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מרחק בין ערים
זגרב  -וינה  375 /ק''מ
זגרב  -בודפשט  345 /ק''מ
זגרב  -ונציה  380 /ק''מ
זגרב  -בלגרד  395 /ק''מ
זגרב  -ליובליאנה  140 /ק''מ
זגרב  -ספליט  410 /ק''מ

תסרקו
ותגלו עוד

האם קיימת רק זגרב אחת? זגרב עליה זה עתה
שמענו ממקור ראשון או אולי זאת שראינו בתמונות
באינטרנט או זו עליה לומדים בעמודי חוברת זו?
כל אחד מתרשם מזגרב בדרך שלו עצמו .יש הרואים
בה מטרופולין תוססת ואחרים רואים בה עיר בנויה
בקנה מידה אנושי .רבים אוהבים בה את הקשר ההדוק
עם הטבע בעוד אחרים נמשכים אליה בשל שפע
האפשרויות של העיר הגדולה .זגרב היא כל זה.
לרגעים נדמה שהעיר היא כמו כל עיר בירה פורמלית רגילה,
ולרגעים אם תדעו להיות משוחררים וחופשיים ,הרי שהיא
תשבה אתכם בקסמיה .חלק מרחובותיה לא יפסיקו לתעתע
בכם עם הניחוחות הנישאים ממנה .מצד שני ,ברגע שתפנו
לרחוב צדדי ,תוכלו למצוא את עצמכם באווירה כפרית ,שם
תוכלו לשמוע את ציוץ הציפורים השלו ,הרגוע והאולטימטיבי.

מיקום
העיר זגרב שוכנת במרכז
קרואטיה .היא משתרעת בין
המדרונות הדרומיים של הר
מדבדניצה וגדותיו של נהר סאבה.

לעיר זגרב זהויות רבות ,שנוצרו במהלך מאות שנות
קיומה; החל מהמרכז הישן וההיסטורי ההולך ומתפתל,
בדיוק כמו ההיסטוריה המיוחדת של המקום ,ועד לריאות
הירוקות הפזורות ברחבי העיר .בחלקיה ההולכים
והמתחדשים של העיר נמצאים שדרות ומבנים ,המותאמים
למאה הנוכחית הן ברוחבם והן ביופיים לצד הנהר.
על אף שזגרב הנה בירה אירופאית לכל דבר ועניין,
היא הצליחה לספוג ברבות השנים את האווירה
הים-תיכונית ,השוררת בדרום המדינה.
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גורד השחקים של איליצה
בתחילתו של הרחוב הארוך של זגרב ,איליצה ,ליד
הכיכר ילאצ'יץ' ,מתנשא בניין מרשים המכונה גורד
השחקים של איליצה או פשוט" ,גורד השחקים
בכיכר" .זהו בניין העסקים הראשון בקרואטיה,
פרי עבודתם של האדריכלים יוסיפ היל ,סלובודאן
יוביצ'יץ' ואיבן ז'וליביץ' .כמו כן היה זה הבניין
הראשון עם חזית זכוכית בחלק זה של אירופה.
כיום בבניין שוכנים עסקים ואנשים פרטיים .בקומה
האחרונה ,קומה  ,16נפתחה תצפית נוף מרשימה
ממנה נשקפת זגרב כולה.

תושבי העיר אוהבים בילויים ,יציאות עם חברים,
ולכן הלך הרוח הרווח במקום הוא בילוי בבתי קפה,
מסעדות ובארים בכל חודשי השנה כולל בחודשי החורף
הקשים יותר לבילוי חיצוני .שום דבר לא יוכל להפריד
בין החברה הקרואטית לבילויים בכיכרות העיר.
הניצוץ המיוחד כל כך לעיר זגרב נוצר בשל השילוב
הכל כך מיוחד בין פולקלור מרכז אירופאי לבין
"לייפסטייל" ים תיכוני ,שקרץ לקרואטים במשך
כל השנים .רחובות זגרב מחד שוקקי חיים ותרבות
ומאידך סימטאותיה מלאות במקומות שקטים ,שאפשר
להירגע בהם .אין מקום אחד הדומה למשנהו בעיר,
וזה מה שהופך אותה לכזו מיוחדת ומעניינת.
כיצד קיבלה זגרב את שמה?
האגדה מספרת שכל אזור זגרב
היה מוכה בצורת .על מנת לתת
לאנשים ולבעלי החיים לשתות
לקח המושל את חרבו ונעץ
אותה באדמה שממנה בעבעו
מים צלולים .הוא אמר לחייליו:
"תשאבו לכם!" („!)“Zagrabite
ואז פנה לנערה מנדה שעמדה
בקרבת מקום ואמר" :מנדה,
יקירה ,תשאבי מן המים!"
(„!)“Mando, dušo, zagrabi
כך העיר וגם המזרקה ,שנמצאת
היום בכיכר המרכזית ,קיבלו את
שמם.

המושל יוסיפ ילאצ'יץ'
()ban josip jelačić
גיבור קרואטי מן המאה ה19-
שזכור בעיקר בשל ביטול
השיטה הפיאודלית והנהגת
הבחירות הראשונות לבית
הנבחרים הקרואטי .פסלו ניצב
בכיכר המרכזית של זגרב.
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הכיכר המרכזית אז והיום
אינספור שכבות של היסטוריה וזיכרון דורות רבים נחרתו בכיכר המרכזית של זגרב .מהמאה
ה ,18-כאשר הכיכר שימשה מקום גביית מסים מהעוברים והשבים ועד היום ,הכיכר מתגאה
בפסלו של הבאן יוסיפ ילאצ'יץ' (פסל אנטון דומיניק פקרנקורן) וברחבה אדירה .בתקופה
שבין  1947-1990שמה של הכיכר הוסב לכיכר הרפובליקה והפסל הוסר מן הכיכר .כאשר
הפסל הוחזר לכיכר ,פניו הסבו דרומה ,לכיוון צמיחתה והתפתחותה של העיר להבדיל
מהתקופה הקודמת כאשר פסלו של המושל היה ניצב לכיוון צפון ,המציין את הונגריה שפעם
שלטה על קרואטיה .טוב לדעת שרבים מתושביה של זגרב מכנים את הכיכר בשפת היומיום
ילאצ'יץ' פלאץ.
ז גר ב
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אודות זגרב

בצומת הרחובות
ווקוברסקה ודרז'יצ'בה
מוצבת לוחית ,המציינת
שדרך זגרב עובר מרידיאן
 .16הלוחית הונחה במקום
בשנת  1987במהלך
משחקי האוניברסיאדה.

במוזיאונים
של זגרב ישנם
כמעט 3.6
מיליון מוצגים.

אורכה של
הקתדרלה של
זגרב הוא  77מטר
ורוחבה קצת יותר
מ 46-מטר .גובה
הצריחים מגיע
ל 108-מטר.

על פי מרשם האוכלוסין
האחרון משנת 2011
מתגוררים בזגרב
כ 790,000-תושבים,
שמהווים  18.5אחוזים
מאוכלוסיית קרואטיה.

תאורת גז הותקנה במרכז
העיר בשנת  ,1863וכיום יותר
ממאתיים פנסי רחוב עדיין
מצויים בשימוש .האיש מדליק
הפנסים עובר בכל בוקר ובכל
צהריים כדי להפעיל ולכבות
אותם .זגרב היא אחת משלוש
ערים אירופאיות ששמרו
על מסורת רומנטית זו.

לזגרב כ 4500-בתי
קפה ומסעדות,
בערך אחד לכל
 175תושבים.

עוצמת הרעש של
התותח הינה 130
דציבל .בימים שקטים
יותר ניתן לשמוע את
ירי התותח אפילו
דרומה מנהר הסאבה.
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פוניקולר (רכבת עילית)
הפוניקולר של זגרב נחשב
לרכבת העילית הקצרה
ביותר בעולם ,ואף משמש
כתחבורה ציבורית .אורכה
רק  66מטר והנסיעה
לוקחת רק  64שניות.

מלון אספלאנד נבנה
בשנת  1925בכדי להציע
לינה לנוסעים ברכבת
מהודרת "האוריינט
אקספרס" ,שפעלה
בין פריז לאיסטנבול.

ז גר ב

או ד ות ז גר ב

ניפגש "מתחת לשעון"
מקום המפגש האהוב על תושבי זגרב
הוא "מתחת לשעון" בכיכר המרכזית.
על תחזוקת כל שעוני העיר אחראי
השען לבארוביץ' ממקסימיר ,מזה
שישה דורות .השעונים הראשונים
יובאו מאוסטריה ומאוחר יותר החלו
לייצר אותם בייצור מקומי אך בעיצוב
הדומה לאלו שהגיעו מוינה.
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מבט לאחור

תסרקו
ותגלו עוד

אף על פי שקיימות ההוכחות המעידות על העובדה,
כי אזור זגרב היה מיושב עוד בתקופה הפרה-
היסטורית ,העיר מוזכרת בפעם הראשונה בשנת
 ,1094בשנה בה נוסדה הבישופות והחלה בנייתה
של הקתדרלה .בשתי הגבעות הסמוכות שכנו
תחילה שני יישובים – גראדץ (העיר העילית של
ימינו) וקאפטול .ברחוב טקאלצ'יצ'בה של ימינו
זרם אז פלג נהר ששימש גבול בין שני היישובים.

במהלך השיפוצים של כנסיית
מרקוס הקדוש ,אשר נערכו בין
שנת  1876עד שנת  ,1882ככל
הנראה ביוזמתו של האדריכל
פרידריך פון שמידט ,גג הכנסייה
קיבל פנים חדשות .עליו ציירו,
ברעפי גג צבעוניים ,את שני
סמליה של העיר .בצידו השמאלי
של הגג ניתן לצפות בסמלה של
הממלכה המשולשת של קרואטיה,
סלאבוניה ודלמטיה ובצדו
השני בסמלה של העיר זגרב.

נוסדה
הבישופות
של זגרב

עקבות
מוקדמים של
אזור מיושב
סביב נהר
הסאבה

8

איחודם של
קאפטול
וגראדץ

ז גר ב

זגרב זוכה
במעמד של
עיר מלכותית
חופשית

מבט ל אחור

זגרב הופכת
לעיר בירתה
של הרפובליקה
הקרואטית
העצמאית
9

גראדץ וקאפטול ()gradec i kaptol
המלך ההונגרי-הקרואטי בלה הרביעי הכריז בשנת
 1242על גראדץ כעיר מלכותית חופשית והעניק
לתושביה זכויות .לפיכך התושבים היו יכולים לערוך
בחירות לראשות העיר ולהשתתף ,בדרגה מסוימת,
בהנהלת העיר .בתמורה הם התחייבו להקים חומה
סביב גראדץ ,מה שאכן עשו באמצע המאה ה.13-
מאז משמרת גראדץ את עיצובה המיוחד .בזמנים
עברו היו קיימים מספר שערים עירוניים ,אך היחיד
שנותר עד היום הוא שער האבן .כבר במאה ה13-
שכנה בכיכר המרכזית של עיר העילית כנסיית
מרקוס הקדוש ,קטנה במעט מזו של ימינו .במהלך
המאות שבאו לאחר מכן נעשו מספר שיפוצים.
במחצית השניה של המאה ה 15-ובתחילת
המאה ה ,16-בתקופה של איומים גדולים של
העות'מאנים ,זגרב הפכה לעיר מגן חשובה .סביב
קאפטול הוקמו חומות ומבצרים ,רובם שמורים
היטב עד היום .בתקופת הבארוק בתי עץ רבים
נהרסו ובמקומם נבנו בתי אצולה מפוארים ,מנזרים
וכנסיות .העיר התפתחה כמרכז מסחרי ,מקום
חשוב לירידים ובתי מלאכה ,שאליה היגרו תושבים
מכל רחבי ממלכת הבסבורג .מספר התושבים הלך
וגדל ,נחנכו בתי ספר ובתי חולים והעיר הפכה
למרכז כלכלי ותרבותי של קרואטיה .איחודם
האדמיניסטרטיבי של גראדץ וקאפטול ,משנת ,1850
האיץ את התפתחות העיר .בשנת  1862נחנכה
מסילת הברזל הראשונה אשר עברה דרך זגרב.
שנה לאחר מכן החל לעבוד מפעל הגז הראשון
ובשנת  1878קיבלה זגרב גם את מפעל המים.

״מגילת הזהב״ של
המלך בלה הרביעי
המסמך אשר העניק לגראדץ
את המעמד של עיר מלכותית
חופשית נשמר בתיק מיוחד בבניין
הארכיון המדיני של קרואטיה.
ערך ארכיוני זה נשמר בקפידה
רבה :בטמפרטורה שבין  18ל21-
מעלות ובלחות שבין  45ל.55%-
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בשנת  1880העיר ניזוקה קשות .ברעידת אדמה חזקה נהרסו מבנים
היסטוריים רבים (גם הקתדרלה סבלה מנזק רב) ,אך הדבר הביא לצמיחה
ולמודרניזציה מואצת .נבנו מבנים חדשים יוצאי דופן והושם דגש על
עיצוב ופיתוח איכותי של העיר .האוכלוסיה התרבתה (פי עשרה במהלך
המאה ה ,)19-העיר גדלה לכל הכיוונים ,וקמו שכונות חדשות .בתקופה
שבין שנת  1917ל 1925-נפתחות פקולטות ומכללות ובשנת  1926החלו
שידורים של תחנת הרדיו הראשונה בחלק זה של אירופה .אחרי מלחמת
העולם השנייה ,עקב תיעוש מואץ ,אוכלוסיית העיר גדלה אף יותר ,והעיר
התפשטה עד למישור הימני של נהר הסאבה .לאחר הכרזת עצמאותה של
הרפובליקה של קרואטיה ,בשנת  ,1991זגרב הופכת לבירה ולעיר הגדולה
ביותר של קרואטיה.
ז גר ב
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כיכר מרקוס הקדוש (בשפת
היומיום הכיכר של מרקו –
 )Markov trgמהווה מרכז
העיר העילית בו שוכנים
באנסקי דבורי ,ארמון הנשיאות
של פעם ומשכן הממשלה של
קרואטיה של ימינו .בצד השני
של הכיכר שוכן בית הפרלמנט
הקרואטי (.)Hrvatski sabor
ברחובות הסמוכים שוכנים אולם
העירייה ,הכנסייה היוונית-
קתולית ,המוזיאון הקרואטי
לאמנות נאיבית והמוזיאון
ליחסים שבורים .בסמוך נמצא
גם קומפלקס ישועי יפה עם
כנסיית קתרינה הקדושה.

מספר קטן של ערים הצליחו,
לאחר תהליך המודרניזציה ,לשמר
את הגרעין העירוני ההיסטורי.
גראדץ של פעם (בשם דאז
גריץ') ,אשר שכנה על הגבעה
מוגנת בחומות ,נותרה כמעט כפי
שהייתה .זגרב חדשה ,מודרנית
יותר ,התפתחה למרגלותיה .בעיר
העילית נמצא המרכז ההיסטורי
של זגרב אשר לא השתנה בהרבה
מהמאה ה ,13-בעיקר אם נסתכל
ברחובותיו .אך ממערכת המבצרים
נותרו רק שני מגדלים :מגדל
לוטרשצ'אק אשר הגן על הכניסה
הדרומית לעיר ומגדל הכומר
(פופוב טוראני) בו מצאו מקלט בני
הדת מפני פלישתם של האויבים.
משנת  1903במגדל הכומר שוכן
מצפה הכוכבים של זגרב.

יום העיר
ב 30-במאי  1731פרצה בעיר
שריפת ענק אשר בלעה את
שער האבן ,אחת הכניסות
החשובות לעיר .למחרת ,אחרי
שהשריפה כובתה ,בין השרידים
נתגלה ציור של מריה הקדושה,
אשר לא ניזוק .בעקבות זאת
ב 31-למאי נחגג יום העיר
ומריה הקדושה של שער האבן
הוכרזה כמגינה על העיר.
12

ז גר ב

מבט ל אחור
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זגרב
2
הפרסה של לנוצי
קומפלקס הכיכרות והגנים המרשים
והיפה ביותר מהמאה ה 19-מהווה
את השיא של תכנון העיר .שוכנים
בו מוסדות מדע ,תרבות ואמנות
רבים( .ראה עמ' )22

14

1

3

הכיכר של מרקוס ()markov trg
ארמונות מפוארים של הממשלה,
הסאבור ובית המשפט ניצבים בצל יופיה
של הכנסיה של מרקוס הקדוש עוד
מאמצע המאה ה( .13-ראה עמ' )9

דולאץ ()dolac
השוק העירוני הגדול והיפה עם היצע
עשיר של פירות ,ירקות ומוצרים
טריים מכל רחבי קרואטיה.
(ראה עמ' )57
ז גר ב

4

ז גר ב עשרת הגד ו לים

מירוגוי ()mirogoj
בית העלמין המונומנטלי של העיר הוא
בו זמנית פארק פסלים מרשים ונווה
שלווה( .ראה עמ' )21
15

7
הקתדרלה
מבנה פולחני גדול,
אשר נבנה ושופץ
בתחילת המאה ה.13-
את המראה הנאו-גותי
שלה קיבלה הקתדרלה
במאה ה.19-

8
"שפיצה" ()špica
מכיכר הבאן ילאצ'יץ' עד לכיכר פטאר פרארדוביץ' ("כיכר
הפרחים") ,כולל הרחובות הסמוכים ,משתרע מעין סלון עירוני
גדוש בבתי קפה.

5
פוניקולר ()uspinjača
הרכבת העילית הקצרה ביותר בעולם,
המספקת שירותי תחבורה ציבורית,
משנת  ,1890מקשרת בין העיר
התחתית לעיר העילית.

9

6

מגדל לוטרשצ'אק
()kula lotrščak
אחד המבנים אשר נותרו
ממערכת ההגנה
העירונית בו נמצא
התותח של גריץ' .ניתן
לשמוע את יריות התותח
כל יום ב.12-

מקסימיר ()maksimir
הישן ,ולדעת רבים ,גם אחד היפים
מבין הגנים העירוניים .נפתח
לציבור הרחב בשנת  .1794עוצב
בסגנון הגן האנגלי .כולל גם גן חיות
ואגמים וביתנים רבים( .ראה עמ' )20

16
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10
מדבדניצה ()medvednica
הר החובק את זגרב מצפון .שמורת
טבע נהדרת ומקום לטיולים .אהוב על
תושבי זגרב( .ראה עמ' )19

17

זגרב
הירוקה

תסרקו
ותגלו עוד

18

מדבדניצה
גלוי לעין מכל נקודה בעיר ,ההר
מדבדניצה תמיד עמד כמגן
צפוני בפני הרוחות הקרות או
הפולשים .כיום האזור כולו הוא
פארק גדול ובו שמונה שמורות
טבע .הודות לגובה ההר,
למעיינות ולנחלים הרבים ,עולם
הצומח והחי במדבדניצה עשיר
ומגוון .הדוגמא הטובה ביותר
לעברה הפליאונטולוגי הינה
המערה וטרניצה ()Veternica
 אחד האתרים הפליאונטולוגיםהחשובים של קרואטיה .פסגתו
הגבוהה ביותר היא סליימה
( ,)Sljemeשמתנשאת לגובה של
 1033מטר.לתושבי זגרב מסורת
ארוכת שנים של טיולים בסופי
שבוע ,ולכן תמצאו כאן שבילי
הליכה מסודרים וגם בקתות
הרריות בהן שוררת תמיד
אווירה קסומה ,שלא לדבר על
מטבח ביתי נהדר.

ביום יפה מומלץ לצאת לטיול בטבע או למצוא לכם מקום
רגוע באחד הגנים של העיר .בין אם אתם חובבי טבע,
לוקחים פסק זמן או פשוט מחפשים מקום להתאמן ,לגנים
של זגרב תחזרו ,ללא ספק ,כמה פעמים .הם שוכנים
בכל חלקי העיר .חלקם בעלי ערך אמנותי חשוב ,אך גם
מוכיחים כי הדברים היפים ביותר בחיים באים בחינם.

ז גר ב

ז גר ב היר ו קה

מדבדגרד ()medvedgrad
במורדות הדרומיים של ההר מדבדניצה,
במקום אסטרטגי ממנו נשקף נוף מרהיב
של זגרב וסביבותיה ,שוכנת מדבדגרד,
עיר שמורה היטב מימי הביניים ,אשר
נבנתה לאחר פלישת הטטרים בשנת
 .1242ניתן לראות כאן גם את הקפלה
של פיליפ ויעקוב הקדוש וכן את מזבח
המולדת  -אנדרטה לחיילים קרואטים
אשר נפלו במלחמת המולדת.

19

מקסימיר
אם ברצונכם לברוח מהעיר
הסואנת ולמצוא מקלט ביער
צפוף ,כדאי לכם לבקר בפארק
מקסימיר ,אשר נפתח עוד בשנת
 1794כגן ציבורי ראשון בדרום
מזרח אירופה .הפארק תוכנן
כגן אנגלי ואת שמו קיבל על שם
הבישופ מקסימילאן ורהובץ.
לצד הרוגע של היער המיוחד
תמצאו בו חמישה אגמים ,נחלים
רבים ומגוון אטרקציות כגון :גן
חיות ,ביתן יאקה ובלוודרה של
מקסימיר.

20

פארק מקסימיר
משתרע על שטח
של  316הקטר ,שטח
שגודלו זהה כמעט
לזה של הסנטרל
פארק בניו יורק.

מירוגוי
בית העלמין הגדול ביותר של
זגרב אינו רק פארק יפהפה,
אלא גם גלריית אמנות.
בשורה של כ 500-מטר ניתן
לראות את הקשתות בסגנון
הנאו רנסאנס ,פרי עבודתו
של האדריכל הרמן בולה.
מירוגוי משמש גם עדות רבת
עוצמה לסובלנות דתית.
העובדה שיש איסור הקמת
גדרות מוסיפה על העובדה כי
אין כאן הבדלים בין הדתות
השונות .בשל מספר גדול של
פסלים ,ביתנים וגלריות ,אשר
עומדים בקשר מושלם עם
הטבע ,זהו גם מקום לטיול
מעניין.

ז גר ב

ז גר ב היר ו קה

21

עמוד מטאורולוגי
בכניסה הצפונית לפארק
זריניבאץ ניצב בשנת 1884
עמוד מטאורולוגי ,אשר
עובר תחזוקה מקצועית
מדי יום .ניתן לבדוק בו את
הלחות היחסית ,את לחץ
האוויר ואת הטמפרטורה.

הפרסה של לנוצי
סדרה מרשימה של פארקים
וכיכרות בלב העיר ,הקרויה על
שם מתכנן עירוני נודע מהמאה
ה ,19-מילאן לנוצי מכונה גם
הפרסה הירוקה .לצד שבעה
כיכרות יפים ,הגן הבוטני ותחנת
רכבת מרכזית ,תמצאו בה גם
ארמונות היסטוריים בהם שוכנים
מוסדות מדע ותרבות ,משרדי
ממשלה ,בתי משפט ,מוזיאונים,
מלונות וגלריות .בניגוד לאופי
הרשמי של המוסדות הרשמיים,
הרי שהכיכרות משרים אווירה
נינוחה במיוחד בימים שטופי שמש,
כאשר המונים נוהרים אליהם.

22

הגן הבוטני
בקצה הפרסה של לנוצי נמצא הגן הבוטני של
הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע .הצמחים
הראשונים נשתלו בשנת  1892והפארק עוצב בסגנון
הגנים האנגלים .החלק עם הפרחים עוצב סימטרית
בסגנון היסטוריציסטי .יש לשים לב לשעות הפתיחה
של הפארק.

מגוון רחב של צמחים
בגן הבוטני נמצאים
כ 5000-מינים וזנים
של צמחים ,בינם 300
צמחים מוגנים.
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טיילת שטרוסמייר ()strossmayerovo šetalište
הדבר הראשון שימשוך את תשומת לבכם ביציאתכם מהפוניקולר היא הטיילת
העירונית הראשונה לציבור הרחב .ההכנות החלו כבר בשנת  1812והטיילת נבנתה
מתרומות תושביה של זגרב .בנוסף לכך שהיא שוכנת בקרבת מוקדי עניין חשובים,
כגון מגדל לוטרשצ'אק ,נשקף ממנה נוף עוצר נשימה על העיר התחתית .מהנוף נהנה
גם הסופר הקרואטי הנודע א.ג.מאטוש וכאות הוקרה בשנת  1978הוצבה לכבודו
אנדרטה מעניינת.

זגרב הרומנטית
כדי לחוות חוויה זוגית
מושלמת אל תחמיצו הזדמנות
לתלות מנעול אהבה בעיר
העילית ,לנוח על אחד
מספסלי אהבה או להתנשק
ליד מגדל לוטרשצ'אק.

ריבניאק ()ribnjak
מאחורי חומות הקתדרלה משתרע פארק ריבניאק.
בזמנו ביתם של בריכות הדגים של הכמרים .בשנת
 1829הפך האזור לגן בסגנון הגנים האנגלים עם
צמחיה אקזוטית .הפארק שוכן בלב ליבה של העיר,
מה שהופך אותו למקום מושלם לפסק זמן אחרי
סיור בעיר.
א.ג.מאטוש
פסלו של הסופר הקרואטי
הנודע יוצר מאלומיניום
בשנת  1972ע"י הפסל
איוון קוז'ריץ' כאות הוקרה
למעריצה המושבע של זגרב.

24
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יארון ()jarun
הפארק הגדול של זגרב המערבית
הינו אזור לבילוי ולספורט ואף
אהוב על תושבי זגרב .בעבר היה
זה מקום להוצאת חומרי בנייה
עבור סוללות שנבנו לאורך נהר
הסאבה ,אך בשנת  1987החלו
השקעות במקום לצורכי משחקי
האוניברסיאדה .שבילים להולכי
רגל ורוכבי אופניים ,מתקני כושר,
מסעדות ובתי קפה רבים הופכים
את יארון למקום נהדר להתנתק
מהמולת העיר .בשל מסלולי
חתירה ,המשמשים לתחרויות
בינלאומיות וחופים של חלוקי-
אבן ,מכונה יארון לעיתים גם הים
של זגרב.

מגרשי גולף
באזור הירוק המקיף את יארון נמצאים גם מגרשי
גולף לכל המעוניינים בספורט אצילי זה בחודשי
האביב והקיץ הנעימים .זהו אזור נפלא ,המאפשר
ליהנות בו ממראה של יום יפה ומזמן איכות עם
חברים.

בונדק ()bundek
בונדק שוכן בין שני גשרים – מוסט
(גשר) סלובודה ומוסט (גשר)
מלאדוסטי .רבים מתושבי זגרב
החדשה מגיעים לכאן בשעות
הפנאי .נמצאים כאן חופים ,אגמים,
שבילים להולכי רגל ולרוכבי אופניים,
מגרש משחקים מודרני לילדים
ומגרשים למשחקי כדור-יד וכדורעף
חופים .בנוסף לכך הפארק הינו
ביתם של מינים רבים של צמחים
ובעלי חיים.

עושים מנגלים בסוף שבוע
אם ברצונכם לראות כיצד
מבלים תושבי זגרב את שעות
הפנאי שלהם ,אנו ממליצים
על הביקור בבונדק בסופי
שבוע כאשר המקומיים
נהנים ממנגלים ,ספורט וזמן
איכות עם חברים ומשפחה.

26
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זגרב שאינה
גלויה לעין

תסרקו
ותגלו עוד
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השוק בכיכר הבריטי
()britanski trg
למרות שלזגרב מסורת ארוכה
למדיי של שווקים וירידים ,לא
תמיד קל למצוא שווקים בסגנון
הישן והמקורי .עם זאת ,השוק
בכיכר הבריטי ,בלב ליבה של
העיר ,עמד במבחן הזמן .בין
אם הינכם אספנים חובבנים
או מקצוענים ,או שפשוט
ברצונכם לחוש באווירה מקומית
אותנטית ,השוק בכיכר הבריטי
הוא המקום המושלם עבורכם.

תמיד ישנו משהו קטן שיגרום לכם להתאהב :פרט
שעושה את הרחוב מושך יותר ,את הכיכר מיוחדת
יותר ואת הפארק ירוק יותר .משהו קטן שמעלה
חיוך על פניכם ,משהו בלתי צפוי שעושה את
החיים יפים יותר .למרות שאת רובם תמצאו בזגרב
ללא מדריך ,נסב את תשומת לבכם לכמה מהם.

ז גר ב
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שלשלת אונייתו של נלסון
בפינת הרחובות אופטיצ'קה וקאמניטה
נמצאת שלשלת מאוניית אה''ם ויקטורי של
האדמירל הנודע הוריישו נלסון אשר ניצח
בקרב טרפלגר .השלשלת נרכשה ,ככל הנראה,
על ידי גנרל אוסטרי יליד אירלנד ,מלבאל
נוגנט ,שלא היה רק חייל מיומן ,אלא גם
ארכיאולוג ואספן נלהב.

בית המרקחת העתיק ביותר
של זגרב
בפינת רחוב קאמניטה ,ליד שער
האבן ,נמצא בית המרקחת "הנשר
השחור" ,העתיק לא רק בזגרב אלא
באזור כולו .הוא עובד עוד משנת
 1355כאשר נזכר לראשונה ועד
היום .לאורך שנים התחלפו בו אין
ספור רוקחים אך הנודע הוא ,ללא
ספק ,ניקולו אליגיירי ,נינו של היוצר
של "הקומדיה האלוהית" ,דנטה
אליגיירי.

pimp my pump
פרויקט ייחודי זה ,שיזמו אמנים מקומיים ,העניק
למשאבות המים הישנות פנים חדשות .משאבות
רבות שעבד עליהן הכלח ,מהוות בזהותן החדשה
דוגמא ומופת לאמנות רחוב.

מערכת השמש
הכל התחיל בשנת 1971
עם "השמש המקורקעת",
של איוון קוז'ריץ'
שבעקבותיה האמן
דאבור פרייס המשיך
באותו כיוון בשנת 2004
עם "השמש המקורקעת
ותשע הפרספקטיבות".
על בסיס גודלה של
השמש של קוז'ריץ',
פרייס יצר כוכבי לכת
של מערכת השמש ופיזר
אותם בכל רחבי העיר.
יש לשים לב שהוא שמר
על מרחקים ויחסים כפי
שהם בגלקסיה.
30

פלוטו
הכוכב המרוחק ביותר
במערכת השמש
של זגרב הוא פלוטו,
אשר נמצא בשדרות
בולוגניה –  7658,6מטר
מ"השמש המקורקעת".

בית הקברות של יורייבו
רבים מתושבי זגרב אינם מודעים לעובדה כי
מקום זה ,אשר כינו אותו גם בית קברות ליד
הערמונים ,היה מקום אליו הובאו למנוחות
עניי העיר עוד במאה ה .14-משנת  1622החלו
להיקבר כאן תושבי העיר העילית ,כולל קרואטים
דגולים רבים .משנת  1876כבר לא נעשה בו
שימוש ומאז הפך למקום עם הילה מיסטית.
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ביתן הגן הבוטני
הביתן נפתח בשנת  ,1891שנה לפני פתיחתו הרשמית של הגן הבוטני .ביתן הגן הינו
המבנה העתיק ,הגדול והציורי ביותר במקום .במקור שימש כביתן תצוגה של ממשל
ממלכתי אוסטרו הונגרי במהלך התערוכה הכלכלית השניה שבתומה נתרם לגן הבוטני.
מוקף בעצים וערוגות פרחים וצמחים אחרים ,הביתן בולט בשל צבעו המיוחד – חזית עץ
אדומה וגג ירוק מושכים את תשומת ליבם של המבקרים הרבים.

החצרות הסודיות של זגרב
זגרב ידועה גם בחצרות הקסומות שלה ,שכל אחת
מספרת סיפור ייחודי ,במיוחד אלה בעיר העילית .בחלק
מן החצרות ניתן למצוא גם יצירות אמנות אמיתיות
מתחומי האדריכלות והגננות ,מה שהופך אותן לנווה
שלווה בו מתגלה הזדמנות לסיפורים חדשים.
פנסי רחוב
לאווירה רומנטית ובלתי נשכחת
של העיר העילית תורמים  214פנסי
רחוב ,אשר יותר ממאה חמישים
שנה מאירים את הרחובות של רובע
זה של העיר .מעניינת במיוחד היא
העובדה כי את הנורות המותקנות על
עמודים מברזל יצוק מדי יום מדליקים
מדליקי פנסים ובכך מעניקים לעיר
פיסת אווירה היסטורית אותנטית.
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המנהרות של זגרב
קילומטרים של מנהרות סודיות תת
קרקעיות ,כך מסופר ,מגיעות אולי אפילו עד
להר מדבדניצה .למרות שלרוב תושבי זגרב
הדבר אינו ידוע ,אחת מהן – מנהרת גריץ' –
מוכרת היטב .המנהרה פתוחה לציבור .היא
מקשרת בין רחוב מסניצ'קה ורדיצ'בה ויוצאת
לאיליצה ורחוב טומיצ'בה .המנהרה נבנתה
בשנת  ,1943במהלך מלחמת העולם השנייה
ונעשה בה שימוש כמקלט במהלך מלחמת
העצמאות של קרואטיה בשנים  1991עד .1995
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חרליץ' (שוק יאקושבץ)
()hrelić
זהו שוק הפשפשים במלוא
המובן של המילה .למרות
היותו ממוקם בשולי העיר
קל להגיע אליו בתחבורה
ציבורית .קשה להיות בו רק
צופה מן הצד ,כי תמיד ניתן
לרכוש כאן דבר מה! תמצאו
בו את הכל מהכל :נעליים,
ספרים ,כלי עבודה ומכוניות.
לא לשכוח ,חובה להתמקח.

אמנות רחוב
בשנים האחרונות אמנות הרחוב
בזגרב מהווה תופעה עשירה
ומגוונת .בעיר יוצרים אמנים
וקבוצות אמנים מוכשרים רבים
וציורי קיר נפלאים צצים מדי
חודש ממרכז העיר ועד לפרווריה.
בעקבות הפרויקט של המוזיאון
של אמנות הרחוב ,זגרב החדשה
היתה לרובע העיר הראשון בו
אמני רחוב עשו יצירות רבות.
בולט כאן הרובע דוגאבה שבדרך
זאת זכה לצביון מחודש ומעניין.

גשר הרכבת סאבה – הגשר הירוק
גשר הרכבת נבנה בשנת  1939והינו אנדרטה
תרבותית מוגנת .הגשר מפורסם לא רק בשל הצבע
הירוק הייחודי לו ,אלא גם בגלל הגרפיטי "הנדריקס"
לזכר נגן הגיטרה האגדי .בשל כך לגשר ,הקרוי גם
"הגשר של הנדריקס" ,מעמד חשוב בחייה של העיר.
אורות דקורטיביים הקנו מימד נוסף לאטרקציה
עירונית זו.

מאמוטיצה ()mamutica
בניין המגורים הגדול ביותר בקרואטיה ואחד
הגדולים באירופה ,נבנה בשנת  1974וב1169-
דירותיו מתגוררים  5000אנשים .הוא מוקף
בפארקים ובשטחים ירוקים רבים .לפי דייריו זהו
מקום נעים לחיות בו.

המגלשה במוזיאון
לאמנות עכשווית
אחת האטרקציות במוזיאון
הינה "המגלשה הכפולה",
פסל קונצפטואלי של קרסטן
הולר ,שמאפשרת למבקרי
המוזיאון לעבור בקלות בין
חלקי המוזיאון השונים.

יריד זגרב
לפני מלחמת העולם השנייה היריד היה ממוקם ברחוב
סאבסקה  .25בשנת  1956עבר לגדה הצפונית של
הנהר סאבה ומשנות השישים הפך לאחד מהירידים
הגדולים בחלק זה של אירופה .בביתניו נערכים ,באופן
מתמיד ירידים ותערוכות ממגוון רחב של סוגים וגדלים
כגון ירידי ספרים והוצאה לאור ,תערוכות דיגיטאליות,
אינטראקטיביות ,ירידי כלכלה ואלו העוסקים בתרבות
חומרית ואיכות החיים.
34
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תרבות
ואמנות

המוזיאון לאמנות עכשווית
שוכן במבנה מרשים ,נבנה בשנת 2009
עם אוסף קבוע של כ 12,000-עבודות של
אמנים קרואטים וזרים ,מהתקופה שלאחר
שנת  .1950בתוך הבניין ועל הגג
מתחלפות תערוכות ,מופעים ,הצגות
תיאטרון ,הקרנות סרטים ועוד.

36

בין אם מדובר במוזיאון היסטורי ,מסורתי
או עכשווי ,מדעי או נאיבי ,אכזרי או של
אהבה – בזגרב תמצאו את כולם .הינכם חובבי
אמנות רחוב? תגלו עולם מקביל של אמנות
השוררת מחוץ למוסדות ולאולמות סגורים.
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ותגלו עוד
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כיצד הגיעה
המומיה לזגרב?
קנה אותה מיכאל באריץ',
מזכיר אוסטרו הונגרי
והרפתקן ,במהלך ביקורו
במצריים (.)1848/1849

מוזיאון העיר
נוסד בשנת  1907המוזיאון מספר את סיפורה של זגרב ,עוד מהעידן
הפרה-היסטורי ועד ימינו .תערוכה קבועה מתארת את העיר
מבחינה היסטורית ,פוליטית ותרבותית .שלל המוצגים ופתרונות
וויזואלים מעניינים מספקים למבקרים הצצה לעברה העשיר של
זגרב ושופכים אור על חיי היומיום של תושבי העיר לתקופותיה.

המוזיאון הארכיאולוגי
מלבד זאת שהינו שוכן באחד
המבנים הנפלאים מתקופת
ההיסטוריציזם ,למוזיאון
הארכיאולוגי גם אוסף בעל
ערך גדול .המבקרים מתרשמים
במיוחד מספר הפשתן של זגרב
עם הטקסט הארוך ביותר בעולם
בשפה האטרוסקית .בנוסף לכך
המוזיאון הוא הבית של המומיה
המצרית ,אשר היתה עטופה
ביריעת פשתן וכך שמרה על הסוד
לאורך מאות שנים.

המוזיאון הטכני ניקולה טסלה
לכל חובב מדע וטכניקה ,אך גם לשוחר ידע נוסף,
כדאי ,ללא ספק ,לבקר במוזיאון הטכני .במוזיאון
נמצא העתק המעבדה של ניקולה טסלה אך גם
דגם המכרה ,באורך של  300מ' ,המתאר את הפקת
הפחם ,מתכות ברזליות ולא ברזליות.

המוזיאון הקרואטי לאמנות
נאיבית
במוזיאון ניתן לראות את התמונות
והפסלים של האמנות הקרואטית
הנאיבית ,פרי עבודתם של
אסכולת חלבינה .כמו כן נמצאות
כאן גם עבודות של אמנים זרים
משנות ה 30-עד סוף שנות ה.80-

המוזיאון האתנוגרפי
באוסף הקבוע של המוזיאון ניתן
לראות תלבושות מסורתיות מכל
רחבי קרואטיה וגם פריטים
מתרבויות מחוץ לאירופה.
תערוכות מזדמנות עכשוויות
שופכות אור על תחומים רבים של
החיים.

המוזיאון לתולדות קרואטיה
נוסד בשנת  1846המוזיאון שומר ,דואג ומציג מורשת
קרואטית מימי הביניים ועד היום.

המוזיאון לאמנות ומלאכת יד
מאז שנוסד בשנת  1880מטרת
המוזיאון היא להגן על עבודות
אומנות ומלאכת יד מפני
הסתערות של מוצרים בייצור
המוני .זהו מקום מושלם להכיר
את התרבות החומרית של
קרואטיה.
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הגלריה של קלוביצ'בי דבורי
()klovićevi dvori
הגלריה לאמנות חזותית בעיקר
שוכנת במנזר ישועי לשעבר ,נבנה
במאה ה .17-זהו גם מקום מרכזי
לאירועים אמנותיים ותרבותיים,
כגון :תערוכות ,סדנאות והרצאות.

המלצה לביקור בעוד
מספר מוזיאונים:

סטודיו משטרוביץ'
בסמוך לכנסיית מרקוס הקדוש שוכנת גלריה
מרשימה ,מקום אותנטי של יצירת חייו של
האמן איוון משטרוביץ')Ivan Meštrović( .
מוצגים כאן גם פסלים בשיש ,עץ וברונזה,
תבליטים וגרפיקות השופכים אור על כל
השלבים של היצירה של משטרוביץ'.

מוזיאון מימארה
()muzej mimara
נוסד הודות לתרומתם של האספנים,
אנטה ווילטרוד טופיץ' ,המוזיאון
שוכן במבנה מרשים בסגנון נאו-
רנסנס .המוזיאון כולל אוספים רבי
ערך מתקופות שונות ,החל בתקופה
הקלאסית ועד המאה ה.20-
40

משכן האמנויות
אחד המבנים הטרומיים הראשונים
באירופה ,הועבר מבודפשט לזגרב בשנת
 ,1896בתום התערוכה הבינלאומית .הוא
שוכן בתוך ''הפרסה של לנוצי'' ומכהן
כמקום תצוגות מרשימות וחשובות.

• מוזיאון העינויים – אוסף
מעניין ומרתיע של כלי
עינויים מתקופות שונות.
• מוזיאון האשליות – חוויה
מרתקת ומשעשעת שמרחיבה
את גבולות התפיסה של האדם.
• מוזיאון הפטריות – תצוגה
מעניינת וחינוכית המכלילה
מיני פטריות רבים.

הגלריה לאמנות מודרנית
אוספי המוזיאון כוללים יותר
מ 750-יצירות מופת של ציירים,
פסלים ,אמני מדליות ומדיה חדשה,
המעידים על פאר אמנות קרואטית
מהמאה ה 19-ועד ימיניו.

ליל המוזיאונים
כל שנה מתקיים
בזגרב (ובערים אחרות
בקרואטיה) ליל
המוזיאונים כאשר
הכניסה לכל המוזיאונים
ללא תשלום.

מוזיאון מערכות היחסים השבורות
אחד המוזיאונים הפופולריים של זגרב צמח מאוסף נודד של חפצים אשר נתרמו
מידי אנשים שונים .למעשה ,המוזיאון מוקדש לאהבות נכזבות ופרידות ,ובו מוצגים
חפצים אישיים של אנשים מכל קצות העולם .המוזיאון הוקם על ידי אמן ואמנית
תושבי זגרב ,שלאחר הפרידה לא ידעו מה לעשות עם חפציהם המשותפים .מכאן
צץ הרעיון לערוך תצוגה שתראה לעולם סוג זה של חפצים .לאחר הצלחה גדולה
ברמה עולמית ומספר רב של חפצים שנתרמו ,בשנת  2010התערוכה מצאה בית בעיר
העילית וזמן קצר לאחר מכן זכתה גם בפרס המוזיאון החדשני ביותר באירופה.
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היכל הקונצרטים של
וואטרוסלב ליסינסקי (kd
)vatroslava lisinskog
היכל הנקרא על שמו של
מלחין האופרה הקרואטית
הראשונה ,מעשיר משמעותית
את ההיצע התרבותי של
זגרב .הופיעו כאן מספר
מרשים של אמנים בעלי שם
עולמי ,כגון תיאטרון בולשוי,
התזמורת הפילהרמונית של
לה סקאלה ,הפילהרמונית של
וינה ,התזמורת הפילהרמונית
המלכותית מלונדון ,לוצ'יאנו
פברוטי ,חוסה קאררס,
מונסראט קאבאייה ואחרים.
מלבד השמות הגדולים
של המוזיקה הקלאסית,
היכל ליסינסקי אירח גם
כוכבי פופ ,ג'אז ומוזיקת
אוונגרד ,כגון ניק קייב ,טינה
טרנר ואלה פיצג'רלד.
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האקדמיה למוסיקה
האקדמיה העתיקה ביותר למוסיקה בקרואטיה
ידועה לא רק בשל הרמה המקצועית
הגבוהה מאוד ,אלא גם בגלל מספר רב של
קונצרטים והפקות ייחודיות .האקדמיה עברה
לבית מרשים חדש ,שנבנה בשנת ,2014
המתאפיין בגג הייחודי בצבעי הקשת.

מכון מוזיקה קרואטי
היכל הקונצרטים הראשון של זגרב שוכן
בבניין המכון ,שנבנה בשנת  .1876בשל
אקוסטיקה יוצאת דופן של ההיכל זהו המקום
לקונצרטים של המוזיקה הקאמרית.

התיאטרון הלאומי הקרואטי
()hrvatsko narodno kazalište
המבנה המרשים בסגנון
היסטוריציסטי נפתח בשנת .1895
המבנה עצמו מעניק סיבה לביקור ,אך
גם תוכנית עשירה של אופרה ,דרמה
ובלט המהווים מניע נוסף לביקור.

אמנות ברחוב
הפסל המחודד מצופה
כסף" ,מחט" ,שבכניסה
לאקדמיה למוסיקה,
מגיע לגובה של  29מ'.
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אירועים
בזגרב
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בניין רב קומות
של איבלר
נבנה בשנת ,1958
בשם הפופולרי יותר
"גורד השחקים
מעץ" ,הינו המבנה
הישן מסוגו בעיר.

מעולם לא היה קל יותר למצוא אירועים בזגרב .משנה
לשנה מספר הבמות ,הפסטיבלים והמופעים הולך וגדל.
גם רובעים שונים של העיר נהפכים למרחבים פתוחים של
אנרגיה יצירתית .לאחרונה האירועים יוצאים מן האולמות,
ההיכלים והפארקים ועוברים לרחובות ולכיכרות העיר ובכך
הופכים לחלק בלתי נפרד של חיי היומיום של תושבי זגרב.

ז גר ב

איר ו עים בז גר ב

מחוז העיצוב של זגרב
()design district zagreb
הפסטיבל מקדם את הרעיון כי יש
לחשוב גלובלית כדי לפעול באופן
מקומי .במשך כמה ימים בחודש
יוני האזור סביב רחוב מרטיצ'בה
לובש פנים חדשות של עיצוב,
אמנות ובידור .הרחובות
והכיכרות הופכים למקום בו לא
רק אמנים ויוצרים יכולים להציג
את עבודותיהם ,אלא גם תושבי
העיר והמבקרים בה .מלבד
הדגמות של אסטרטגיות לשיפור
חיי הקהילה ,נערכים כאן גם
מבצעים של מוצרים
גסטרונומיים ותיירותיים ,ערבי
מוסיקה ושירה ,סדנאות יצירתיות
וטיולים חינוכיים – כל זאת
במטרה למקם את השכונה כמרכז
יצירתי ססגוני.
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קיץ בשטרוס ()ljeto na štrosu
טיילת שטרוסמייר מכונה גם
שטרוסמארטרה ,על שם
מונמארטרה ,טיילת מפורסמת יותר.
בחודשי הקיץ ניתן ללגום כאן מן
היין המשובח ,ליהנות ממוזיקה
חיה או מהנוף על העיר .בכל שנה
מתקיימת תחרות יופי לכלבים
מעורבים וגם מופע זיקוקי דינור
החוגג חצי שנה חדשה.

cest is d'best
האביב בזגרב יפה אף יותר
עם צאתו לדרך של
פסטיבל הרחוב
הבינלאומי ,אשר הפך
לחלק בלתי נפרד מזהות
העיר .זהו פסטיבל עירוני
אמיתי במלוא מובן המילה.
העיר כולה הופכת לבמה
אחת גדולה .לעתים אפילו
העוברים והשבים הופכים
לבמאים ומשתתפים .אין
זה פלא כי במהלך
הפסטיבל נערכים מרוצי
תינוקות ,מלצרים או
מנקים ,קורסים של שפת
הסימנים ,הרכיבה הכי
איטית על אופניים,
הפסנתר הנודד וכדומה.
הבמות נמצאות בכמה
כיכרות ורחובות במרכז
העיר ,כך שייתכן שגם
אתם תמצאו את עצמכם
במרכז הפסטיבל.

חצרות
במשך אירוע ייחודי בשם
" "Dvorištaחצרות של
מבני בארוק מפוארים
נפתחות למבקרים מדי שנה.
תוכלו ליהנות ממוזיקה
חיה וממבחר גדול של
אוכל ושתייה .זוהי גם
הזדמנות ללמוד על התרבות
וההיסטוריה של זגרב.
כל שנה נפתחות חצרות
חדשות שמספרות סיפורים
חדשים .אולי דווקא כאן
מחכים לכם רגעים בלתי
נשכחים.
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ז גר ב

איר ו עים בז גר ב

בדרני רחוב
גם בזמן שלא מתקיים
פסטיבל הרחוב
 cest is d'bestניתן
לפגוש ברחובות
זגרב בבדרני רחוב.
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זגרב הקלאסית
עבור חובבי האמנות
הקלאסית ,אך גם לאוהבי
אווירה חיובית ,זגרב מארגנת
בחודשי הקיץ את פסטיבל
"זגרב הקלאסית" .תחת
כיפת השמיים בגן אידיאלי
בכיכר המלך טומיסלב,
נערכים קונצרטים של כוכבי
מוסיקה קלאסית ומוסיקת
פופ .על המדשאה של הגן
ניתן לשמוע את התזמורות
הסימפוניות ומוסיקת ג'אז,
ליהנות מאופרות ,לצפות
בסרטים ישנים ופשוט ליהנות
מהשהייה בחוץ.

הדמויות של זגרב
במהלך המסע בזמן של
זגרב ברחובות העיר אולי
תפגשו את מאריה יוריץ
זאגורקה ,סופרת אהובה
ועיתונאית קרואטית ראשונה
או את המשורר הקרואטי
אנטון גוסטאב מאטוש.

מפורסם גלובלית
כל שנה יותר מ40,000-
אוהבי מוסיקה
מגיעים לאינמיוזיק
מכל קצות העולם.
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פסטיבל האורות
במשך חודש מרץ ,מתקני
אור זמניים מבליטים חלקים
אחדים של העיר ,בייחוד
מקומות מוזנחים ונשכחים.
האירועים הוקמו כדי להעשיר
את האינטראקציה בין העיר
לתושבים ולמבקרים בה.

פסטיבל אינמיוזיק ()inmusic
הפסטיבל הגדול ביותר
מסוגו בקרואטיה ,הנמצא בצמרת
הפסטיבלים העולמית ,הינו אחד
האירועים שאסור להחמיץ.
הפסטיבל מתקיים מדי שנה
בחודש יוני בשלושת האגמים
של יארון ,בו יש אפשרות ללינה
בקמפינג .במשך שלושה ימים,
הפסטיבל מארח אמני מוזיקה
בינלאומיים מן השורה הראשונה.
כל שנה המארגנים משתדלים
להפתיע עם משהו חדש ,כגון
הבמה הנסתרת ביער או העתק
מרהיב של מגדל טסלה.

מסע בזמן
מסוף אפריל עד תחילת
אוקטובר ,הפרויקט של מסע
בזמן ,מארח מגוון רחב של
מופעי מוסיקה ,מחול ותיאטרון
ברחבי העיר במטרה לתאר
את העיר ואת סביבתה כפי
שהיו פעם" .מכונת הזמן של
זגרב" תיקח אתכם לימים
עברו כאשר ברחובות העיר
תפגשו את ה"קומיצה"
בתלבושות מסורתיות ,דמויות
מן ההיסטוריה של זגרב ,תראו
את טקס החלפת השומרים של
גדוד קרוואט ותהנו מקונצרטים
מיוחדים בזריניבאץ.
ז גר ב

איר ו עים בז גר ב

יום הכיכר הפתוחה
מיועד כאירוע המספק תובנה
לפעילותם של מוסדות תרבות
וחינוך שונים הממוקמים
בכיכר הרפובליקה של
קרואטיה .יום הכיכר הפתוחה
מסמן גם את תחילתו של
הסתיו התרבותי בזגרב .הכיכר
כולה הופכת לבמה גדולה
בה מתחלפים מופעי בלט,
אופרה ותיאטרון ,כשהבולטים
ביניהם הם המופעים של אמני
התיאטרון הלאומי הקרואטי
בזגרב.
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בל...בלתזר
סדרה מצוירת "פרופסור
בלתזר" הינה התוצרת
המפורסמת ביותר של
אסכולת זגרב לסרטים
מצוירים .זכויות השידור
נמכרו בשלושים מדינות
ברחבי העולם.

אנימפסט ()animafest
הפסטיבל יצא לדרך עוד בשנת  1972כתוצאה מהישגים
גדולים של הסרטים המצויירים אשר יצאו מאסכולת
זגרב בשנים  1950ו .1960-כל שנה זוגית הפסטיבל
מתמקד בסרטים קצרים ,בעוד שכל שנה אי זוגית
בסרטי אנימציה ארוכים .כל חודש יוני הפסטיבל מושך
קהל רחב.

fantastic zagreb
film festival
הפסטיבל הינו המקום המושלם
לכל חובבי הסרטים והמדע
הבדיוני .לצד הסרטים המעניינים
והמרתקים הפסטיבל נודע גם
בשל העובדה ,כי חלק מההקרנות
מתקיימות במקומות מעניינים
כגון טירת מדבדרגד המרשימה.
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zagrebdox
זגרבדוקס הינו הפסטיבל
הבינלאומי הגדול ביותר בחלק זה
של אירופה ,המוקדש כולו לסרטים
דוקומנטריים .הפסטיבל מעניק
למבקריו גם מגוון הזדמנויות
לדיונים ומפגשים .אווירה יצירתית
ופתוחה מעודדת שיח ולא פעם
נולדים בזגרבדוקס רעיונות
ופרויקטים חדשים .לכל המעוניינים
בתחום מציע הפסטיבל שפע של
הזדמנויות ,כגון :סדנאות ,פאנלים
ודיונים על סרטים דוקומנטריים.
הפסטיבל מתקיים מדי שנה בסוף
פברואר  /תחילת מרץ.

"עגלת הזהב"
הפרס הראשי המוענק
בפסטיבל הקולנוע
של זגרב נקרא
בהשראת הסרט הרוסי
הקלאסי "אוניית
הקרב פוטיומקין".

פסטיבל הקולנוע של זגרב
()zagreb film festival
פסטיבל הקולנוע של
זגרב הוא ,ללא ספק ,אחד
הפסטיבלים להם מתכוננים
בקוצר רוח לא רק חובבי
קולנוע אלא גם אלו אשר
אוהבים לבלות .בכל זאת,
הסרט הוא הכוכב של
הפסטיבל :לצד התוכנית
התחרותית הפסטיבל מציע
שפע של אירועים .לאחר
החלק הרשמי של הפסטיבל
וחדשות מעולם הסרטים,
בדרך ספונטנית הופך המקום
למסיבה אחת גדולה.

subversive film festival
סוגיות פוליטיות ,כלכליות ,תרבותיות ,אמנותיות
והומניסטיות עומדות במרכזו של הפסטיבל הזה,
אשר מתקיים במאי .לצד הקרנות הסרטים הפסטיבל
כולל גם הרצאות מעניינות רבות ומגוון פאנלים.

ז גר ב

איר ו עים בז גר ב
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פירואט הזהב של זגרב
תחרות בהחלקה אמנותית
על הקרח מתקיימת כל חודש
דצמבר מאז שנת  .1968זו
התחרות העתיקה ביותר בעולם.
בתחרות משתתפים גברים,
נשים ,זוגות ספורט וזוגות ריקוד.
לפירואט הזהב של זגרב מגיעים
מחליקים מהצמרת העולמית.
במהלך הסיור ,המבקרים
פוגשים את מאריה יוריץ'
זאגורקה ,סופרת קרואטית
ידועה ואת הדמויות מן
הרומנים שלה .ניתן לפגוש
גם את קבוצת התיאטרון,
אשר תציג בפניכם את
הסיפור על מרד האיכרים
של מאטיה גובץ.

jazz.hr
פסטיבל הג'אז ,אשר הביא יחד
אירועים שונים שכבר נמצאים
בסצנת הג'אז של זגרב .במהדורות
הסתיו והאביב ,התוכנית
האטרקטיבית מציגה את מיטב
הג'אזיסטים הקרואטים לצד
אומני הג'אז הגדולים בעולם.
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הסודות של גריץ'
סיור תיאטרלי אינטראקטיבי זה הוא אחד הסיורים
הפופולריים בקרב תושבי זגרב והמבקרים בה.
בחודשי הקיץ ,הסיור בעיר העילית שופך אור על
העבר של זגרב ,מגלה את סודות העיר ,שערוריות
ורומנסות .הסיור זמין בקרואטית ובאנגלית.

 – pifהפסטיבל הבינלאומי
לתיאטרון בובות
יוזמי הפסטיבל הנם חובבי
האספרנטו המקומיים .תחילה
עסק הפסטיבל באספרנטו.
היום הוא הפך לפלטפורמה
חשובה בכל הקשור לתיאטרון
בובות .מדי שנה ,בחודש
ספטמבר ,הפסטיבל מקבץ
יחד את מיטב אמני תיאטרון
הבובות מכל העולם .בין יתר
האירועים מתקיימים גם כנסים,
דיונים ,תערוכות ,סדנאות
יצירת בובות ואירועי צדקה.

תחרות לזכרו של הנז'קוביץ'
התחרות הבינלאומית באתלטיקה
מתקיימת עוד משנת ,1958
וידועה בשמה הפופולרי
יותר",הנז'ק".
ב 1999-התחרות מצאה את
מקומה ברשימה של התאחדות
האתלטיקה הבינלאומית.
משנת  2009היא גם חלק מ-
iaaf world challenge
 meetingומאז מדי שנה
לקראת סוף הקיץ משתתפים בה
ספורטאים מהטובים בעולם.

התחרות קרויה על שמה של
יאניצה קוסטליץ' ,הגולשת
הטובה ביותר בהיסטוריה,
אשר יחד עם אחיה ,דווקא
במדבדניציה נעמדה על
המגלשיים בפעם הראשונה.

ז גר ב

איר ו עים בז גר ב

המרתון של זגרב
ריצת המרתון הראשונה נערכה
בזגרב בשנת  1992בה רק 70
מתחרים חצו את קו הסיום.
כיום המספר של המשתתפים
בריצת המרתון של זגרב עולה
על כמה אלפים .המרתון הולך
ונעשה יותר ויותר פופולרי
מכיוון שמדובר באחד המרוצים
המהירים ביותר .המסלול מכיל
מעט מאוד פניות ובכך מאפשר
קצב קבוע וסיכוי גדול יותר לזמן
טוב .חצי המרתון משך אף יותר
מעוניינים בתחרות מסוג זה.
המרתון נערך כל חודש אוקטובר.

מלכת השלג
תחרות סלאלום במסגרת סבב
הגביע העולמי מתקיימת משנת
 2005בסליימה ,פסגת ההר
מדבדניצה .מדי חודש ינואר
נוהרים לכאן גולשים ומבקרים
רבים מכל העולם .לצד העובדה
כי התחרות נערכת בקרבת
עיר הבירה ,מה שעושה אותה
מיוחדת במינה ,זוהי גם תחרות
יחידה בה המנצח מקבל כתר
אמיתי ,עשוי בעבודת יד   .
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זריניבץ המושלג
ההאזנה והצפייה במקהלות
שמבצעות שירי חג המולד בביתן
למוזיקה ,שנבנה בשנת ,1891
מהווים חוויה מיוחדת .עצי
הדולב המושלגים של הפארק
ובקתות העץ המקסימות,
המציעות מזון ומשקאות
מסורתיים ,יוסיפו קסם לחוויה.

שוק חג המולד
שוק חג המולד הינו המקום
המתאים ביותר לרכישת
מתנות .לצד מאכלי חג,
בדוכני עץ ניתן למצוא מזכרות
מקומיות רבות כגון לבבות
ליציטר ,מעין עוגיות דבש,
ומוצרים אחרים אותם ניתן
לרכוש אך ורק בזגרב.

החלקה על הקרח
את הפעילות החורפית הזו
בזגרב לוקחים ברצינות:
במשך חודש דצמבר
פארק הקרח בכיכר המלך
טומיסלב מהווה יעד אהוב
על כל תושבי העיר.

"ביסים" חורפיים
החורף בזגרב מציע שלל
הזדמנויות ליהנות ממגוון
טעימות של אוכל מקומי
טוב .פריטולה או נקניקיות
מדיפים ריח טוב מכל
פינה .לצד משקה נפלא,
יין מבושל יחמם גם את
האצבעות הקפואות מקור.
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מול הקתדרלה של זגרב המבקרים יכולים לצפות
בהופעה מיוחדת הכרוכה בהולדתו של ישו .בכל
אחת מכיכרות העיר שוררת אווירה חגיגית ומיוחדת.
בזריניבץ תוכלו ליהנות ממחול הוואלס או ממופעי
זמר של חג המולד .בכיכר המלך טומיסלב פארק-
הקרח מזמין אתכם להחלקה על הקרח .בכל שנה
זגרב פותחת את רחובותיה לחגיגות חג המולד עם
אירועים נוספים חדשים ואווירה ידידותית וקסומה
אופפת את העיר.

חגיגות לקראת חג המולד
מתחילות בזגרב כבר עם הדלקת
הנר הראשון של הציפייה .אווירה
חגיגית יחד עם ארומה של יין חם
מתפשטת בכל רחבי העיר.
ברחובות ובכיכרות הסמוכים
המבקרים יכולים ליהנות משלל
הדוכנים של שוק חג המולד ,בהם
ניתן לטעום מאכלים מן המטבח
הקרואטי והעולמי.
ז גר ב
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דולאץ ( )dolac
כאשר רשויות העיר פתחו בשנת
 1930את השוק החדש ,ביישוב
ההיסטורי ,אף אחד לא היה יכול
לחלום כי המקום יהפוך במהרה
למקום מפגש אהוב על אלו
שמחפשים מוצרי שוק טריים לארוחת
צהריים ,אך גם לאלו הרוצים לגלות
מה חדש בעיר .תחילה דולאץ היה
שוק קטן בו תושבי הכפרים הסמוכים
לזגרב הציעו את מרכולתם הטרייה.
כיום ,בשוק דולץ ניתן למצוא מוצרים
מכל רחבי קרואטיה .ישנה כאן גבינה
עם קצפת מזאגורייה ,מנדרינות
מעמק נרטבה ,לימון מהאי וויס ,שמן
זית מאיסטריה ,דובדבנים מאזור
זאדר ומוצרי בשר מסלאבוניה .בקומה
העליונה ,הפתוחה ,ניתן לראות
מטריות אדומות ייחודיות עם מוטיב
מקומי מסורתי ,אשר מגנות על דוכני
השוק .צפונה משוק דולץ שוכנת
הכיכר של פטריצה קרמפוך ,בה
נמכרים פרחים.

על אוכל ושתיה לא מוותרים ,אך גם לא
מתפשרים .שפע של מסעדות ,ביסטרו ,בתי
קפה או בארים אינם מקלים על הבחירה .בין
אם זה מתוק או אולי חריף ,תמיד טרי.

ה'קומיצה' של זגרב
()zagrebačka kumica
בשוק דולץ נמצא פסל של מוכרת
השוק המסורתית ' .קומיצה' (בניב
הקרואטי של זגרב) הינה אישה אשר
מידי יום מגיעה לשוק ומפזרת על
דוכנה פירות ,ירקות ומוצרי חלב טריים.
גבינה עם קצפת ,ביצים ממשק בית,
לחם תירס או כל מוצר אחר שבתיקה
של ה'קומיצה' מהר מאוד מגיעים
אל שולחנותיהם של תושבי זגרב.
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זגרב ,ככל עיר גדולה אחרת ,מברכת את בואם של התושבים החדשים מכל עבר .מנות
בעלות שם גרמני משקפות את הקשר המרכז-אירופאי של זגרב ,אך אין ספור מנות ים
תיכוניות ומזרח תיכוניות השתרשו גם הן בסצנה הקולינרית של העיר .המטבח העכשווי
של זגרב עשיר ומגוון ויש בו קצת מהכל לכל אחד .את תפריטי העיר מעטרים טעמים
בינלאומיים ואתניים מגוונים ,כמו גם פיוז'ון מזרח-מערבי haute cuisine ,ושפע של
אוכל רחוב איכותי .לעומת זאת ,ארוחות מסורתיות בסגנון ביתי ,הן אלו שהופכות את חיי
היומיום של זגרב לייחודיים .הנה כמה המלצות מהמטבח הביתי הזגרבאי.

תרנגול הודו בתוספת מלינצי ()purica s mlincima
הסוד שמאחורי מנה חגיגית זו של זגרב הינו הצלייה
האיטית בטמפרטורה נמוכה וברוטב בו טובלים את
הבשר במשך הצלייה .מלינצי הם תוספת אופיינית
לאזור זגרב ומוגשים בעיקר עם בשר עוף .מכינים אותם
מקמח חיטה ,מלח ומים .אם קונים אותם מוכנים
מראש פשוט מכניסים אותם למים רותחים ומתבלים
במיץ הצלייה.

דרכי יין בזגרב ובסביבתה
העיר זגרב וסביבתה מתגאות
בדרכי יין מפורסמות המושכות
את חובבי המשקה של בכחוס.
אולי אין ידוע לכולם כי גם במרכז
זגרב ,בין הרחובות ראדיצ'בה
וטקאלצ'יצ'בה ,שוכן כרם קטן.
דרך היין של זגרב משתרעת
מדוברווה עילית ועד לשכונת
סאסבטה ,בצידה המזרחי של
העיר ,הלא מתויירת במיוחד.
האזור ראוי לביקור וניתן להגיע
אליו בקלות גם ברגל .דרכי היין
בסביבתה של זגרב נמצאות כבר
שנים רבות על מפת דרכי יין
ידועות ומהוות יעד מושלם לטיול
יום מעניין.

שטרודל תפוחים
()štrudla s jabukama
מבתים רבים של תושבי
זגרב עולה לעתים קרובות
ריח מפתה של קינוח עתיק
זה .מאפה עשוי מבצק
דקיק ,במילוי תפוחי עץ,
רום וקינמון ומרכיב סודי,
תלוי בטעם של כל אחד.

שווקים
תושבי זגרב פשוט אוהבים לערוך
את הקניות בשווקים .בעיר
קיימים  25שווקים ברובעים
השונים בהם תמצאו תוצרת
טריה מכל רחבי קרואטיה.

'גרינצייג' ()grincajg
אחד המרכיבים החשובים של
המטבח של זגרב עליו מתבסס
כל מרק איכותי הוא ,ללא ספק,
'גרינצייג' .זהו זר ארומטי של
גזר ,פטרוזיליה ,סלרי וקייל,
אשר מעניק לאוכל המקומי
את הטעם הביתי והייחודי.

מארטיניה ()martinje
כרמים ,יקבים ובתי משק באזור זגרב
מלאי חיים במיוחד בתקופת החגיגות
של היין הצעיר .לא רק בגלל היינות
משובחים ,האזור כולו מעניין גם כן
לאורך כל השנה ומהווה מקום נהדר
לנופש ופסק זמן מהעיר הסואנת.

שטרוקלי ()štrukli
כופתאות גבינה ,מתוקות או
מלוחות ,מבושלות או אפויות,
בתוספת פירות או ירקות באות
כמנה ראשונה ,קינוח או אפילו
כתוספת למרק .מאכל אופייני
מסורתי זה עשוי מבצק דקיק,
גבינה ,שמנת וביצים לרוב מוגש
אפוי ,בנוסח מלוח עם גבינה.
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פסטיבל אוכל רחוב
חובבי אוכל רחוב בזגרב
יכולים להרגיש בבית .לצד
ההיצע הסטנדרטי לאורך כל
השנה ,זגרב מארחת מספר
פסטיבלים של אוכל רחוב,
המציעים מאכלים איכותיים
וטעימים .בין אם הינכם
מחפשים טעמים אקזוטיים
או מאכלים מסורתיים ,או
שברצונכם לשלב אמנות
קולינרית וקולנועית
בעודכם נהנים מהקרנות
הסרטים הבלתי נשכחות
על המדשאות  -ההיצע של
זגרב יפתיע אתכם לטובה.

אמנות ייצור
בירות קראפט
לזגרב מסורת ארוכה של
ייצור הבירה .היום נמצאות
בזגרב ,לצד מפעלי בירה גדולים,
גם מבשלות בירה קטנות יותר,
המשלבות בהצלחה רבה את
המסורת המקומית ואת אהבתם
לרגעים יפים על כוס בירה.

"נשתה קפה"
()Idemo na kavu
המשקה החם האהוב על תושבי
זגרב הוא ,ללא ספק ,הקפה .שתיית
הקפה הפכה לטקס חברתי כמעט.
רחובות זגרב גדושים בבתי קפה
והביטוי "נשתה קפה" השתרש
בשפה היומיומית ולעתים קרובות
נעשה בו שימוש גם כשרוצים
לצאת ולשתות משקה אחר!

גבינה עם קצפת
תוצרת כפרית מסורתית מאזור זגרב ,המוגשת כבר מאות שנים במרכז השולחן של תושבי זגרב
הרבים .ניתן לאכול אותה עם מוצרים טריים רבים ,תלוי בעונה או בהזדמנות .משפחות רבות
קונות בכל סוף שבוע את הגבינה הטרייה מאותה 'קומיצה' ,איתה כבר התיידדו ויודעים את
שמה .בנוסף לכך ,דורות רבים קונים את הגבינה אצל אותם מוכרים.
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מבחר מסעדות
אוכל טוב מהווה את אחד
הנושאים האהובים על תושבי
העיר .המידע על מקום עם אוכל
טוב מתפשט בעיר מהר מאוד,
במיוחד אם מדובר במסעדה
טובה עם מחירים סבירים.
בזגרב מבחר מגוון ומפתיע
של מסעדות מקוריות עם חזון
קולינרי מפורט ,אם זה מטבח
מקומי ,פיוז'ון או אקזוטי.
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מזכרות של מעצבים קרואטים
בשנים האחרונות ,מעצבים
ומעצבות מקומיים נקטו גישה
אחרת לחלוטין כאשר מדובר
במזכרות .הם מעלים דרכים
חדשות ואטרקטיביות בעיצוב
החפצים אשר משדרים ניסיון
מקומי ייחודי ושומרים על זיכרון
בעליהם .להבדיל מייצור המוני,
בזגרב נפתחו חנויות בוטיק
קטנות ,אותן תזכרו זמן רב.

מעולם לא היה קל יותר למצוא מקומות בילוי בזגרב .משנה
לשנה העיר הולכת ונעשית עשירה ,פתוחה ויצירתית
יותר .חלק מפינותיה הופכות למקומות המעניינים
ביותר בחלק זה של אירופה .כמו כן ,העיר מציעה
חווית קניות נפלאה ושפע הזדמנויות לרכישת חפצים
מתוצרת המקום .מזגרב לא יוצאים בידיים ריקות.

פנקאלה ()penkala
העט הכדורי הומצא בידי
הממציא אדוארד סלאבולייוב
פנקאלה בשנת  .1906שנה
לאחר מכן פנקלה המציא גם את
העט הנובע .שני הפטנטים שלו
מביאים לזגרב תהילה עולמית.
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מעצבי אופנה צעירים
בזירת מעצבי האופנה של
זגרב מופיעים כל הזמן שמות
חדשים שכדאי לזכור .מעצבי
אופנה צעירים מציעים את
הקולקציות שלהם בחנויות
מיוחדות ,עם עיצוב פנים
ייחודי .בין אם מדובר בבגדים
של מעצבי על או אביזרי
בית ייחודיים ,ביקור באחת
החנויות מסוג זה תהפוך
לחוויה אמיתית.

מטריה משסטינה
()šestinski kišobran
מטריה אדומה מעוטרת במוטיב צבעוני,
סמלה של כפר שסטינה השוכן למרגולת
ההר מדבדניצה ,הפכה עם הזמן לחלק בלתי
נפרד של הזהות העממית של העיר .היום
ניתן לרכוש את המטריה האופיינית בחנויות
מותגים ומי שיקח אותה הביתה יביא איתו גם
פיסת פסיפס של העיר .מטריות משסטינה לא
רק מגנות על דוכני השוק .הן מהוות
את אחד המאפיינים של
השוק דולץ.

לבבות ליציטר ()licitarsko srce
לבבות אלו הם אולי המזכרת המפורסמת ביותר של
זגרב .לבבות ליציטר ניתנו בעבר כאות אהבה וחברות.
בשל המראה הייחודי ומסורת הייצור של ליציטר ,הוא
נכלל ברשימת המורשת התרבותית הבלתי מוחשית
של אונסק''ו.

פאפרנייק ()paprenjak
עוגיות מסורתיות של זגרב
ייחודיות בגלל שילוב הטעמים
הייחודי של מתיקות וחריפות.
אפילו אוגוסט שנואה ,מגדולי
סופריה של קרואטיה ,כותב על
הקינוח של תושבי העיר ,ברומן
ההיסטורי שלו בשם הזהב של
הצורף .היום ניתן למצוא את
פאפרנייק על מדפי חנויות
המזכרות הרבות.

בעלי המלאכה של זגרב
בעלי מלאכה מסורתיים רבים בזגרב ממשיכים
בהצלחה רבה במלאכות יד איכותיות .בחנויות קטנות
במרכז העיר ניתן לקנות נעליים וחגורות עור ,חליפות
תפורות לפי מידה או כובעים ייחודיים אשר,ללא ספק,
ימצאו מקום בארונותיכם .לצד חנויות הסנדלרים,
החייטים ואחרים תמצאו גם סטודיואים רבים של
אמנים עכשוויים .לכל חפץ שתמצאו יש זהות ייחודית
ומקורית.

עניבה ()kravata
אף על פי שבזכות בני האצולה
הצרפתים העניבה זכתה בשם
עולמי ,לראשונה דווקא
הקרואטים השתמשו בה
כאביזר לבוש .חיילים קרואטים
ענדו אותה במהלך מלחמת
שלושים השנים ,עוד במאה
ה .17-המילה הצרפתית
 cravateהתפתחה דווקא
מהמילה הקרואטית hrvat
(קרואטי) .עניבות איכותיות
מסוגים וצבעים שונים מהוות
מזכרת שחייבים להביא
מקרואטיה.
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מרכזי קניות
מרכזי הקניות של זגרב
ממוקמים ברחבי העיר
ובכך מספקים לכל תושבי
העיר נגישות קלה ונוחה
למגוון רחב של סחורות.

ז גר ב

קני ות ובי ד ור

65

בתי קפה וברים
בתי קפה של פעם ,פרחו
והפכו בן לילה למקומות
חדשניים עם עיצוב פנים
המזמין מבקרים לשבת
וליהנות.

בילוי בשטח פתוח
בחודשי האביב והקיץ ,תושבי
העיר ותיירים רבים ,אוהבים
לבלות את שעות הפנאי על אחד
השטחים הירוקים שבמרכז העיר.
ניתן לשבת עם חברים על
הספסלים המפורסמים או
להשתרע על המדשאות הרכות.
בנוסף לכך ,מתקיימים אירועים
גאסטרונומיים ומוזיקליים כה
רבים ומגוונים ,עד כי נדמה שבכל
פינה ניתן לשתות משהו או
לשמוע מופע של להקה מקומית
צעירה.

שילוב של אמנות ובידור
סוגים שונים של יצירה
תרבותית תמיד השתלבו
יחד בצורה טובה .בזגרב
זה בולט במיוחד בתוכניות
אירועים משותפים של
המוזיאנים והגלריות
המשלבים ערבי מוזיקה
או מופעי בידור ותוכניות
חינוכיות .אין זה חשוב כל
כך אם האירועים מתקיימים
באולמות הסגורים או
תחת כיפת השמיים – מה
שחשוב הוא קצב היצירה,
הגיוון והיופי .ייתכן שלאחר
פתיחת התערוכה של
אמנית פיסול צעירה ,תבלו
באותו מקום עד השעות
הקטנות של הלילה במסיבה
בלתי נשכחת.

מועדונים וסצינת מוזיקה
אלטרנטיבית
לסצינת מוזיקה אלטרנטיבית
היסטוריה ארוכה ,עוד משנות
ה 70-של המאה ה .20-בזמן
האחרון היא הולכת וגדלה
עם שפע של מופעים ,מסיבות
ואירועים אחרים אשר מתקיימים
במקומות ציוריים מיוחדים.
חובבי מוזיקה טובה ,בין אם
זה מוזיקת פופ או מוזיקה
אלקטרונית ,לא יתקשו למצוא
מקום לבילוי טוב .זגרב אוהבת
להפתיע!

66

ז גר ב

קני ות ובי ד ור

67

זגרב עם
ילדים

גן החיות
גן החיות של מקסימיר נפתח
בשנת  1925והינו העתיק ביותר
בדרום מזרח אירופה .בשעת
הפתיחה היו בו רק שני ינשופים
ושלושה שועלים ,אך כיום הוא
מהווה בית ליותר מ 300-חיות
מכל היבשות .לצד החיות ,הגן
מציע תוכנית חינוכית עשירה
בעזרתה הילדים לומדים על עולם
החי ,אך גם על הגנת הטבע.
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מי שתמיד חוזרים בשמחה רבה לזגרב הם הילדים.
מדוע? התשובה לשאלה טמונה בשפע הפארקים וגני
השעשועים המצויים בעיר .זגרב מארגנת אירועים
רבים ,המוקדשים לילדים ,שוכנים בה מוזיאונים
מעניינים ,נערכות הופעות תיאטרון ושאר פעילויות
לילדים (ולגדולים כאחד) .כל זה הופך את זגרב
ליעד תיירותי אידיאלי למשפחות עם ילדים.
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תסרקו
ותגלו עוד
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תיאטרוני ילדים
המסורת של התיאטרונים
לילדים ארוכה ומעניינת
למדי .רוב המקומיים זוכרים
בחיבה את הביקורים באחד
התיאטרונים כשעוד היו ילדים,
בין אם הלכו להופעות עם
ההורים או במסגרת בית הספר.
התיאטרונים שוכנים ברחבי
העיר ומציעים תוכנית מגוונת
ומעניינת של הצגות מסקרנות,
המעוררות את הדמיון
והיצירתיות.

מוזיאון הטבע
זהו המוזיאון האהוב על
הילדים .יש בו תצוגה קבועה של
בעלי חיים רבים ואוסף מיוחד
למחקר עצמאי .נערכות כאן גם
סדנאות מעניינות אשר מזמינות
את הילדים לצלול לעומק של
הגנטיקה והביולוגיה ובכך
להפוך לבלשים של הדנ''א .חלק
מהסדנאות מיועדות לילדי הגן.

פלנטריום
חוויה מרתקת לכל המעוניינים
להרחיב את האופקים בתחום
האסטרונומיה .פלנטריום
זייס ,אשר נבנה בשנת ,1965
נמצא בקומה הראשונה של
המוזיאון הטכני ניקולה טסלה.

backo mini express
הודות לקבוצת חובבי סוג זה של תחבורה,
זגרב מתגאה במתוה הגדול ביותר של
דגמי רכבות בדרום מזרח אירופה ,הכולל
יותר ממאה רכבות שהורכבו על ידי חובבי
הרכבות .התצוגה כוללת  1050מטר של
מסילת ברזל ,סביבה נבנתה עיר שלמה.

מוזיאון האשליות
אם ברצונכם לחוות בצורה שונה
לחלוטין את המוזיאונים בפרט
ואת המציאות בכלל ,מוזיאון
האשליות הוא המקום המושלם
עבורכם .מה שאמור לעמוד זקוף
כאן הוא מעוקם ,מה שהיה קטן
כאן נעשה גדול ,מה שהיה למעלה,
במוזיאון האשליות נמצא למטה.
תלכו לאיבוד ב"חדר המראות",
תטפסו על התקרה ותבקרו בחדר
המשחקים בו המבקרים בכל
הגילאים יכולים לשחק ,להתחרות
וללמוד בעזרת משחקי היגיון,
טריקים ומשחקים דידקטיים.
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המוזיאון הקרואטי לתולדות
החינוך
משנת  1901המוזיאון אוסף ,חוקר
ומציג את החומר הכרוך במערכת
החינוך של קרואטיה .המבקרים
יכולים לצפות באוספי ספרים,
עזרי לימוד וציוד בית ספרי
ולנסות לדמיין כיצד למדו הילדים
פעם .מן העבודות והציורים אשר
נשמרו מתקופות קודמות ניתן
לבדוק האם ילדים חשבו בעבר
אחרת .במהלך השנה מתקיימות
סדנאות רבות ,המהוות
הזדמנות מעניינת ומשעשעת
ללמידה ובילוי עם חברים.
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זגרב

תחבורה ציבורית
את התחבורה הציבורית
בזגרב ניתן לזהות לפי הצבע
האופייני לה – כחול .ניתן לבחור
בין שלושה סוגי התחבורה:
חשמלית ,אוטובוסים ופוניקולר.
בחלק גדול של העיר (במיוחד
במכרזה) פועלת רשת חשמליות
איכותית .מחוץ לעיר פועלת רשת
אוטובוסים.
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אם ברצונכם להסתובב בזגרב בדרך המהירה
ביותר אנו ממליצים על אמצעי תחבורה יעיל
ופשוט ,אחד מסמליה של זגרב ,החשמלית .בנוסף
לכך ,יקח לכם לא יותר משעה כדי להגיע מקצה
אחד לקצה השני של העיר ובדרך תעברו ליד רוב
האטרקציות של העיר .ודאי תבחרו בעצמכם באילו
מן האטרקציות תרצו לבקר אך תרשו לנו לסייע
בכמה המלצות .אם הגעתם לזגרב ליום בלבד ,אל
דאגה ,תנצלו אותו הכי טוב שאפשר .מה שלא
תספיקו לראות הפעם – יישאר לביקור הבא.
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תסרקו
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09:00 — 10:30
כדאי להתחיל את הסיור מכיכר
באן ילאצ'יץ' .השוק הראשי
של העיר ,דולאץ ,שוכן צפונה
מהכיכר הראשית ולא רחוק
מכאן נמצאת גם הקתדרלה
שאי אפשר להחמיץ .את
צריחיה שמגיעים לגובה של 105
מטרים תראו בוודאות .צפונה
מהקתדרלה שוכנת שורה של
בתים קטנים ,אשר נבנו עוד
במאה ה 18-עבור אנשי דת
מובילים.

10:30 — 12:00
תטיילו באופטובינה ,רחוב
מקסים בו תוכלו לשתות קפה
או בירה קראפט ותמשיכו לאורך
רחוב סקאלינסקה עד
הרחוב המפורסם ,טקאלצ'יצ'בה.
תנסו למצוא את המדרגות של
פלבינגר אשר מקשרות בין רחוב
טקאלצ'יצ'בה וראדיצ'בה ותעברו
ליד כרם קטן .המדרגות יובילו
אתכם עד לשער האבן ,אחד
מסמליה של העיר וכניסתה לעיר
העילית.
12:00 — 14:00
עיר עילית מרשימה במיוחד ,לא
משנה מאיזה כיוון הגעתם אליה.
אך בכל זאת תשתדלו להתייצב
ליד מגדל לוטרשצ'אק בשעה
 12בצהריים כדי לשמוע את ירי
התותח המפורסם של גריץ'.
כנסיית מרקוס הקדוש שוכנת
בלב ליבה של העיר העילית ,אך
על הקסם שלה מוסיפים אף
יותר הרחובות הסמוכים אשר לא
השתנו זה מאות שנים .מעניינים
במיוחד בתי האצולה של פעם
והחצרות של העיר העילית.

16:30 — 19:00
התיאטרון הלאומי הקרואטי
ומוסדות מדע ותרבות
ששוכנים סביבו ,מהווים נקודה
אידיאלית ,ממנה כדאי להתחיל
את הסיור ב'פרסה של לנוצי'.
דרך הכיכרות של מז'ורניץ'
ומארוליץ' תגיעו לגן הבוטני .אם
תעברו ליד (או דרך) הגן ותפנו
מערבה ,תגיעו לתחנת הרכבת
המרכזית אשר שוכנת בכיכר
המלך טומיסלב .הכיכר נחשבת
לאחת הכיכרות המפורסמות
של הפרסה הירוקה .הכיכר
הבאה היא כיכר שטרוסמאייר,
שדרכה תגיעו לאחד הפארקים
היפים של זגרב – פארק
זריניבאץ .תהנו בו ממזרקות
יפות ומביתן המוסיקה.

14:00 — 16:30
לעיר התחתית ניתן להגיע
בפוניקולר ,ישר לרחוב איליצה,
הרחוב הארוך ביותר של זגרב.
בנוסף לשפע של חנויות
ומסעדות ,חלק זה של העיר
מעניין במיוחד בגלל
הארכיטקטורה האופיינית,
בעיקר מהמאה ה.19-
מוקדי עניין הם הכיכר של פטאר
פרארדוביץ' (המכונה גם כיכר
הפרחים) ,אשר דומה לסלון גדול
של העיר וגם הרחובות טסלינה
ומסאריקובה ,גדושים בחנויות,
בתי קפה ומסעדות בהם ניתן
ליהנות ולנוח.

74

19:00 — ...
מספיק להיום .עכשיו כשכבר הכרתם את העיר,
תתחילו לחשוב איפה תאכלו ותשתו .טקאלצ'יצ'בה,
אופטובינה או אולי טסלינה?
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zagreb card
כדי להפיק את המקסימום בזמן הביקור שלכם
בזגרב ,כרטיס זגרב מעניק נסיעה חופשית
בתחבורה הציבורית ,כניסה חופשית לכמה מן
האטרקציות בעיר והנחות רבות במסעדות ,חנויות,
מוזיאונים ומקומות אחרים.

כדי ליהנות בזגרב ולהכיר את אורח החיים של
תושביה ,אנו ממליצים על שהייה של שלושה
ימים לפחות .כך יישאר לכם מספיק זמן לבקר
ברוב האטרקציות ,למצוא את בית הקפה האהוב
וללמוד היטב איזו חשמלית נוסעת לכיוון המגורים
שלכם .אולי אפילו תצאו לטיול מחוץ לעיר .בכל
אופן ,זגרב תציע לכם שפע של הזדמנויות.

ז גר ב

ז גר ב ב 72 -ש עות
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אחה״צ
אם בא לכם לבקר באטרקציות
של העיר ,הטיול ב״פרסה של
לנוצי״ מהווה חוויה מיוחדת .כאן
נמצאים רוב המוזיאונים הטובים
של העיר.
בוקר
הכי טוב להתחיל את היום במקום
בו פועם הלב של העיר ,בלב
ליבה של העיר – השוק דולץ.
בעוד הנכם מתבוננים במוכרים
המקומיים ,תתכבדו במאפה טעים
ובקפה באחד מבתי קפה
הסמוכים .בלי לחץ ,בזגרב לוקחים
את הזמן .אחר כך תצאו לטיול
במרכז העיר .תסיירו בקאפטול,
אופטובינה ,רחוב טקאלצ'יצ'בה
ותעלו לעיר העילית .הבוקר שם
תמיד יפה במיוחד.

קפה בעיר
היום הפופולרי ביותר לשתיית
קפה בעיר הוא יום שבת.
תושבי זגרב מרבים לשתות
קפה בכל הזדמנות – אפילו
בהפסקות בימי העבודה!

ערב
רחוב טקאלצ'יצ'בה ,אופטובינה
או הכיכר של פטאר פרארדוביץ',
עם רחובות סמוכים ,גדושים בתי
קפה ומסעדות .תנו לעיר להקסים
אתכם ותהנו מארוחת הערב
הראשונה שלכם בזגרב!

צהריים
הפוניקולר יחזיר אתכם לעיר
התחתית ,בה אפשר להרגיש את
קצב העיר הסואנת .אך אל תדאגו,
אתם בזגרב .כאן תמצאו בקלות
מקומות רבים ,נוחים ונעימים
לפסק זמן קצר .במהלך הסיור
ב״שפיצה״ של זגרב תוכלו לעקוב
אחרי האופנה של תושבי זגרב וגם
תמצאו מקומות קנייה רבים.
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איפה לסגור את
הלילה?
מספר רב של בתי קפה,
בארים ומועדונים
מארגנים מדי שבוע אירועי
מוזיקה רבים ומגוונים.
מידע נוסף תמצאו
ברשתות החברתיות.
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בוקר
קודם כל תשתו קפה קרוב למקום
מגוריכם .לכל שכונה בעיר בתי
קפה מעניינים וייחודיים.

אחה״צ
אם תחצו את אחד הגשרים של
העיר ,תגיעו לזגרב החדשה .כאן
תוכלו לבקר במוזיאון
לאמנות עכשווית ולאחר מכן
לטייל בבונדק ,פארק חדש וגדול
למדי .אתם יכולים לבקר גם
במועדון הגולף הסמוך ,בו מגרשי
גולף ירוקים על גדות נהר הסאבה.

מזרקות
מול הספרייה הלאומית
והאוניברסיטאית ,נמצאת
סדרה של חמש מזרקות
מיוחדות .באור היום הן
מרשימות במשחקי מים
ובלילה במשחקי אור.
המזרקות בהחלט מעשירות
את העיר מכל הבחינות.

צהריים
תצאו לטיול רגלי או תרכבו על
אופניים .תבקרו באחד
הפארקים של העיר .לא משנה
איפה אתם נמצאים ,הפארקים
תמיד יהיו בקרבתכם :מקסימיר,
יארון ,טושקנץ או פארק אחר.

נוסעים ברכבת
התחנה המרכזית של זגרב
נמצאת בלב ליבה של
העיר .ניתן להגיע אליה
בחשמלית או במונית.

ערב
תהנו מארוחת ערב טעימה.
המבחר עצום :מבתי אוכל קטנים
ועד למסעדות יוקרה .זגרב לא
תאכזב אתכם.
80

ז גר ב

ז גר ב ב 72 -ש עות

מהבוקר עד הערב
אחרי ששתיתם קפה (הרי שכבר
גם אצלכם זה הפך להיות הטקס
היומי כמיטב המסורת הזגרבאית)
תצאו מהעיר לסביבתה היפה.
היעד יכול להיות קרוב לעיר כגון
סליימה או סמובור או במרחק
נסיעה של שעה וחצי מזגרב,
שם תהנו מהים האדריאטי
התכול .ההחלטה תלויה ברצונכם
ובמזג האוויר .בהישג יד שוכנות
עיירות היסטוריות נאות ,טירות
וארמונות ,שרידים ארכיאולוגיים,
שמורות טבע ואתרי מורשת
עולמית של אונסק''ו .תהנו!
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אחד היתרונות של זגרב נובע ממיקומה המצוין .הכל
קרוב :הרים ,נהרות ,אגמים ואפילו ים .בחלוף הזמן
גם ההיסטוריה השאירה את חותמה בסביבותיה של
זגרב .אנו מציגים בפניכם מספר פנינים הראויים
לביקור ,אם נותר לכם זמן .חלקם נמצאים כאן כבר
כמה מאות שנים ואחרים אפילו כמה מיליוני שנים.

אגמי פליטביצה
()plitvička jezera
אגמי פליטביצה הם ,ללא ספק,
אחד מפלאי הטבע היפים של
קרואטיה .פארק לאומי זה ידוע
בשל מפליו המסחררים ואגמים
בצבע טורקיז .מידע נוסף ראו
בעמוד .88
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טיולים מאורגנים
לטיול מחוץ לעיר ניתן לצאת
לבד ,אך גם ישנה אפשרות
להזמין סיור עם אחת מסוכנויות
התיירות הרבות הנמצאות
בזגרב .לקבלת מידע נוסף
ניתן לפנות למרכז המידע
של לשכת התיירות בזגרב.
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ואראז'דין ( 87ק''מ  65 /ד')
varaždin
עיר בארוק שמורה היטב,
שהייתה בעבר בירתה של
קרואטיה .על כך מעידים
ארמונות אצולה רבים במרכז
העיר ופארק עם שרידי הטירה,
המזכירים את התקופה של
המלחמה נגד הטורקים .במרכז
העיר נמצא מדרחוב גדול .העיר
ידועה גם במוזיאנים המצוינים,
בתיאטרון הלאומי הקרואטי
שבו הצגות יוצאות דופן ,ובגנים
נהדרים .בחודש אוגוסט נערך
בעיר פסטיבל רחוב ובידור
שפנצירפסט.

טראקושצ'אן ( 80ק''מ  70 /ד')
trakošćan
חבל צפון-מערבי בשם זאגוריה,
ידוע היטב כאזור של טירות
ומבצרים .טראקושצ'אן הוא ,ללא
ספק ,המפורסם ביותר .מבצר
קטן מהמאה ה 13-נרכש במאה
ה 19-על ידי משפחת דרשקוביץ',
אשר הפכה אותו לארמון רומנטי.
למרגלות הארמון נמצא אגם קטן
ויער יוצא דופן .פנים הארמון
שמור היטב ושופך אור על
סגנונות מגוונים של עיצוב הפנים
מאותה תקופה.

הגבעות המשתפלות
והנופים הבתוליים ,הטירות
היפהפיות והחוות המקבלות
פנים ,עושר תרבותי והיצע
קולינרי ,מזמינים את המבקר
לסיור בצפון קרואטיה.

קרפינה ( 60ק''מ  50 /ד')
krapina
אחד האתרים החשובים
מסוגו באירופה נמצא באזור העיר
קרפינה ,בו חי וצד לפני כשלושים
אלף שנה האדם הקדמון .מוזיאון
חדיש ומעניין ,המוזיאון של האדם
הקדמון מקרפינה ,שוכן באתר
החפירות עצמו ובצורה מרשימה
שופך אור על אורח החיים של
האדם הניאנדרטלי.
אזור ספא ( 50-115ק''מ /
 60-100ד') toplice
האזור כולו נודע במעיינות
חמים ובמסורת עשירה של
חופשות ספא .אתר הספא
והנופש החדיש ,מרטין הקדוש,
מתגאה בקומפלקס המגלשות
הגדול ביותר בקרואטיה ואף
ב 1700-מ''ר של בריכות.
בחבל זאגוריה שוכנים מרכזים
רפואיים ומעיינות חמים רבים,
כגון :אתרי הספא של ווארז'דין,
קרפינה ,סטוביצה וטוהאלי.
היעדים נהדרים לטיול משפחות.
לצד טבילה במימי המעיינות
החמים ,האזור מציע שפע של
הזדמנויות לספורט ,תרבות
מקומית והיצע גסטרונומי עשיר.

ווליקי טאבור ( 70ק''מ  72 /ד')
veliki tabor
המבצר נבנה במאה ה 15-וכיום
נמצאת בו תצוגה של חפצי
אמנות ,אשר נתגלו במהלך
עבודות שיפוץ ,וכן ניתן למצוא
בו תכולה מפוארת מתקופת
הרנסנס .ווליקי טאבור מארח
גם פסטיבל סרטים מסורתי של
טאבור ,המוקדש לסרטים קצרים.
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מריה ביסטריצה ( 40ק''מ  50 /ד') marija bistrica
מדי שנה אלפי צליינים מגיעים למרכז לעלייה-לרגל
המפורסם .רבים מבקרים במקום גם בגלל הטבע
הנהדר והסביבה הקסומה .בכנסייה היפה של מריה
משלג ,מוצג הפסל של מאריה הקדושה עם ילד .במאה
ה ,15-החביא הכומר המקומי את הפסל ,מפני שפחד
מפלישת הטורקים .הכומר הלך לעולמו טרם הצליח
לגלות לאיש את מקום המחבוא של הפסל .האגדה
מספרת שהפסל נתגלה שנים רבות לאחר מותו כי
הקרין סביבו אור .מאז מיוחסים לו ניסים ,ורבים
מאמינים בכוח ההבראה של הפסל.

קומרובץ ( 60ק''מ  60 /ד')
kumrovec
המוזיאון בשם הכפר הישן
בקומרובץ ,מקום הולדתו של
יוסיפ ברוז טיטו ,מהווה אוסף
אתנוגרפי בשטח פתוח בבתים
מהמאה ה 19-עם גגות מכוסי
קש .מוצגים חפצים שונים מחיי
היומיום וכלים בהם פעם נעשה
שימוש בעבודות השדה .אודות
מלאכות היד השונות ניתן ללמוד
מהמומחים המקומיים ואף
להתנסות באובניים.
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ממזרח לזגרב הופכים
להיות פני השטח שטוחים
להפליא ,שם ניתן למצוא
שמורות טבע וגבעות
עדינות עם מסורת ייצור
יין עוד מימי קדם.

שדה לוניה ( 116ק''מ  110 /ד') lonjsko polje
שדה לוניה הינו אזור ביצות טבעי שמור הגדול ביותר
בקרואטיה .הוא עשיר במיוחד בעולם החי והצומח.
זהו גם אזור מושלם לרוכבי אופניים וללינה בבתי
עץ מסורתיים .לחובבי הטבע שדה לוניה מעניק בין
אפריל לאוגוסט שי מיוחד ,כאשר האזור כולו הופך
לבית של כשליש מאוכלוסיית החסידות הלבנות
בקרואטיה .הכפר המפורסם ביותר על מספר
החסידות בו הינו צ'יגוץ' ,אשר בו כמעט ואין עמוד
או ארובה עליהם לא מקננות החסידות .החסידות
באות לצ'יגוץ' לקראת האביב ,ומעניין הוא כי לעתים
קרובות אותו זוג חסידות חוזר לאותו קן.
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אנדאוטוניה ( 15ק''מ  26 /ד')
andautonija
כפר קטן רדום בשם שצ'יטרייבו,
בעבר היה עיר רומית חשובה –
אנדאוטוניה .העיר ישבה בצומת
דרכי מסחר בעמק נהר הסאבה.
באתר נמצא פארק ארכיאולוגי
פתוח לציבור ,המאפשר סיור
ברחובות רומאיים מרוצפים
והשקפה על מערכת חימום תת
קרקעית של בתי מרחץ ציבוריים .כל
שנה ,לקראת סוף אפריל ,נערך
פסטיבל בשם ימי אנדאטוניה,
המוקדש למורשת ולמסורת
הרומאית .בפסטיבל מאורגנות
סדנאות ארכיולוגיות ,מכינים אוכל
ושתייה רומאיים ונערכות תחרויות
ילדים במשחקים רומאיים.
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פלשיביצה ( 45ק''מ  50 /ד')
plešivica
בנוף מרהיב של גבעות מוריקות,
עדינות ומכוסות כרמים שוכן
הכפר פלשיביצה .אותו שם נושא
גם האזור כולו .אזור משקי הבית
הרבים בהם ניתן לטעום מן היין
לאורך כל השנה .החגיגה הגדולה
נערכת עם הגעתו של פורטוגיז ,יין
אדום בעל טעם עסיסי שמומלץ
לשתות כשהוא עדיין צעיר.

דרומה מזגרב הנוף
משתנה :ההרים גבוהים
יותר ,היערות צפופים
יותר והטבע נעשה דרמטי
יותר .אגמים ,מפלים
וטבע עוצר נשימה הם רק
חלק מן ההיצע העשיר.

סלוניי ( 105ק''מ  95 /ד') slunj
בדרככם מזגרב לפליטביצה
תעצרו בסלוניי ,עיירה היושבת על
הצוק מעל נהר קוראנה .בסמוך
לנהר נמצא הכפר ראסטוקה ,בו
ניתן לצפות בשורה של טחנות
קמח המופעלות על ידי זרמי מים
מהירים .מבקרים במקום יכולים
לטייל במבוך של פלגי מים וגשרי
עץ ,בעוד שהמסעדות היושבות
על גדות הנהר מציעות תענוג
אמיתי – פורלים טריים .זהו גם
המקום הנהדר לחובבי
הרפתקאות :בסביבה ישנם
מקומות רבים לרפטינג.
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עמק הקרדינלים
בעמק נהר קופצ'ינה ,אזור אשר
היה מיושב עוד בתקופת הברונזה,
שוכן כפר קטן קראשיץ' .בקראשיץ'
החל את דרכו הרוחנית הקרדינל
הנודע אלויזייה סטפינאץ ,בעוד
שבכפרים הסמוכים נולדו רבים
מאנשי הדת הבכירים .בשל כך האזור
כולו מכונה עמק הקרדינלים.

סמובור ( 27ק''מ  30 /ד')
samobor
אחת העיירות ההיסטוריות של
קרואטיה ,אשר נשמרו היטב היא,
ללא ספק ,עיירת סמובור .רבים
מתושבי זגרב אוהבים לבוא לטייל
בסמובור ,לא רק בגלל עבודות
האמנות ועבודות היד ,אלא במיוחד
בגלל הקרמשניט  -עוגה מקומית
משובחת .בזמן הקרנבל המקומי
הנקרא פאשניק ,אשר מתקיים
מדי שנה בתחילת חודש פברואר,
הכיכר המרכזית והרחובות הסמוכים
שוקקי חיים .תושביה והמבקרים
המחופשים משתתפים בתהלוכות
הקרנבל.

שמורת טבע אגמי
פליטביצה ( 130ק''מ  120 /ד')
nacionalni park
plitvička jezera
אחת מתופעות הטבע היפות של
קרואטיה הם ,ללא ספק ,אגמי
פליטביצה .זוהי שמורת טבע
ידועה בשל מפליה יוצאי הדופן
ואגמי הטורקיז שבה .זהו גם
ביתו של המפרץ של צ'ורקו ,היער
הבתולי היפה ביותר של האלפים
הדינריים .כרטיס כניסה לפארק
כולל גם הפלגה בסירה מקצה אל
קצה של האגם הגדול ונסיעה
ברכבת חשמלית שמקשרת בין
שתי הכניסות הראשיות לשמורה.
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לינה

אם תצאו לכיוון
דרום-מערב ,קילומטר אחר
קילומטר תוכלו ליהנות
מנופים עוצרי נשימה .בדרך
תראו את הגבעות של
פלשיביצה ,יערות ירוקי העד
של גורסקי קוטאר ואת הים
האדריאטי התכול והצלול.

תסרקו
ותגלו עוד

המלון העתיק ביותר
המלון העתיק ביותר
של זגרב הוא מלון
יאגרהורן (איליצה
 )14אשר נפתח
בשנת .1827

רייקה ואופאטייה (כ 160-ק''מ  110 /ד')
rijeka i opatija
העיר השלישית בגודלה בקרואטיה והנמל החשוב
ביותר של המדינה .רייקה הינה עיר קוסמופוליטית
נעימה לתושביה .במרחק של כ 15-דקות נסיעה
מרייקה שוכנת אופאטיה ,היהלום שבכתר של
התיירות הקרואטית .הודות לאקלים המתון לאורך
כל השנה ומיקומה המצוין ,היא קיבלה את תהילתה
עוד במחצית השנייה של המאה ה ,19-כאשר הפכה
לעיירת הנופש האופנתית ביותר של בני האצולה
ושל העשירים של האימפריה האוסטרו-הונגרית.
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מחוז קבארנר וגורסקי קוטאר
kvarner i gorski kotar
במרחק של שעה וחצי נסיעה
מזגרב נמצא מחוז קבארנר,
מישור החוף הקרוב ביותר לבירת
קרואטיה .הנסיעה עצמה טומנת
בחובה חוויה של עוצמה .בדרך
לים תעברו דרך גורסקי
קוטאר ,אזור היערות היפים ורכסי
ההרים ,עם מספר רב של כפרים
מרשימים וזהות בעלת עוצמה
רבה הנשקפת במסורת עשירה.
אך אין דבר שמתעלה על יופיו של
הים התכול והצלול ,במיוחד אם
תבקרו באיים של קבארנר כגון
קרק ,צראס או לושיני.

ממלונות היסטוריים עד
לאכסניות נוער
בזגרב מבחר עשיר ומגוון של
מקומות לינה .נמצאים כאן
מלונות יוקרה של  5כוכבים,
רשתות בתי מלון בינלאומיות,
אכסניות נוער ומגוון רחב של
לינה בבתים פרטיים .בתי מלון
היסטוריים עם מסורת ארוכת
שנים ,מלונות בוטיק קטנים או
אכסניות ייחודיות – כולם ברמה
גבוהה.
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אזור זמן
utc +1
שפה רשמית
קרואטית

מידע
שימושי
הגעה
מיקומה הטוב של העיר ,הנמצא
בין דרום ומזרח אירופה לים
האדריאטי ,הופך את זגרב לצומת
דרכים חשובה .העיר מקושרת
היטב בתחבורה יבשתית ואווירית,
עם שאר הערים הגדולות של
קרואטיה בפרט ושאר המדינות
השכנות בכלל .נמל התעופה
נמצא במרחק של  15ק''מ ממרכז
העיר ,אליו מגיעים קווי אוטובוס
ישירים וגם מוניות .תחנת רכבת
מרכזית נמצאת במרחק של 10
דקות הליכה ברגל (שתי תחנות
של חשמלית) מהכיכר הראשית.
קרוב למרכז העיר נמצאת גם
תחנת אוטובוס מרכזית אליה קל
להגיע גם בחשמלית.

ויזות
מידע על ויזות ניתן למצוא באתר
הרשמי של משרד החוץ של
קרואטיה בכתובת האינטרנט
שלפניכם:
www.mvep.hr
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נמל התעופה פראנייו טוג'מן
()zračna luka franjo tuđman
מס' טלפון060-320-320 :
לוח זמנים של אוטובוסים (נמל תעופה – תחנה מרכזית)
www.plesoprijevoz.hr

כנסים
זגרב היא מרכז הכנסים הראשי בקרואטיה .כל שנה
מספר הכנסים ומפגשים עסקיים הולך וגדל ,מה שמציב
את זגרב על מפה בינלאומית של היעדים המועדפים
לכנסים .היתרונות העיקריים של זגרב טמונים באתרים
מודרניים והיסטוריים ,היצע עשיר של מלונות,
גסטרונומיה ותרבות ,אנשי מקצוע איכותיים ואווירה
נינוחה וידידותית של העיר בה ניתן בקלות להגיע לכל
האטרקציות החשובות .מידע נוסף:
www.meetinzagreb.hr

תחנת האוטובוסים של זגרב
Avenija Marina Držića 4
מס' טלפון060-313-333 :
www.akz.hr

מטבע
המטבע הקרואטי נקרא קונה ()hrk
מטבעות 1,2,5,10,20,50 :ליפה 1,2,5 ,קונה
שטרות 10,20,50,100,200,500,1000 :קונה
קונה  100 =1ליפה

תחנת רכבת מרכזית
Trg kralja Tomislava 12
מס' טלפון060-333-444 :
www.hzpp.hr

כסף ניתן להמיר במשרדי חלפנות ,בבנקים ,בסניפי
דואר ובמלונות .ברוב החנויות ,במסעדות ובמלונות
מקבלים כרטיסי אשראי.

zagreb card
כרטיס זגרב ל 24-ו 72-שעות מעניק נסיעה חופשית
בתחבורה הציבורית ,כניסה חופשית לשש אטרקציות
חשובות של העיר והנחות ל 70-מקומות שונים כגון
מוזיאונים עירוניים רבים ,מסעדות ,חנויות וכדומה.
מידע נוסףwww.zagrebcard.com :

רשויות הדואר
Jurišićeva 13
מס' טלפון+385-1-6626-452 :
(ראשון עד שישי :07.00 – 20.00
שבת )07.00 – 14.00
Branimirova 4
מס' טלפון+385-1-4981-550 :
(כל ימות השבוע )07.00 – 24.00

חגים לאומיים
 1.1ראש השנה האזרחית
 6.1חג ההתגלות
חג הפסחא
יום ב' של חג הפסחא
 1.5חג הפועלים
 30.5יום הכרזת המדינה
קורפוס כריסטי
 22.6יום ההתקוממות האנטי-פשיסטית
 5.8יום הניצחון וההודיה הלאומית ויום
הווטרנים הקרואטים
 15.8יום עלייתה לשמים של מריה הקדושה
 1.11יום כל הקדושים
 18.11יום הזיכרון לקורבנות מלחמת
העצמאות של קרואטיה ויום הזיכרון
לקורבנות ווקובר ושקרבנייה
()Vukovar i Škrabrnja
 25.12חג המולד
 26.12סטייפאן הקדוש
ז גר ב

מ י ד ע ש ימ ו ש י

אקלים
לזגרב אקלים יבשתי מתון במשך
כל ארבע עונות השנה .בחודשי
הקיץ שורר מזג אוויר חם ויבש עם
טמפרטורה ממוצעת שנעה בין
 20ל 25-מעלות .בחודשי החורף
מזג האוויר קר עם טמפרטורה
ממוצעת שנעה בין  5-1מעלות.
החודשים החמים ביותר הם יולי
ואוגוסט ,בעוד שהחודשים הקרים
ביותר הם ינואר ופברואר.
חשמל
220V, 50Hz
שקע אירופאי סטנדרטי עם שני
פינים.
מים
מי הברז בזגרב טובים לשתייה.

מספרי טלפון חשובים
 112מספר הטלפון של מוקד החירום המאוחד
 192משטרה
 193מכבי אש
 194מוקד לרפואה דחופה (כמו
מגן דוד אדום בישראל)
 11802מידע בינלאומי
 18981מידע כללי
 0800 53 53מידע תיירותי על זגרב
(חינם אם מתקשרים מקרואטיה)

אינטרנט
בזגרב קיימות יותר מ 20-נקודות חמות
של  ,Wi-Fiהמאפשרות גלישה חינמית
באינטרנט .מספרן גדל מיום ליום.
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מידע לתייר
מרכז המבקרים
Trg bana J. Jelačića 11
מס' טלפון,+385-1-4814-051 :
+385-1-4814-054, +385-1-4814-052
דוא"לinfo@infozagreb.hr :
www.infozagreb.hr
מרכז המבקרים
נמל התעופה פראניו טוג'מן
Ulica Rudolfa Fizira 21, Velika Gorica
מס' טלפון+385-1-6265-091 :
דוא"לairport@infozagreb.hr :
מרכז המידע לתיירים
מגדל לוטרשצ'ק
Strossmayerovo šetalište
מס' טלפון+385-1-4851-510 :
דוא"לlotrscak@infozagreb.hr :
מרכז המידע לתיירים זגרב
תחנת הרכבת המרכזית
Trg kralja Tomislava 12
מס' טלפון+385-99-2109-918 :
דוא"לgkolodvor@infozagreb.hr :
מרכז המידע לתיירים
תחנת אוטובס מרכזית
Avenija Marina Držića 4
מס' טלפון,+385-1-6115-507 :
+385-1-6115-508
דוא"לautobusnik@infozagreb.hr :

המוציא לאור
לשכת התיירות של העיר זגרב

בשם המוציא לאור
ד''ר מרטינה ביננפלד
עיצוב ועיצוב גרפי
סופרסטודיו ,זגרב
מחברים
איבו פאייר
בויאן קרישטופיץ'
לשכת התיירות של העיר זגרב
תרגום
לילה שפרייץ
עריכה לשונית
קרן פיטרו
הדפסה
--9 78-953-228-115-6 isbn
הערה:
המוציא לאור עשה את המיטב על
מנת שהמידע המופיע במדריך זה
יהיה מדויק .עם זאת אין הוא לוקח
על עצמו אחריות לכל שינוי שחל
לאחר ההוצאה לאור של מדריך זה.
לשכת התיירות של העיר זגרב
Kaptol 5, 10000 Zagreb
www.infozagreb.hr
info@infozagreb.hr
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צילומים
אנה מרקזיץ'  /ארכיון לשכת התיירות של העיר זגרב
אנטונים בוקשיץ'  /ארכיון לשכת התיירות של העיר זגרב
ארכיון Aquae Vivae
ארכיון Backo Mini Express
ארכיון City Center One
ארכיון מלון אספלאנד
ארכיון מוזאוני זגוריה הקרואטי
ארכיון שמורת הטבע אגמי פליטביצה
ארכיון שמורת הטבע מדבדניצה
ארכיון סופרסטודיו
ברברה שריץ'  /ארכיון סופרסטודיו
בויאן הרון מרקיצ'ביץ'  /ארכיון לשכת התיירות הקרואטית
Cod.8609,fol.17v/Arhiva ONB/Wien
דליבור אורוקלוביץ' PIXSELL /
דאבור ג'ופר  /ארכיון לשכת התיירות של העיר סמובור
דאבור פוקלבץ PIXSELL /
דאבור רוסטוהר  /ארכיון לשכת התיירות של העיר זגרב
דומאגוי בלז'ביץ'  /ארכיון לשכת התיירות הקרואטית
דומאגוי קוניץ'  /ארכיון לשכת התיירות של העיר זגרב
גורן יאקוש PIXSELL /
גוראן שטנצל PIXSELL /
גוראן ווראני'ץ'  /ארכיון המוזיאון קרואטי לאמנות נאיבית
גוראן ווראניץ'  /ארכיון לשכת התיירות של העיר זגרב
גרגור ז'וצ'קו PIXSELL /
חרבויה בריגליביץ'  /ארכיון לשכת התיירות של העיר זגרב
איגור קראליי PIXSELL /
איבו ביוצ'ינה  /ארכיון לשכת התיירות הקרואטית
איבו פארבן  /ארכיון לשכת התיירות של העיר זגרב
יוסיפ גרד'אן  /ארכיון לשכת התיירות של העיר סמובור
יוליאן דובל  /ארכיון לשכת התיירות של העיר זגרב
יוריצה גאלויץ' PIXSELL /
קטארינה גאבריליצה  /ארכיון דיוראלופ
לוקה שנגולין  /ארכיון פלוצ'ניק
מאריה גשפארוביץ'  /ארכיון מחוז עיצוב זגרב
מאריה גשפארוביץ'  /ארכיון לשכת התיירות של העיר זגרב
מרקו יורינץ PIXSELL /
מרקו לוקוניץ' PIXSELL /
מרקו פרפיץ' PIXSELL /
מרקו וורדוליאק  /ארכיון לשכת התיירות של העיר זגרב
מטיה דרונייץ'  /ארכיון המוזיאון האתנוגרפי

96

נינה ד'ורד'ביץ'  /ארכיון קטאפולט פרומוציה
נינה ד'ורד'ביץ' PIXSELL /
פטריק מצק PIXSELL /
פטאר גלאבוב PIXSELL /
פטאר טרינאייסטיץ'  /ארכיון לשכת
התיירות של העיר אופטיה
רוקו בחט  /ארכיון מאלי פיקניק
סאניין קאשטלאן  /ארכיון לשכת התיירות של העיר זגרב
סאניין סטרוקיץ' PIXSELL /
סרגיו גובו  /ארכיון לשכת התיירות הקרואטית
סרד'אן ווקוביץ'  /ארכיון המוזיאון
של מערכות יחסים שבורות
סטיפה סורץ'  /ארכיון לשכת התיירות הקרואטית
סטודיו חרג  /ארכיון איגוד הסקי הקרואטי
טומיסלב מילטיץ' PIXSELL /
טומיסלב שקלופאן  /ארכיון לשכת התיירות של העיר זגרב
וודראן מטלקו  /ארכיון לשכת התיירות הקרואטית
ווישניה ארמבשיץ'  /ארכיון לשכת התיירות של העיר זגרב
ז'אליקו לוקוניץ' PIXSELL /

