şi şedere
plăcută.

OZALJ

Crna Mlaka
Dobra

KARLOVAC

Kupa

DONJA KUPČINA
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SLUNJ

Baraćeve špilje

Plitvička jezera

Karlovac
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Oraşul Karlovac, aşezat la
confluenţa a patru râuri, a fost
înfiinţat la sfârşitul secolului
al XVI-lea de către arhiducele
de Austria Carol al II-lea, ca
fort care va apăra Europa
Centrală de invaziile armatei
otomane. Cu toate că zidurile
de apărare au fost dărâmate de
mult, în parcul orăşenesc încă
se mai pot distinge contururile

Berze negre în Crna Mlaka

stelei, forma în care a fost
iniţial construit fortul. Printr-o
plimbare scurtă din centrul
oraşului se ajunge la malurile
verzi ale râului Korana, unde se
poate găsi locşor ideal pentru
bronzare sau poate pentru
hrănirea lebedelor care s-au
stabilit acolo.

Nu departe de autostrada ZagrebKarlovac se întinde o regiune
păduroasă şi mlăştinoasă Crna
Mlaka (Mlaştina Neagră) cu
diversitatea ei bogată de păsări. O
valoare aparte a acestei zone este
habitatul berzelor negre, foarte
rar întâlnite, care spre deosebire
de berze albe, des întâlnite, sunt
deosebit de sensibile la prezenţa
oamenilor şi îşi fac cuiburile numai
în siguranţa pădurilor neatinse.

www.karlovac.hr

www.tzzz.hr
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Donja Kupčina
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În numeroasele sate de la vest
de Zagreb încă mai există,
dărăpănate, căsuţe ţărăneşti
din lemn, iar printre cele mai
frumoase care s-au păstrat sunt
casele din satul Donja Kupčina,
la sud-vest de Karlovac. În micul
Muzeu al Meleagului Natal se
păstrează cu atenţie un grup de
clădiri gospodăreşti din secolul
al XIX-lea, aşezate în jurul unei
poieni mici. Colecţia de pânza

ţesută manual la război şi
de costume populare cusute
îmbogăţesc fondul muzeului.

www.tzzz.hr

Ozalj
La nord-vest de Karlovac se
află orăşelul Ozalj, iar sus, pe o
stâncă înaltă deasupra oraşului
şi a râului sinuos Kupa, se
înalţă o cetate demnă, legată
de istoria celor mai mari două
familii nobile croate, Zrinski
şi Frankopan. În cetate este
adăpostit un muzeu în care
ni se prezintă într-un mod
impresionant istoria acestei
cetăţi din vremurile când Ozalj

era la culmile puterii, în secolul
al XVI-lea. Foarte similară cu
cetatea este şi hidrocentrala
Munjara, construită de austrieci
pe râul Kupa în anul 1908 în
stilul jucăuş neogotic. Turbinele
fabricate în Austria şi puse în
funcţiune în anul 1926 sunt
astăzi conservate şi pregătite
pentru funcţionare în orice
moment.
www.ozalj-tz.hr
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Slunj
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Călătorind pe şoseaua din
Zagreb către lacurile Plitvice,
faceţi un popas în Slunj, orăşel
care s-a cuibărit pe o pantă
înaltă deasupra râului Korana.
Mai jos, pe râu, se află o
mică localitate Rastoke, prin
care braţele repezi ale râului
Slunjčica pun în mişcare un

întreg şir de mori. Vizitatorul
poate face o plimbare prin
fascinantul labirint al canalelor
şi al poduleţelor din lemn, iar
restaurantele amplasate chiar
la malul râului oferă mâncăruri
gustoase din păstrăv proaspăt
pescuit.
www.tz-slunj.hr

Rafting
Multe dintre cele mai atrăgătoare destinaţii pentru iubitorii de rafting
pe apele repezi se află tocmai în împrejurimea oraşului Karlovac. Cea
mai apropiată destinaţie este râul Mrežnica şi repezişurile ei atrăgătoare,
strânse în albia îngustă a râului dintre dealurile împădurite. Mult
entuziasm oferă şi râul Korana, care izvorăşte din cel mai nordic
lac al Parcului Naţional Plitvice şi care curge printr-o serie de chei
periculoase. Puţin mai departe se află şi apele repezi ale Kupei, care
curge aici printre vârfurile înalte ale munţilor din Gorski kotar.

www.tzkz.hr
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Parcul Naţional Plitvice
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Cea mai mare zonă a naturii
ocrotite din Croaţia şi una
dintre cele mai preferate
destinaţii turistice, Parcul
Naţional Plitvice, oferă
călătorului o plimbare prin
peisajul unic de o frumuseţe de
neuitat. Inima parcului naţional
este un şirag turcoaz de lacuri,
iar deasupra fiecăruia se află

un rând răsfirat de cascade.
Aceste cascade de apă s-au
format cu milenii în urmă, prin
curgerea apei care-şi caută
drumul prin relieful carstic
ducând particulele tufului
calcaros şi care se depun în aval
formând încet un şir natural
de bariere ale tufului calcaros.
Acest proces de sedimentare

se desfăşoară în continuare,
ceea ce ne dovedesc depunerile
argintii de pe pietricele şi
tulpinile plantelor care cresc în
apele lacurilor Plitvice.
Vuietul puternic al cascadelor
şi al repezişurilor se află într-un
contrast neobişnuit cu liniştea
desăvârşită a lacurilor Plitvicei,
iar liniştea lor este perturbată

doar de orăcăitul orchestral al
broaştelor. Deasupra lacurilor se
înalţă pădurile de brazi şi fagi,
habitat ideal pentru căprioară,
lup, râs şi ursul brun.
Parcul este excelent organizat,
vă puteţi descurca uşor pe
cărările marcate clar, care
vă duc de-a lungul lacurilor
şi peste podeţele din lemn
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sub care curg unele dintre
numeroasele repezişuri. Biletul
de intrare pentru vizitarea
parcului serveşte de asemenea
şi ca bilet pentru plimbarea
gratis cu vapoarele care circulă
de la un capăt la altul al
celui mai mare lac al parcului
Plitvice şi pentru transportul cu

trenuleţul electric care circulă
de-a lungul părţii de est a
parcului, făcând legătura între
cele două intrări principale în
parcul naţional.

www.np-plitvicka-jezera.hr

Peşterile lui Barać
La est de Lacurile Plitvicei se
întinde o zonă carstică plină de
peşteri. Cele mai uşor accesibile
sunt Baračeve špilje (Peşterile
lui Barač), unde, însoţit de
un ghid, se oferă un tur de
40 de minute prin scenele
dramatice pe care le formează
stalagmitele şi stalactitele în

lumea subterană. Aceste peşteri
sunt locul preferat pentru
cuibărirea liliecilor, astfel încât
grămezile mari de excremente
ale liliecilor au devenit atracţii
mai puţin plăcute ale acestor
peşteri.
www.baraceve-spilje.hr
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Nord-Vest

Krapina
Veliki Tabor
Kumrovec
Klanjec
Pregrada
Vinagora
Turul părţii de vest a regiunii Zagorje conduce
vizitatorul printr-un peisaj pitoresc de coline verzi
din Zagorje, pe ale căror vârfuri, fermecătoare
precum cartea poştală ilustrată, s-au dispersat
podgoriile, bisericile şi castelele.
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VELIKI TABOR

KUMROVEC

KLANJEC
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PREGRADA

VINAGORA

KRAPINA

KRAPINSKE TOPLICE

TUHELJSKE TOPLICE

Krapina
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La poalele unui grupuleţ plăcut de
coline rotunde s-a aşezat oraşul
Krapina, centrul regiunii, celebru
şi prin faptul că aici este ţara de
origine a omului primitiv – Homo
Krapinensis –, omul de Neanderthal,
care a trăit şi vânat pe aceste
meleaguri animale sălbatice în
urmă cu aproape treizeci de mii de
ani. Prima descoperire preistorică
a fost făcută în anul 1899 de către
Dragutin Gorjanović Kramberger în

localitatea Hušnjakovo, primul sat
din apropierea Krapinei, care în
acest mod a făcut din Krapina una
dintre cele mai bogate descoperiri
ale omului de Neanderthal din
Europa. Expoziţia multimedia în
chiar locul descoperirii dezvăluie
într-un mod fascinant modul de
viaţă al oamenilor de Nenaderthal.
Obiectele găsite în Hušnjakovo
arată că oamenii de Neandhertal
au trăit în grupuri mai vaste de

familie, iar la vânătoarea de specii
mai mari de mamifere s-au folosit
de unelte de piatră. În partea
opusă a oraşului, pe Vârful Trsk, se
află fastuoasa Biserică a Maicii
Domnului, unul dintre cele mai
preferate locuri de pelerinaj din
Zagorje. A fost ctitorită în anul
1750 drept biserică votivă cu
chipul făcător de minuni al Maicii
Domnului pe care unul dintre
pelerini l-a adus în anul 1669 din

ţara Sfântă. Înconjurată de o serie
inelară de arcade, această biserică
se distinge şi printr-o bogată
pictură a tavanului efectuată de
către Anton Lerchinger precum şi
prin altare fastuoase executate
de către maeştrii arhitecturii şi
picturii baroce Anton Mersi din
Slovenia şi Filip Jakob Straub din
Austria.
www.mhz.hr
www.tzkzz.hr
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Veliki Tabor
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Castelul Veliki Tabor, cu ale sale
turnuri semicirculare, care se
înalţă semeţ spre cer deasupra
platoului verde din vârful
dealului, reprezintă una dintre
cele mai faimoase atracţii şi
este o adevărată identitate
vizuală a regiunii Zagorje.
Castelul fortificat a fost
construit la începutul secolului
al XVI-lea, atunci când Imperiul
Otoman era în culmea gloriei
militare, iar în vremurile de
pace castelul a fost renovat

şi destinat locuirii. În curtea
interioară a acestui castel,
circular, au fost adăugate
arcade. Colecţia centrală a
Muzeului conţine obiecte de
artă descoperite pe parcursul
activităţilor de restaurare la
castel precum şi un inventar
renascentist de lux.
Veliki Tabor gazduieste
Festivalul traditional de film
dedicat filmului de scurtmetraj.
www.velikitabor.com

Veronika Desinićka
Cine vizitează castelul Veliki Tabor, va auzi povestea despre Veronika
Desinićka din secolul al XVI-lea, o fată de la ţară a cărei frumuseţe l-a
fermecat pe tânărul nobil Friedrich de Celje. Friedrich fusese căsătorit
deja cu o fată dintr-o familie aristocratică a Frankopanilor, iar iubirea
sa brusc aprinsă faţă de Veronika a creat o confuzie imensă. Legenda
spune că Hermann de Celje, contele, tatăl lui Friedrich, a ordonat ca
tânăra pereche să fie exilată şi închisă în două turnuri îndepărtate. Pe
nefericita Veronika au anchetat-o şi în cele din urmă au învinuit-o
de vrăjitorie, astfel încât corpul acesteia a fost zidit în zidurile
castelului Veliki Tabor (Marelui Tabor). Şi astăzi, în timpul nopţilor
cu lună plină, pot fi auzite suspinele acesteia. În amintirea acestei
eroine ale povestiri tragice de dragoste, filmele premiate la Festivalul
tradiţional de film –Tabor Film Festival – primesc drept recompensă un
premiu spiritual, oarecum ciudat, în formă de craniu al Veronicăi

www.taborfilmfestival.com
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Kumrovec
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Una dintre destinaţiile cele mai
îndrăgite din Zagorje pentru
o excursie de familie de o zi
este sătucul Kumrovec, în care
casele tradiţionale săteşti sunt
renovate în actualul Muzeu
Staro selo – Vechiul sat. Muzeul
reprezintă de fapt o colecţie
etnografică veche în aer liber
cu o serie de case foarte
atractive din secolul al XIX-lea

acoperite cu paie, în care sunt
expuse diferite obiecte din
viaţa de zi cu zi precum şi
uneltele de care s-au folosit
cândva agricultorii la munca
câmpului. În multe case pot
fi observate exemple din arte
manuale tradiţionale săteşti, de
la brodatul cu care se ocupau
femeile din Zagorje până la
confecţionarea de turte dulci

Josip Broz Tito

în formă de inimioară în culori
vii create de către cofetarul
satului. Deprinderile ţărăneşti
pot fi observate şi încercate de
către vizitatori la faţa locului,
la fel şi încercarea în olărit,
toate sub îndrumarea atentă a
artizanilor locali.

www.mss.mhz.hr

Kumrovecul este cunoscut şi datorită
faptului că este locul de naştere al lui
Josip Broz (1892 – 1980), comunistul
croat care sub numele Tito, dat
de partid, a condus antifasciştii
iugoslavi în mişcarea de rezistenţă
în cel de-al Doilea Război Mondial
şi a devenit fondatorul statului
federal iugoslav de după război.
Casa în care a crescut Tito se află
astăzi în interiorul Muzeului Staro
selo şi conţine exponate care stau
drept mărturie a carierei acestuia.
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Klanjec
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Aşezat ca într-o groapă adâncă
la poalele dealului, orăşelul
Klanjec s-a extins în jurul
clopotniţei ornamentate
cu o mostră în alb-negru a
stemei croate asemănătoare
unei table de şah ce se înalţă
deasupra bisericii franciscane
din secolul al XVII-lea. Biserica
a fost construită iniţial ca un
mausoleu al puternicei familii

Erdödy, iar nu demult au
fost renovate două sarcofage
foarte frumoase ale acestei
familii şi expuse într-o criptă
specială. Sarcofagul lui Emerik
Erdödy stă pe nişte picioare
ornamentate şi este unul dintre
cele mai frumoase exemplare
ale arhitecturii baroce din
cimitirele Europei Centrale.
În partea opusă a bisericii

se află galeria dedicată
sculptorului Antun Augustinčić
(1900 – 1979), care s-a născut
la Klanjec, a studiat la Zagreb şi
Paris şi a devenit unul dintre cei
mai căutaţi autori de sculpturi
publice ai vremii sale. Punctul
central al expoziţiei galeriei
este o statuie monumentală
turnată care reprezintă un
călăreţ, care poartă numele de

Mir (Pace), şi al cărei original se
află în faţa clădirii Naţiunilor
Unite din New York.
Augustinčić este înmormântat
aici, la Klanjec, în grădină, iar
deasupra mormântului său stă
o sculptură tulburătoare a unui
soldat rănit.
www.klanjec.hr
www.gaa.mhz.hr
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Pregrada
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Sub versantul colinelor, la nord
dedicat-o catedralei din Zagreb,
de Krapinske Toplice (Băile
dar a fost refuzată cu explicaţia
termale din Krapina), s-a cuibărit că nu are sunetul suficient
orăşelul Pregrada care pare şi
de puternic pentru marea
mai mic sub cele două turnuri
catedrală orăşenească. În ultima
ale bisericii parohiale. Datorită
săptămână a lunii septembrie
înălţimii sale, această biserică
locuitorii din împrejurimi vin în
este deseori numită şi catedrala
orăşel la ceremonia de culegere
regiunii Zagorje. În interiorul
a strugurilor, care este marcată
bisericii se află o orgă impreside cântece populare şi de dans.
www.pregrada.hr
onantă pe care constructorul a

Vinagora
Dacă doriţi să vedeţi una dintre
cele mai frumoase privelişti
din această zonă, deplasaţi-vă
până în satul Vinagora, la
vest de Pregrada, unde sus,
pe vârful dealului verde, este
construită o biserică votivă a
Maicii Domnului. Iniţial ea a
fost înconjurată de metereze
care au protejat-o de orice atac
ostil, iar astăzi este înconjurată

de o serie de arcade de pe care
se întinde o privire superbă şi
panoramică pe peisajul tipic din
Zagorje, acoperit cu coline.
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Imnul croat
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Imediat lângă Terme Tuhelj (Băile Tuhelj) se află castelul Mihanović, palatul
familial din secolul al XVIII-lea, care poartă numele poetului şi diplomatului
Antun Mihanović (1796. – 1861.). El, ca frate al proprietarei castelului,
contesa Brigljević, petrecea timpul des acolo. Dragostea lui Mihanović
pentru peisajul din Zagorje i-a fost inspiraţia pentru versurile poeziei
Hrvatska domovina (Patria Croată) care a devenit imnul naţional al Croaţiei.
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