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Medvednitza Dağı
Gornja Stubica
Marija Bistrica
Belec
Lepoglava
Trakoşçan
Medvednica Dağı aynı zamanda korunma altında
bulunan doğal bölgesi ve Zagreplilerin çok sevdikleri
mesire yeridir. Medvednica Dağının kuzey yamaçları
ötesinde yemyeşil tepeleri, romantik şatoları ve köy
yaşamının el değmemiş kültürü ile tanınmış Zagorje
bölgesi uzanır.

TRAKOŠĆAN

LEPOGLAVA

BELEC

GORNJA STUBICA
MARIJA BISTRICA
Medvednica
Sljeme

Medvednitza Dağı
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olduğu kadar kültür ve jeolojik
Medvednica Dağı bol ormanlık
açıdan görülmeye değer şeyler
yamaçları (Sljeme adlı en yüksek
doruğu adı ile de sık sık anılır) şehir bakımından da zengindir. Bunlar
arasında, örneğin 10 kilometre
merkezinden tramvayla kolaylıkla
ulaşılabilir doğa ortamı içinde din- kare yüzölçümü olan kayalık karst
bölgesinde yerleşik Veternica adlı
lenme olanağı sağlar. Ziyaretçiler
bir çok işaretli dağcı patikalarından mağaradır. Ana mağara 2 km‘den
birden çok sayıda mönüde fiyatları daha uzunluğundadır, ziyaretçiler
makul, taze ve kuvvet verici yemek için de 380 metresi görülebilir.
Mağarada mağara ayısı kemikleri
sunan dağcılık evine ulaşabilir.
görebileceğiniz gibi, bugünkü
Medvednica Doğa Parkı bir çok
mağara sakinleri – yarasaları ziyaret
bitki ve hayvan çeşitleri biyotopu

Kuru fasulye

edebilir (ve evlat da edinebilirsiniz).
Park ayrıca XVI. yüzyılda Kont
Petar Zrinski‘nin değerli maden
çıkarma imtiyazına sahip olduğunda
Zrinski Ailesi‘nin işlettiği gümüş
madenini de gezebilirsiniz. Maden
ocağının iki asırlık çalışmasından
sonra, bazılarının rivayetine göre
yeraltı tüneller sistemi Zagreb
şehir merkezi Gornji grad (Eski
veya Üst şehir)‘e kadar uzanırmış.
www.pp-medvednica.hr

Hafta sonu pazar günleri yüzlerce
dağ ziyaretçinin sıcak kuru fasulye
tabakları Sljeme doruğuna üç
saatlik tırmanışı ikramiyesidir. Kuru
fasulye yemeği kuru et kokusu tadı
ile çeşnilendirilmiş sucuk veya biraz
lezzetli turşuluk lahana ile servisi
yapılır. Yemek gayet lezzetli, insanın
içini ısıtır ve hatta sağlığa yararlı
olup soğuk bira ile birlikte keyiflidir.
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Gornya Stubitza
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Gornja Stubica adlı yer köy
sukuneti ve çevresindeki tepelerin şirin panoramik görüntüsünü
sergiler. Hırvatların çoğunu
Gornja Stubica adı XVI. yüzyıl
Köylü ayaklanması başında
bulunan Matija Gubec’i hatırlatır. Gubec mağlup olmuş, bir ata
arabasına bağlı olarak Zagreb’e
götürülmüş ve orada başına

ateşte kızdırılmış taç konulmuş ve fazla şenliğe meydan
vermeden çeyreklendirilmiştir.
Halen şirin eski ahşap evin
yanında (bugün içinde kahve
bulunuyor) duran eski ıhlamur
ağacı Matija Gubec zamanının
tek hayatta kalmış şahididir.
Yakın çevrede bulunan çok
güzel Oršić (Orşiç) Sarayı’nda

Matija Gubec hk. öykü ve
Zagorje bölgesi yaşamını sergileyen kolleksiyon bulunuyor.

www.mdc.hr/msb
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Mariya Bistritza
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Marija Bistrica her yıl binlerce
müminin hac ziyaretinde
bulunduğu, Hırvatistan’ın Hz.
Meryem’e adanmış en sevilen
yerlerden birisidir. İlgi çekici
küçük şehir konumu çok güzel
tabiat içinde yerleşik olup,
şehrin merkezinde Arnavut
kaldırımı ile döşenmiş ana
meydanında bulunan Karlı Hz.

Meryem’e adanmış kilise gerçekten muhteşemdir. Kilisede
XV. yüzyılda yerli rahibin
Osmanlı akınları korkusu
nedeniyle saklamış olduğu ve
vefatından önce sakladığı yeri
kimseye söylemeye fırsat bulamadığı Çocuklu Hz. Meryem’in
kerammetli siyah heykeli
bulunuyor. Bir kaç asır sonra

(Üzerinde yazı ve ayna
bulunan) Çörekçi kalpler

heykelin ışık saçması sonucunda saklanmış olduğu yerde
bulunmuştur. Bundan sonra bu
heykel bir defa daha gizlenmiş
ve XVII. yüzyılda bulunmuş ve
o günden bugüne kadar ruhani
şifasına inanlar saygı gösterir.

www.info-marija-bistrica.hr

Kermes zamanında tapınak ve hediyelik eşya satış yerlerinde görebileceğiniz
koyu kırmızı renkli Çörekçi kalpler
Zagreb ve Zagorje bölgesinin
geleneksel süs ve hatıra mahiyetinde
hediyelik eşyasıdır. Çörekçi kalbin
üzerinde beyaz toz şekeri ile ziyaret
ettiğiniz yerin adı yazılı, hatta belki
bir aşk mesajı, ata sözü veya hatıra.
Çörekçi kalbi gerçekte yenilebilir
olmasına rağmen aşk işareti olarak
hediye edilir. Hata işlemiyeceksiniz!
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Beletz
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Ivanščica (İvanşçitza) adlı dağ
yamaçlarında Belec (Beletz)
adlı küçük bir köy yerleşik
olup içinde dini mimarisin
muhteşem örneği olan – Karlı
Hz. Meryem Kilisesi saklıdır.
Kilise Osmanlı akınlarından
koruyan sur bedenleri ile çevrili
olup ve gerçekten kilisenin içi
XVIII. yüzyıldan kalma yerli
üstad Ivan Ranger’in freskleri ve
inanılmaz biçimde sıra biçimde

Lepoglava
Grazlı Josip Schokotnigg’in altın
kaplama eseri olan sunaklar ile
süslüdür. Kilise geçenlerde restore edilmiştir ve her halukarda
Hırvatistan Barok şahaserini
ziyaret etmek değere şayandır.

Ayrıca XIV. yüzyılda Pavlin tarikatı
tarafından kurulmuş büyük bir
tapınak Lepoglava yakınlarında
da bulunuyor. Pavlin tarikatı
mensupları sadece görkemli kilise
ve manastırı inşa etmemiş bunun
yanısıra eğitim, tıp, sanat ve kültür
alanında bu şehre katkıları vardır.
Kutsal Roma İmparatoru II. Joseph
fermanına dayanılarak Pavlin tarıkatı sona erdirilmiş ve tarikat mensupları 1786 yılında Lepoglava’yı

terketmiştir. 1854 yılında
Manastır binası cezaevi olmuştur.
Şu anda Hırvatistan’ın en büyük
cezaevi bugün çevresinde bulunan
yeni binaları ile kullanılmakta olup,
2001 yılında manastıra ait yapılar
Kilise mülkiyetine geri verilmiştir. Cezaevinde siyasi tutuklu
olarak Josip Broz Tito ve Franjo
Tuđman’ın da bulunduğu bir siyasi
tutuklular zindanı olarak da bilinir.
www.lepoglava-info.hr

Lepoglava Danteli
Pavlin tarikatının Lepoglava’ya beraberinde getirdikleri zanaatlardan
birisi de dantelciliktir. Bugün bu şehir dantelcilik ile ilgili okul, atölye
ve her yıl yapılan uluslararası dantel festivalleri açısından Hırvatistan’ın
dantelcilik merkezlerinden birisini temsil eder. Ödül almış Lepoglava
danteli küçük tokmaklara işlenir ve aynı derecede meşhur Pag Adası
danteli iğne ile ve Hvar Adası danteli ise agav yaprağı liflerinden işlenir.
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Trakoşçan Şatosu
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Zagorje’nin masal şatoları
bölgesi denildiğinde, bir
çok kimsenin aklına hemen
Trakošćan (Trakoşçan) gelir.
Gölde siması görülen, etrafında
yeşil tepe ve orman ile çevrili
yüksek beyaz renkli kule ve
sur bedenleri yani – Trakošćan
(Trakoşçan Şatosu) – gerçekten
çok güzel bir görüntü arzeder.
XIII. yüzyılda küçük savunma
istihkamı olarak inşa edilmiş

Trakošćan, Drašković asilzade
ailesi evi olmuş ve taraflarından
XIX. yüzyılda romantik şato
haline dönüştürülerek inşaatı
yapılmıştır. Şatonun bugüne
kadar çok iyi bir biçimde
korunmuş olup, ziyaretçileri
çeşitli iç mimari stillerinden
odada odaya götüren dört
katında müze bulunuyor.
www.trakoscan.hr
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Batı

Zapreşiç
Lujnitza Şatosu
Samobor
Samobor Dağları
Pleşivitza
Jumberak
Zagreb yakınlarında, şehrin batısında, rengarenk
ve eski asilzade malikaneler ile adeta bezenmiştir.
Uzakta Žumberak (Jumberak)’ın koyu renkli silüetleri
görülür ve sessiz gizemiyle adeta gezginleri kendine
mıknatıs gibi çeken sakin ve sessiz dağ patikaları
vardır.
16
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LUŽNICA

Žumberak
Samoborsko gorje
SAMOBOR

ZAPREŠIĆ

Japetić
Okić

KRAŠIĆ
Plešivica

ZAGREB

Zapreşiç
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Zaprešić (Zapreşiç) şehri adı
bahis konusu olunca şüphesizce 1848 yılında Hırvatistan
Bağımsızlık savaşımı önderliğini yapmış bulunan ve daha
sonra Zaprešić (Zapreşiç)
şehri yakınlarında bulunan
çiftliğine çekilen (1801 – 1859)
yılları arasında yaşamış olan
Kont Josip Jelačić (Yelaçiç)’in

adı aklımıza gelir. Jelačić
(Yelaçiç) Sarayı, Novi dvori
(Yeni Saray)’nin çok büyük ve
uzun süreli restorasyonu halen
devam etmekte olup, ancak
etrafında bulunan park çok
büyük süprizlerle karşılaşmanızı neden olacaktır. Kısmen
ahşap kiriş ve tahtalarından
inşa edilmiş tahıl ambarında

bugün kendiliğinden yetişmiş
mahalli bir ressamın köy ve
köylü yaşam görüntüleri konusu
gerçeküstü, hayali güzellik
sunan eserleri olan Matija
Skurjeni Galerisi bulunuyor.
Ayrıca Zagreb Katedrali mimarı
Hermann Bollé’nin Jelačić
(Yelaçiç) Ailesine ait kanıtsal
kabristanı Neo Gotik uslübunda

tasarımı gerçekleştiren zarif
kulelerini görebilirsiniz. Novi
Dvori (Yeni Saray) etrafında
yerleşik bulunan ormanlık
arazide çeşitli spor ve eğlence
içeriğini sunduğu gibi orada bir
de Golf sahası da bulunuyor.
www.muzej-matija-skurjeni.hr
www.zapresic.hr
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Lujnitza Şatosu
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Zaprešić (Zapreşiç)’ten doğuya
doğru uzanan mısır tarlaları
üzerinde Zaprešić (Zapreşiç)
Şatosunun mağrur dört köşe
biçimindeki kuleleri bulunuyor
ki bu XVIII. yüzyıl asilzade
saraylarının çok güzel mimari
tarzı örneğini sunar ve Fransız
Sarayları görünümünü verir.
Bu şato bir kaç asilzade ailesi
mülkiyetinde el değiştirmiş ve
1925 yılında St. Vinko Paulski
Hayırsever Rahibeleri camiasına

hibe edilmiş olup bugün ruhani
meditasyon ve dua merkezi olarak kullanılmaktadır. Sarayı çevreleyen park çok büyük özenle
düzenlenmiş ve park XIX yüzyıl
asıl görünümüne dönüştürülmüştür ve pazar günleri öğleden
sonra halka açıktır.Bu park
eski meşe ağaçları açısından
meşhur olup, ayrıca raihbelerin
likör ürettikleri çok çeşitli
şifalı bitkiler ile meşhurdur.
www.luznica.hr
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Samobor
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Etrafında yemyeşil tepeler eteklerinde ve devamlı olarak çağaldayan Granda adlı küçük ırmak kıyılarında yerleşik bulunan Samobor
kenti Kuzey Hırvatistan’ın örnek
bir biçimde korunmuş kentlerinden birisidir. Samobor kentine
her gün Zagreb’ten büyük sayıda
gelen ziyaretçiler Samobor
kenti Ana Meydanında bulunan
bir çok kahvelerinin birisinde
oturup, Samobor pastahaneleri

mönüsünde bulunan meşhur
kremalı tatlıların zevkini
çıkararak ziyaret eder. Sanat, el
işleri ve eski zanaatleri sevenleri
Samobor’da bir çok süprizle
karşılaşacaktır. En çok sevilen
çağdaş ressamlarından Zlatko
Prica’nın eserleri onun adını
taşıyan galeride, daha yeni
fotograf çalışmaları ise Foto
Galeri Lang’ta saklanır. Samobor
Şehir Müzesinde ilgi çekici

halk giysileri yanısıra bir çok
başka eserler de görülebilir.
Samobor tabiat ortamında
çok zevkli gezme olanağını
sağlayan mükemmel bir yerdir.
Anindol adlı yere Sizleri yokuş
yukarı ulaştıran bir çok orman
yollarından hareket etmeniz
halinde ve orman içimde
yolunuza devam ederseniz
yolun sonunda XIII yüzyıldan
kalma harabe halinde buluna

23

Samobor Spesiyaliteleri

24

Samobor Eski Şehrinin dramatik
görüntüsü ile karşılaşacaksınız.
Samobor ziyaret etmek için en
uygun olarak seçilecek zaman
muhakkak karneval zamanıdır,
yani Salı Yortusunda önceki
hafta sonunda gelmeniz halinde
olacaktır çünkü o zaman şehir
neşeli karnaval alayları defilesi
ile özellikle canlanır ve o zaman
bir çok maskeli ziyaretçi
karneval festivaline katılır.

Samobor Hırvatistan çapında XIX yüzyılın başında çok kısa süren Fransız
işgalinden kaldığı rivayet edildiği iki spesiyaletesi meşhurdur. Samobor
spesiyaliteler arasından en meşhur spesiyaline elbette bermettir, ki bu yerli
vermut sürümü olup, sözkonusu bermet Akdeniz meyveleri ve aralarında
pelin otu bulunan aromatik bitkilerle terbiye edilmiş şaraptan imal edilir.
Aperatifin herkesin zevkine uygun gelmemesi halinde, Akdeniz bitkilerinin
çok kuvvetlı aromasına sahıp olan kahverengi koyu kıvamlı Samobor
muştardası hoşuna gidecektir. Filipec Ailesi nesilde nesile yıllardan beri bu iki
geleneksel ürüne itina gösteriyor. Sözkonusu ürünler şehrin ana meydanına
çok yakın bir yerinde aile tarafından işletilen dükkanda satın alınabilir.

www.samobor.hr
www.tz-samobor.hr
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Samobor Dağları
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Samobor yakınlarında bir günlük spor ve dinlenme ziyaretler
için elverişli batıya doğru sık
ağaçlarla kaplı orman ve dağ
tepelerinde yerleşik düzlüklerle
zengin fazla yüksek olmayan
dağ zincirini oluşturan Samobor
Dağları uzanır. Samobor
Dağları’nın ne yüksek zirvesi
879 m olan Japetić (Japetiç)

olup, dinlenme ve spor içerikleri
ile zengin hafta sonu restoranı olan Šoić evine kadar iki
saatlik yürümeden sonra ulaşılır.
Dağların en uç güneydoğu
noktasında dik yamaçları olan
ve tepesinde en güçlü Orta Çağ
Hırvatistan hisarı harabeleri
görkemli bir biçimde görünür.
Okić yamaçlarında ayrıca çeşitli

geleneksel eşya ve giyim eşyası
görülebilir restore edilmiş
eski bir köy evinde yerleşik
bulunan Okić Etno Evi adlı
özel bir müze de de vardır.

www.etno-kuca.hr
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Pleşivitza
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Samobor Dağları güney yamaçları boyunca, üzüm asmaları ile
kesik kesik bir görünüm veren
çok yüksek olmayan tepeler
peysajı arasında Plešivica
(Pleşivitza) yerleşmiştir. Çok
enfes Pinot, Chardonny ve
Rizling şarap çeşitleri arasında,
bu bölge kırmızı renkli ve meyve
tadında – Beaujolaıse gibi

– Portugizec (Portugitzetz) adlı
ve şarabın daha olgunlaşmadam içimi en iyi bir şarap türü
ile de meşhurdur. Portugizec
(Portugitzetz) genç şarap ekim
aylarında çok büyük mahalli
bir şenlik nedeni olur. Bir çok
aile çiftliklerinde yanında meze
niyetinde et ürünleri ve peynir
ikram ettikleri kenid ürettikleri

şarapların tadına bakabilirsiniz.
Üretilen yerler hakkında bilgiler
Zagreb İli Turizm Birliği’nde
alabileceğiniz Plešivica
(Pleşivitza) şarap yolu hk.
tanıtım broşüründe bulunuyor.

www.tzzz.hr
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Jumberak
30

Zagreb yakınlarında bir günlük
dağlık bölge ziyareti için uygun
el değmemiş doğasına sahip bir
çok yer bulunuyor ve aralarında
muhakkak gidilecek en çekici
yerlerinde birisi de Žumberak
(Jumberak)’tır. Samorob
Dağları devamı olan Žumberak
(Jumberak) ziyeteçilere bir çok
dağ tepesi zirvesi, dar dağlık

Kraşiç

kanyonlar ve mısır ve kış vakti
için güzel bir biçimde dizilmiş
odunların gözünüze çarpacak
bir çok tenha köyler bulunuyor.
Virajlı Žumberak (Jumberak)
yollarında seyahat ederken aile
otomobilnden ziyade daha çok
traktör göreceksiniz. Bu dağlık
bölgenin büyük bir kısmının
merkezinde, Samobor kentinin

batısında Slani dol köyü
bulunan Žumberak (Jumberak)
Doğa Parkı’na ait olup yürüme
ve bisiklet yolları hakkında
tüm bilgiler alabilrisiniz.

www.pp-zumberak-samoborskogorje.hr

Hırvatistan Roma Katolik merkezi
kalıtı Žumberak (Jumberak) Dağlarının
güneybatı yamaçlarında yerleşik
ekonomik açıdan zengin Krašić (Kraşiç)
adlı köyde bulunuyor. Orada (1898
– 1960) yılları arasında yaşamış olan
Komünisr rejimi tarafından tutuklanmış
ve hapishane atılmış Alojzije Stepinac
doğmuş olup zamanla hukümete
karşı direniş sembolu haline gelmiştir.
Adına kurulmuş küçük bir anı müzesinde en etkili bri biçimde hayatının
en önemli anları sergilenmiştir.

31

Güneydoğu

Andautonya
Vukomeriçke Tepeleri
Velika Mlaka
Sisak
Lonysko ovası
Yasenovayz
Zagreb’ten güneye doğru hareket ederseniz bir çeşit
Hırvatistan tarihi yolculuğunu yapmış olacaksınız.
Bir çok yerde Romalılardan kalma harabeler ile Orta
Çağ kentleri kalıntıları ile karşı karşıya kalacaksınız
ancak bu bölgenin yegane ve aıl zenginliği XIX
yüzyıldan kalma ahşap evler mimarisidir.
ZAGREB
32
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VELIKA GORICA

LUČELNICA
GUSTELNICA
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Lonjsko polje
LIJEVI ŠTEFANKI
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KRAPJE

JASENOVAC

Andautonya
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Sava nehri vadisi ticaret yolları
kesişmelerinde meydana gelen
M.S. 1. yüzyıldan kalma Antik
Çağından kalma Romalılara
ait olan Andautonya kalıntıları
üzerinde Ščitarjevo adlı küçük
köy uyuyor. Bugün sözkonusu
bu arkeolojik buluntu ilgi
çekici bir arkeolojik park olarak

umuma açık olup ziyaretçilere
Roma devrinden kalma döşeli
sokaklardan yürüyüş veya o
devrin hamam binası içindeki
yer ısıtma sistemini görmelerini sağlar. Hey yıl Nisan ayı
sonrlarına doğru Eski Roma
varisetine adanmış Andautonya
günleri organize edilir ve

bunlar deneysel arkeolojik
workshoplar, standlar üzerinde
Roma devri yemek ve içecekleri
ve çocukların yarışabileceği
Roma oyunları ile ilgili tematik
oyun workshoplar düzenlenir.

www.andautonia.com
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Vukomeriçke Dağları
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Vukomeričke gorice
(Vukomeriçke Dağları) dağlarında Velika Gorica güneybatısında çok zengin eski ahşap
mimarlık zenginliği saklıdır. Bu
dağlar dağ tepelerinde yerleşik
köyleri ile, kayın ormanları ve
üzüm bağları ile şehir kalabalığından kaçış ve uzak mükemmel
bir köy sukuneti sunar. Velika

Gorica’nın 25 km uzaklığında
bulunan Lučelnica (Luçevnitza)
adlı köyde üstü ahşap pedavra
ile kaplı çok güzel kilise saat
kulesi ile büyük ebatta meşe
kareleri ile kaplı 1935 yılından
kalma St. Trojstvo (St. Üçleme)
küçük kilisesi bulunuyor. Bunun
biraz ötesinde batıya doğru
Gustelnica (Gustelnitza) adlı yer

ve St. Antuvan küçük kilisesi
bulunuyor ki nu bölgenin en
güzel kiliseleri arasında yer
alır ve kilise sundurması XIX.
yüzyılda inşa edilmiş olup sözkonusu sundurma tırmıksı bir
biçimde yapılmıştır ki aslında
ziyaretçileri sanki büyük bir
tırmık görmüş izlenimi bırakır.
Güneye doğru gidildiğinde

Lukinić Brdu (Lukiniç Dağı) adlı
yerde XX.yüzyılın başlarında
inşa edilmiş St. John kilisesi
bulunuyor ki bu kilisenin
sundurması çok zengin arabesk
ahşap işlemeli sutunları
üzerindedir ki bu da bize yerli
doğramacıların ustalığını sergiler. Meşhur ahşapkilise ve küçük
kiliseler arasında Lijevi Štefanki
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Velika Mlaka
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(Sol Ştefanki) adlı köyün
üzerindeki dağda bulunan St.
George küçük kilisesi rustikal
görünüşü ile ilgimizi çekecektir
ki bunun dik yamaçlı damı
üzerinde demirden işlenmiş bir
horoz bulunan dalgamsı ahşap
pedavra ile kaplıdır. Sözkonusu
bu küçük kilise 1677 yılında
inşa edilmiş olup 25 yıl önce

bir silindir yardımıyla bugünkü
yerine taşınmıştır. Bu küçük
kilise o kadar küçük ki arka
tarafında bulunan duvarında
Pazar ayinleri izlenmebilmeleri için hareket ettirilebilir
kayalardan yapılmıştır.

Hırvatistan’ın en tanınmış
nesilden nesile geçen inşaat
örneklerinden birisi de güneye
doğru Zagreb kentinden bir kaç
kilometre uyaklığında Velika
Mlaka adlı yerde bulunan St.
Barbara kilisesidir. Bu kilise
XVII. yüzyılın sonralarına doğru
ağır meşe kirişlerinden inşa
edilmiş olup, kilisenin içi ise

XIX. yüzyılda yerli halk usta ressamların resimleri ile süslüdür.
İç duvarlarının neredeyde her
bir santimetresi St. Barbara’nın
hayatını anlatam ahşap karaler
üzerinde yapılmış resimlerde,
azizler portreleri ve çok süslü
çiçek motifleri ile kaplıdır.
www.tzvg.hr
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Sisak
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Zagreb çevresinde bulunan hiç
bir kent Sisak şehri uzun tarihi
ölçülemez. Antik dönemde
orada Siscia adlı Roma nehir
limanı bulunuyordu ve daha
sonra gelen yüzyıllarda ise
Sisak şehri Orta Avrupa‘nın
Osmanlı orduları akınlarında
savunmasından en önemli bir
yeri vardır. Şehir Müzesinde

çok zengin Antik koleksiyon
gezilebilir ve şehir kilisesi
önünde ise Roma döneminden
kalma surların kalıntıları
görülebilir. Tarih konulu sergiler
üç kuleli muhteşem bir hisarda
yapılır ki bunlar Kupa nehrinin
Sava nehrine kavuştuğu deltası
üzerinde yerleşiktir. Sözkonusu
bu hisarin bedenleri altında 22

Haziran 1593 yılında Hırvat,
Slovenya ve Avusturya orduları
sayıca çok üstün Osmanlı
ordularını yenmiştir böylece
Osmanlı İmparatorluğu‘nun
bundan sonraki Avrupa fetih
planlarını altüst etmiştir.

www.sisakturist.com
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Lonysko ovası
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Lonjsko polje (Lonysko ovası)
Hırvatistan‘ın en büyük koruma
altına alınmış tabii bataklık
bölgesi olup Sava nehrinin
doğu kıyısı, bataklıklar ve nehir
dalları boyunca sanki bir ovada
gelişerek uzanır. Lonjsko polje
(Lonysko ovası) ayrıca nesilden
nesile geçen bir çok köyde
bugüne kadar korunmuş çok

güzel pitoreks izlenim veren
üzerinde üzüm asmaları ve
güzel çiçek saksıları ile süslenmiş ahşap mimarlık hazinesidir.
Sava nehrinin iki kıyısını birbiri
arasında gidiş geliş, sağlayan
ve bir kaç aracın gelmesinden
sonra karşı tarafa geçen çok
eski ve zincirli iskelere ile
ulaşım bağlantısı vardır. Sava

nehri her yıl yatağından taşar
ve Lonjsko polje (Lonysko ovası)
sular ve o zaman bir çok mera
bataklığıa dönüşür. Bu doğal
olaya bağlı olarak Lonjsko polje
(Lonysko ovası) içinde 250 çeşit
kuşun önemle vurgulanabilecek
çok çeşit doğal hayvanları
ile zengindir. Bu yer bisiklet
gezintileri için çok elverişli olup

çevresinde bisikletli misafirlerin
hoş geldiği ve konaklama ve
kahvaltı olanğını sunan genelde
geleneksel eski bir ahşap evde
yerleşik bir çok pansiyonlar
vardır. Lonjsko polje (Lonysko
ovası) iki tane danışma merkezi
vardır: birisi göçebe kuşları olan
leylek sayısının çok bol olduğu
ve bu bakımından çok meşhur
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Beyaz leylekler
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Čigoč adlı köyde ve en çok
korunmuş ahşap evlerin bulunduğu Krapje (Krapye) adlı köyde
bulunuyor. Her iki köy Lonjsko
polje (Lonysko ovası) yegane
tabiat güzellikleri arasında
orman içinde nehir setleri üzerinde gezi başlangıç noktalarıdır.
Krapje (Krapye) adlı köyden

Avrupa‘nın en büyük miktarda balıkçıl kuşlarının yuva
kurdukları Krapje Đol (Krapye
ovası) adlı ortinolojik korunmuş
bölgesine girmek mümkündür.

Nisan ayında Ağustos ayı sonuna kadar Lonjsko polje (Lonysko ovası)
Hırvatistan’da bulunan beyaz leyleklerin toplam sayısının üçte birinin
bulunduğu yerdir. Burada bol miktarda bulunan yiyecek – böcekler,
kurbağalar ve balıklar sayesinde 500 çift leylek toplanır – ve Afrika’da
kışı geçirmeden önce burada yuva kurar ve yavrularını fünyaya getirirler.
Leylekler açısından en tanınmış köy Čigoč (Çigoç) olup bu köyde üzerinde
leylek olmayan veya yuva kurmamış leylekli ev veya direk bulunmaz.

www.pp-lonjsko-polje.hr

www.turizam-smz.hr
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Yasenovatz
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Hırvatistan’da cereyan eden II.
Dünya Savaşı’nın en büyük Anıt
Bölgesi Lonjsko polje (Lonysko
ovası) nehir kıyısı boyunca
yerleşik bulunan Jasenovac
(Yasenovatz) adlı kentin
güneyinde bulunuyor. Orada
1941 ile 1945 yılları arasında

Nazi taraftarı Ustaşa rejiminin
çalışma kampı bulunuyorsdu
ve belirli tahmini sayılara göre
orada 70 bin Yahudi, Roman
ve Hırvat Faşizm aleyhtarları
katledilmiştir. Fotograf, eski
haberler filmleri ve kampta
yaşamını kaybetmeyen kamp

tutsakları ile yapılan mulakatlar yardımıyla multimedyal
sergi koleksiyonu işbu savaş
kamp tarihini anlatır. Eskiden
kamp barakalarının bulunduğu tarlaların üzerinde bir
Taş Çiçek yükselmekte olup
sözkonusu bu anıt kendi

temiz ve modern güzelliği ile
herkesi düşünme ve olayları
unutmamasını anımsatır.

www.jusp-jasenovac.hr
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Doğu

St. John Zelina çevresinde
Şarap yolları
Varajdin
Ludbreg
Opeka

Çok güzel Barok kenti Varaždin (Varajdin) iç
Hırvatistan’ın en güzel kentlerinden birisi olup,
ancak kentin çevresinde ziyaretçileri daha çok güzel
süprizler bekler.

OPEKA

VARAŽDIN

LUDBREG
VARAŽDINSKE TOPLICE

SV. IVAN ZELINA

ZAGREB
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St. John Zelina
çevresinde
Şarap yolları
Sveti Ivan Zelina (St. John Zelina)
çevresinde ikamet eden aileler
nesilden nesile üzüm bağlarına
bakarlar. Bu bölgenin şarapları
gittikçe meşhur olmaya başlamıştır (aralarında mahalli üzüm

çeşidinden üretilen Kraljevina
Zelina (Zelina Kral Şarabı)‘dır ve
bölgenin şarap üreticileri kendi
şarap mahzenlerini açarak
şarapların tadını tursitlere
sunarlar. Şarap yolları haritasını
Zelina Şehir Müzesi’nde
sağlayabilir ve işaretlere uyarak
yolunuza devam ediniz. Eğer
şarap tadını yemek ikramı

ile birlikte tadına bakmak
isterseniz o halde Turizm
Birliğine müracaat ediniz ve
onlar Sizleri misafir edecek ev
sahibini bulmaya çalışacaktır.

www.tzzz.hr
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Varajdin
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Varaždin (Varajdin) Orta
Avrupa‘ın en iyi bri biçimde
korunmuş Barok kentlerinden
birisi olup Sizleri yayalara
mahsus şehrin kent sarayları
ve kiliselerinin bulunduğu
merkez sokaklarında gezisine
davet eder. Çok kısa bir zaman
süresinde XVIII. yüzyılda

Hırvatistan‘ın başkenti olmasından solayı bir çok soylu aileler
şehir merkezinde çok muhteşem
saraylar inşa etmiştir. Şehir merkezinin çok yakınlarında bulunan
yeşillik dolu parkta bulunan
Eski Şehir görkemli mimarisiyle
Hırvatistan‘ı Osmanlı ordularından koruduğu tarihi zamanları

Varaždin (Varajdin) şehrinin
surlarla çevrili hali hatırlatır.
Güçlü Orta Çağ kuleleri ve
Rönesans uslubundaki iç avlusu
yuvarlak galerisiyle Şehir
Müzesi‘nin tarihi koleksiyonları
ev sahipliğini yapar. Tarihi hisara
giden asma köprüsünün öbür
tarafında Sermage adlı Barok
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Saray bulunuyor ve içinde eski
üstadlar ile modern ressamlık
eserleri galerisi bulunuyor.
Varaždin (Varajdin) adlı kentte
çok önemli bir başka müze de
bulunuyor: Böcekler Dünyası
Etnomolojik Müzesi ki bu
müzenin koleksiyonunda çok

güzel kelebek koleksiyonu ve
böceklerin gizli yaşamını gösteren maketler de bulunmaktadır.
Yeşillik hayranlar ayrıca Şehir
Mezarlığını da ziyaret etmelidir.
Şehir mezarlığı müdürü daha
1906 yılında ornamental
park olarak düzenlemiştir.

Yemyeşil çalılıklar ve çeşitli
şekillerde keslmiş sedirler işbu
mezarlık park mimarisinin
yegane bir örneğini teşkil eder
ve aynı zamanda mezarlık
sukunetini rahatsız etmez.
www.tourism-varazdin.hr
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Ludbreg
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1513 yılı Papa fermanı ile
Ludbreg bir hacılık yeri olmuştur çünkü rahibin birisi dini
ayin esnasında bir anlık olarak
ekmek ve şarabın gerçekten
Hz. İsa‘nın vücudu ve kanı
olduğunu hissetmiştir. Rahibin
şaşkın gözleri önünde şarap kan
haline gelmiş ve halen nugün
de Prescetno Trojstvo (Kutsal
Üçleme) kilisesinde Batthany
adlı kontesin hediye ettiği

Opeka
altın kutsal eşyasında saklanır
ve aynı zamanda adıgeçen
kontes ailesi sarayı bu taşra
kentinin en güzel binalarından
birisidir.Ağustos ayının sonunda
her pazar günü ve Eylül ayı
başlarında büyük sayısa
hacı ziyaret eder ve o zaman
pitoresk bir kermes yapılır.

www.tz-ludbreg.hr

Varaždin (Varajdin) kentinin
batısında bulunan dağlarda
sanki bir yeşil vaha olarak
Opeka yerleşmiş olup burada
XIX. yüzyıldan kalma bir arboretum ve ülkenin en güzel botanik
bahçesi bulunuyor. Sözkonusu
park İngiliz Parkı uslubünda
Bomballes ailesi dikmiştir ve
onların Barok uslübündaki
sarayı ömrünü aşmıştır, ki
maalesef bu barok saray bugün

sadece bir harabedeb ibarettir.
Arboretumda bütün Dünya‘ya
ait yüzlerce ağaç çeşidi dikilmiş
olup aralarında fazla miktarda
olmamasına rağmen ekzotik
olanları da vardır. Yakınında
bulunan Vinica (Vinitza) adlı
küçük kentte kaynak suları ve
şarapları ile ünlüdür – herhangi
birisin tadına bakarsanız
muhakkak zevk alacaksınız!
www.dvorci.hr
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Güney

OZALJ

Crna Mlaka
Dobra
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Karlovatz
Donya Kupçina
Ozaly
Sluny
Ulusal Park Plitvitze
Baraç Mağaraları
Zagreb güneybatısında giden yolcuları bekleyen
süprizler arasında ırmaklar, göller ve şalaleler
olup, Ulusal Park Plitvice (Plitvitze) Avrupa‘nın
en muhteşem doğal güzellikleri arasındadır. Eski
şehirler, kale ve hisarlar ve şatolar Plitvice (Plitvitze)
bütün yolu boyunca hr yerde bulunuyor ve
ziyaretçiye ilginç görünüş ve güzel kalmayı sağlar.

KARLOVAC

Kupa

DONJA KUPČINA
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SLUNJ

Baraćeve špilje

Plitvička jezera

Karlovatz
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Karlovac (Karlovatz) kenti dört
nehir ağzında bulunuyor. Kent
XVI. yüzyılın sonlarına doğru
Vikont Karlo Štajerski tarafından Osmanlı ordularından Orta
Avrupa‘yı korumak amacıyla
inşa etmiştir. Koruma surlarının
çok eskiden yıkılmış olmasına
rağmen, şehir parkında bu
hisarın inşa edilmiş olduğu
asıl yıldız şekli kalıntıları halen
görülüyor. Kent merkezinden

Tzrna Mlaka Siyah Leylekleri

kısa bir gezintiden sonra güneşlenmek veya orada yaşayan
kuğuları baslemek için Korana
ırmağı yeşil kıyısına varılır.

Zagreb – Karlocar Otoyolunun çok
yakınlarında rahatlıkla kuş cenneti
diyebileceğimiz bataklık ve ormanlık
Crna Mlaka (Tzrna Mlaka)‘ya gelinir.
Bu bölgenin özellikle değeri çok
az rastlanan Siyah Leylekler‘in
yaşadığı bölge olmasıdır. Siyah
leylekler, Beyaz leyleklerden arklı
olarak insanların varlığından çok
hassastır ve yuvaları sadece güvenli
el değmemiş ormanlarda bulunur.

www.karlovac-touristinfo.hr

www.tzzz.hr
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Donya Kupçina
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Zagreb‘in batısında bir çok köylerde çok eski, ahşap köy evleri
vardır ve en güzelleri ve korunmuşları arasında Karloca kentinin güneydoğusunda bulunan
Donja Kupčina (Donya Kupçina)
olanlardır. Pek büyük olmayan
Köy Müzesinde XIX. yüzyıldan
kalma bir tarla üzerinde yerleşik
bulunan bir kaç köy ekonomisinde kullanılan evler korunmaktadır. El işi bezler ve milli

Ozaly
giyisiler müze koleksiyonuna
ayrı bir zenginlik katmaktadır.

www.tzzz.hr

Karlovac kentinin kuzeybatısında
Ozalj (Ozaly) adlı küçük bir kent
bulunuyor. Şehrin üzerinde yüksek
bir kayalıkta ve aşağıda kıvrımlı
olarak akan Kupa ırmağı üzerinde
en büyük iki Hırvat soylu ailesi
Zrinski ve Frankopan tarihi ile
yakından ilgili muhteşem bir
şato görkemli olarak durmaktadır. Şatoda Ozalj (Ozaly)‘ın
çok güçlü olduğu zamanda yani
XVII. yüzyılda, bize gösteren ve

tarihini çok etkili bir biçimde
dile getiren müze koleksiyonu
bulunuyor. Şatoya aynı zamanda
Kupa ırmağında 1908 yılında
Avusturyalıların çok canlı
Neogotik uslübünda inşa ettikleri
elektrik santralı da biraz benziyor.
Avusturya‘da yapılan ve 1926
yılında çalışmaya bırakılan makinalar günümüze kadar konurnmuş ve halen çalışmaya hazırdır.
www.ozalj-tz.hr
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Sluny
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Zagreb‘ten Plitvička jezera
(Plitvitze Gölleri) karayolu
ile seyahat ederken, Korana
ırmağı üzerinde bulunan yüksek
kayalıkta yava murmuş Slunj
(Sluny) adlı yerde mola veriniz.
Daha aşağısında, ırmak yanında
Rastoke adlı bir yer bulunuyor
ve burada Slunjčica (Slunyçica)
adlı ırmak kolları bir çok su

Rafting

değirmeni çalıştırır. Ziyaretçi
burada nefes kesen kanallr
ve ahşap köprüler arasında
gezinebilir ve restoranlar
ise ırmak kıyısında yerleşiki
bulunuyor ve taze avlanmış
ala balık zevkini sunar.

Hızlı akn sularda Rafting meraklıları için en çok ve en ilginç yerler
Karlovac çevresinde bulunuyor. En yakın bulunan ırmak Mrežnica
(Mrejnitza) olup bu ırmağın nefes kesici heyecan verici hızlı akan sularu
ormanlık dağlar arasında bulunan dar ırmak geçişinde bulunuyor. Ayrıca
en kuzeydeki Plitvice (Plitvitze) gölünde kaynağı bulunan ve bir çok
kanyon arasından akarak geçen Korana ırmağı da bir başka heyecan
sunar. Bunun biraz ötesinde Kupa ırmağının hızlı su akışı da vardır ki
bu ırmak Gorski kotar (Dağlık Bölge) Dağları tepeleri arasında akar.

www.tz-slunj.hr

www.tzkz.hr
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Ulusal Park Plitvitze
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Hırvatistan‘ın en büyük doğal
korunmuş bölgesi ve en
sevilen turistik yerlerinde birisi
olarak, Plitvice (Plitvitze) Ulusal
Parkı, ziyaretçilere yegane ve
unutulmaz güzellikler arasında
gezme oanağını verir. Ulusal
Parkın kalbi turkuvaz renginde derin olmayan göller ve
merdivenler şeklinde bir çok

şelaleden ibarettir. Sözkonusu
bu su kaskatları karst bölgesi
arasında geçit arayan suların
geçmesi sonucunda meydana
gelmiş olup geçişi sırasında
götürmüş olduğu kalsiyum
karbonat parçacıkları zamanla
tortullaştırarak kalsiyum karbonat bariyerlerini oluşturmuştur.
Bu tortollaşma süreci halen

sürüyor ki buna da açıkça
Plitviçka Gölleri sularında
büyüyen küçük taş ve bitkilerde
oluşan gümüşsüz kalsiyum
karbonat birikintilerinden belli
olmaktadır. Şelaleler ile hızlı
akan suların sesleri Plitviçka
Gölleri muhteşem huzuru
kontrastını meydana getirir
ve bunların huzurunu sadece

neşeli kurbağa orkestrası bozar.
Göllerin üzerinde karaca, kurt,
vaşak ve kara ayılar için ideal
yaçam oratı olan çam ve kayın
ormanları yükselir. Park çok iyi
bir biçimde organize edilmiş ve
göller ve bir çok hızlı akn suların üzerinden geçmeye yarayan
köprülerin üzerinden geçen
işaretleri çok kolay bir biçimde
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Baraç Mağaraları
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takip etmek kolaydır. Park
girişinde satın alınan bilet ayn
ı zamanda Plitviçka Göllerinden
en büyüğünün bir kıyısından
öbürüne kadar giden vapurlar
ve ulusal parkın iki ana girişini
bağlayan doğu tarafında giden
elektrikli trene de binilebilir.
www.np-plitvicka-jezera.hr

Plitviçka Gölleri doğusunda
mağaralarla dolu karst
bölgesi uzanmaktadır. En
yakın olanlar Baraç Mağaraları
olup, 40 dakika süren rehber
refakatşndeki gezi esnasında
stalagmit ile stalagnitlerin
oluştuğu yeraltı dünyası
dramatik grörüntülere de şahit
olabilirsiniz. Bu mağaralarda

yarasaların yuva kurduk için
çok sevdikleri bir yerdir, böylece
yarasa dışkılarının oldukça
büyük bir miktarı sözkonusu
mağaranın daha az gezmek
için cazip bir hale gelmiştir.

www.baraceve-spilje.hr
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Kuzeybatı

Krapina
Veliki Tabor
Kumrovetz
Klanyetz
Pregrada
Vinagora
Zagorye bölgesinin gezisi esnasında fazla büyük
olmayan yeşil Zagorye bölgesi tepeleri arasında
geçer ki bunların tepelerinde, kartpostal misali
üzüm bağlarıi küçük kiliseler ve şatolara dizilmiştir.
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VELIKI TABOR

PREGRADA

VINAGORA

KRAPINA

KUMROVEC

KLANJEC

KRAPINSKE TOPLICE

TUHELJSKE TOPLICE

Krapina
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Bir gurup güzel göbeğimsi tepeler arasında bölgenin merkezi
oaln Krapina kenti yerleşmiş
olup burası otuz bin yıl önce bu
bölgede yaşamış ve yabsni hayvan avcılığı yapmış Neandentral
insanı olan Krapina Mağara
insanı memleketi sayılır. İlk tarih
öncesi arkeolojik buluntu yerini
1899 yılında Krapina kentine en
yakın ilk köy olan Hušnjakovo
olan yerde Dragutin Gorjanović

Kramberger bulmuştur ve bu
olay Krapina kentini Avrupa’nın
en zengin Neandentral buluntu
yeri yapmıştır. Arkeolojik buluntu
yerindeki multimedyal sergi çok
ilginç bir biçimde Neandeentral
insani yaşamı biçimini ortaya
koyuyor. Hušnjakovo adlı yerde
bulunmuş eşyalar Neandentral
insanlarının büyükçe aile
birkillerimde yaşadıklarını ve
büyük memeli hayvan avında taş

araçlarını kullandıklarını göstermiştir. Kenti öteki yanından,
Trškom vrhu (Trşki Tepesi)’nde
Zagorye bölgesinin en sevilen
Hz. Maryeme adanmış hacılık
yeri olan Hazreti Meryem’in
görkemli bir kilisesi bulunuyor.
Bu kilisesi 1750 yılında bu yerin
hacılarından bir kişinin 1669
yılından Orta Doğu’dan getirmiş
olduğu mucizeli Hz. Meryem’in
heykeli bulunduğu adak kilisesi

olarak inşa edilmiştir. Sözkonusu
kilise yüzüğü andıran seri
şeklinde kubbeleri ile çevrili olup
bu kilise ayrıca Anton Lerchinger
zengin tavan resimleri ile Barok
mimarlık ustaları olan Slovenylı
Anton Mersi ve Avusturyalı Filip
Jakop Straub süslü ve zengin
sunakları ile de meşhurdur.
www.mhz.hr
www.tzkzz.hr
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Veliki Tabor
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Tepenin başında bulunan
yeşilliklerin üzerinden büyük
yarım dairemsi kuleleri ile sanki
göğe yükselen Veliki Tabor
Şatosu Hırvatistan Zagorye’nin
en büyük tanınmış yerlerinden birisi ve görsel alameti
farikasıdır. Şatonun tahkimli
bölümü XVI. yüzyıl başında
inşa edilmiş olup ki o dönemde
Osmanlı İmparatorluğu askeri
gücünün zirvesindeydi ki barış
döeniminde ise şato ikamet

Veronika Desiniçka

etmek üzere restore edilmiştir
ve iç avlu bölümünde yuvarlak
bir şekilnde arkatlar ilave
edilmişir. Ana müze koleksiyonu
şatoda yapılan restorasyon
dönemi sanat eserlerini ve
görkemli Rönesans demirbaş
eşyalarının ortaya çıkarmıştır.
Veliki Tabor, geleneksel ve
kısa filme adanmış olan
Tabor Film Festivali’ne ev
sahipliği yapmaktadır.

Her kim Veliki Tabor Şatosunu ziyaret ederse muhakkak Fridrih Celjski
adlı genç soylunun güzelliği aklını başından alan köy kızı Veronika
Desinićka (Veronika Desiniçka) hakkında XVI. yüzyıldan kalma hikayeyi
duyacaktır. Fridrih o zaman çok güçlü Frankopan ailesinden bir kızla
evlenmiştir ve onun aniden Veronika’ya kaşrı ateşlenen aşkı büyük bir
kargaşalığı neden olmuştur. Efsaneye göre Fridrih’ib babası Kont Herman
Celjski genç çifti iji ayrı kulenin içine ayrı olarak kapatmıştır. Mutsuz
Veronika’nı ifadesini almışlar ve sonuçta cadı ilan etmişler ve vücudunu
Veliki Tabor Şatosu duvarlarına ördüler ve hatta bugün bile dolunay
olduğu zaman onun ağlama sesleri duyuluyor. Sözkonusu bu trajik
aşkın hatırasına Tabor Film Festivali’nde ödül alan filmler biraz komik
ama aynı zamanda dehşetli ödülü Veronika kafatası şeklinde alırlar.

www.velikitabor.com

www.taborfilmfestival.com
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Kumrovetz
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Bir günlük ailevi tatiller için
sevilen gidilecek yerlerden birisi
de bugünkü Eski Köy Müzsi
olarak restore edilen geleneksel
köylü evleri bulunan Kumrovec
köyüdür. Müze aslında XIX.
yüzyılda kalma çok çekici olarak
damları çok pahalı samanla
kaplı açık hava etnografik
koleksiyonu olup sözkonusu
evlerde günlük hayattan çok
çeşitli eşyalar ile eskidem köylü

Josip Broz Tito

çiftçilerinin tarlalarda çalışırken
kullandıkları aletler sergilenmiştir. Bir ço evlerde geleneksel köy
zanaatleri örnekleri görülebilir
yani Zagorje kadınlarının örgü
ve işlerimdem köy pastanecisinin yspmış olduğu rengarenk
çörekçi ürünleri görebilirsiniz.
Ayrıca çanak çömler yapma
olnanağı da sğlanacaktır
www.mss.mhz.hr

Kumrovec (Kumrovetz) adlı yer ayrıca II. Dünya Savaşı’nda Yugoslav
Faşizm’a Aleyhine Direniş Hareketinde Hırvatistan Komünisti ve
Komünist Parti lakabı Tito olan, 1892 – 1980 yılları arasında yaşamış
olan ve II. Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra Yugoslavya Federal
Devleti’nin kurucusu Josip Broz’un doğum yeri olarak da tanınmıştır.
Tito’nun doğup büyüdüğü ev Eski Köy Müzesi çerçevesinde bulunuyor
ve onun yaşam kariyeri hakkında eşyalar ile ile birlikte şahitlik eder.
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Klanyetz
78

Derin bir dağ kanyonunda yerleşik bulunan Klanjec (Klanyetz)
adlı kküçük kent XVII. yüzyılından kalma Fransiskan kilisesi
üstünde bulunan satranç tablası
gibi siyah ve beyaz motifi olan
kilise saat kulesi etrafında
büyüyerek gelişmiştir. Adıgeçen
kilise çok güçlü Erdödy Ailesi
ilk defa olarak mozole olarak

yapılmıştır ve yakınlarda sözkonusu aileye ait iki adet güzel
lahit restore edilerek özel bir
kriptada (yeraltı gömütünde)
sergilenmiştir. Emerik Erdödy
lahiti süslü ayaklar üzerinde
duruyor ve Orta Avrupa Barok
Mezarlık Mimarisi’nin en
güzel örneklerinden birisidir.
Kilise karşısında bulunan galeri

Klanjec (Klanyetz)’te doğmuş ve
1900 ile 1979 yılları arasında
yaşamış olan Zagreb ve Paris’te
öğrenim görmüş zamanının
en rağbette bulunan kamu
heykelleri yapan heykeltıraş
Antunu Augustinčić’e aittir.
Galeri koleksiyonu merkezi
yerinde aslı New York Birleşmiş
Milletler binası önünde

bulunan Barış (Mir) adlı anıtsal
at binicisi heykeli kopyası
bulunuyor. Augustinčić’in
mezarı bahçesinde gömülü olup
mezar taşı üzerinde dokunaklı
yaralı asker heykeli duruyor.

www.klanjec.hr
www.gaa.mhz.hr
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Pregrada
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Krapinske Toplice kuzeyinde
bulunan tepelerin yamaçları
altında başkilisenin çok yüksek
iki saat kulesi yanınnda daha
da küçük görülen Pregrada adlı
kküçük bir kent yerleşmiştir. Bu
kilise büyüklüğü nedeniyle sık
sık Zagorye bölgesi katedrali
adı da verilmiştir. Kilise içinde
Zagreb katedraline yapmak
isteyen yapımcısının çok

Vinagora
etkileyici orgu vardır ancak bu
org Zagreb katedrali büyüklüğü
açısından sesinini yeterli güçlü
olmadığı vesilesiyle reddedilmiştir. Eylül ayının son Pazar
gününde çevrenin sakinleri
üzüm bağı bozumu festivaline
gelir ve bu şenlik halk şarkı
ve dansları ile geçirilir.
www.pregrada.hr

Bu bölgenin en güzel yerlerinden birini görmek isterseniz o
halde Pregrada’nın batısında
bulunan ve yeşil tepenin
zirvesinde Hazreti Meryem
Adak Kilisesi inşa edilmiş
olan Vinagora köyüne gidiniz.
Başlangıçta her türlü düşman
saldırısından korumak üzere
etrafı bedemlerde çevriliydi
ki bugün Zagorye bölgesinin

tepelerle zengin güzel bir
panoramik bakış veren kuvve
veta arkatlar ile çevrilidir.
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Hırvatistam Milli Marşı

82

Hemen Tuhelj (Tuhely) Kaplıcaları yanında XVIII. yüzyıldan kalmış
şair ve diplomat Antuna Mihanović (1796 – 1861)’in adını taşıyan
Mihanović Şatosu bulunuyor. Kendisi şato sahibi Kontes Brigljević’in
erkek kardeşi olarak orada sık sık bulunmuştur. Mihanovićev’in Zagorye
Bölgesine karşı beslediği sevgi Hırvatistan Vatanı şiiri için ilham
olmuş ve bu şiiri daha sonra Hırvatistan Milli Marşı olmuştur.
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