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AMIKOR TUDJA,
HOGY JÓ HELYEN
JÁR

közúti tavolságok
Zágráb – Bécs / 375 km
Zágráb – Budapest / 345 km
Zágráb – Velence / 380 km
Zágráb – Belgrád / 395 km
Zágráb – Ljubljana / 140 km
Zágráb – Split / 410 km

Vajon csak egyetlen egy Zágráb létezik? Az, amelyről
mostanság hallottunk egy történetet első kézből, vagy
amelyről képeket láttunk az interneten, esetleg inkább
az a Zágráb, amelyről e brosúra oldalain olvasunk?
Mindenkinek külön bejáratú élménye van Zágrábról.
Van, aki egy élettel teli fővárosnak látja, van, akit
emberléptékűsége ragad meg. Sokak a természettel
való szoros kapcsolatát szeretik, míg mások a nagyváros által nyújtott gazdag lehetőségeket látják benne.
Zágráb azonban nagyvonalúan áll hozzá ehhez a kérdéshez.

fra (Franciaország)
ch (Svájc)
de (Németország)
at (Ausztria)
it (Olaszország)
si (Szlovénia)
bih (Bosznia és Hercegovina)
mne (Montenegró)
srb (Szerbia)
hu (Magyarország)
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Zágrábra az egyik pillanatban fővárosként tekintünk
intézményei komolyságával, majd pillanatok alatt elragad
szerény bájaival kellemes érzést nyújtva az idelátogatókban.
Míg az egyik utcában az éber, pörgő nagyvárosi ritmus ragad
magával, a sarkon túl már egy káprázatos utcácska bűvöl el,
melyben a madarak csicsergése szinte vidéki hangulatot idéz.
elhelyezkedés
Zágráb város Közép- Horvátországban, a Medvednica-hegység déli oldalán és a Száva
folyó partján helyezkedik el.

Zágráb arculatával is tökéletesen idomul.
Régebbi, történelmi városrésze dimbes-dombos, kanyargós és szervesen belesimul környezetébe, míg modern részei szabályosak, tágas sugárútjai alkalmazkodnak a Száva menti síksághoz.
Zágráb földrajzi elhelyezkedésével is tökéletesen idomul.
Noha mélyen a kontinens belsejében helyezkedik el,
levegőjében mégis érződik a 'mediterrán szellő’ – és
nem csupán a közelség, de a város életstílusa miatt is.
ZÁGRÁB

BEVEZETÉS

3

ilicai felhőkarcoló (ilički neboder)
– a közkedvelt kilátó
A Jellasics bán tér (Trg bana Josipa Jelačića) és
Zágráb leghosszabb utcája, az Ilica találkozásánál magasodik az Ilicai felhőkarcoló avagy
egyszerűen csak “a téren lévő felhőkarcoló”
impozáns épülete, amely az első ilyen jellegű
irodaház Horvátországban. 1959-ben épült
Josip Hitil, Slobodan Jovičić és Ivan Žuljević
építészek tervrajzai alapján. Ez volt az első
olyan épület Európa ezen a részén, melynek
egész homlokzata kizárólag üvegből készült.
Ma ebben a felhőkarcolóban magán és üzleti
célú helyiségek vannak, míg legmagasabb,
16. emelete egy látogatható kilátó, ahonnan
pazar panoráma nyílik egész Zágrábra.

Az utcák és terek kiadós beszélgetések és étkezések
színterei, a zágrábi lakosokra jellemző közvetlenség,
kedvesség áthatja Zágráb mindennapi életstílusát.
A mediterrán régiókhoz olyan erős a kötődés, hogy a
kávézók és éttermek teraszai még a téli hónapokban
is népszerű gyülekező helyek. Az utcákat és tereket
állandó nyüzsgés jellemzi, programokban gazdagok.
Erről az érzésről így ír Mihalić Slavko horvát költő:
„Haladok a Zrínyi téren és a tenger érintkezik velem.”
Ez lenne tehát Zágráb: a kontinentális és mediterrán Horvátország különleges elegye. Metropolisz, de
egyben egy olyan város, melyben minden karnyújtásnyira van. A hol nyugodt és csendes, hol pedig
lüktető zágrábi utcák kontrasztja tökéletesen tükrözi
a város lelkületét, amely mindenkinek tetszése szerint
kínálja bájait. S éppen ezért nem létezik ’egyetlen
egy Zágráb’, hiszen Ő egyedi és megismételhetetlen.
a város neve
A városi legenda szerint az a
terület, ahol ma Zágráb fekszik,
nagyon száraz volt. Egyszer
egy bán, hogy megitassa legénységét és lovait, beleszúrta
a kardját a kiszáradt földbe
, mire onnan frissítő víz tört
elő. A bán ekkor így kiáltott
katonáinak: „Zagrabite!”, ami
horvátul annyit tesz: „Merjetek!”, míg a közelben álldogáló
lánynak így szólt: „Mando,
dušo, zagrabi!”, azaz „Manda,
lelkem, merjél!” Innen kapta
tehát a nevét a város, valamint a forrás, mely mai napig
ez előbbi főterén áll, Manduševac néven.
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josip jelačić bán
(jellasics józsef bán)
Horvát nemzeti hős a 19.
századból, aki megszüntette
a jobbágyságot és először
hívta össze a Horvát Parlamentet (Szábor). Szobra
Zágráb főterén található.

a főtér egykoron és most
A zágrábi központi tér magába foglalja a mai és korábbi generációk emlékeit: kezdve a
18. századtól, amikor még Harmica (harmincadvám) néven volt ismeret egészen máig,
mikor is a teret Jellasics bán szobra (Anton Dominik Fernkorn műve) uralja. 1947-től
1990-ig, amikor is a Köztársaság tér nevet viselte, a szobrot eltüntették innen. Érdekes,
hogy a szobrot 1990-ben más irányba fordítva állították vissza, ezúttal dél, a város terjeszkedési iránya felé fordítva, míg azelőtt a bán észak, azaz a Horvátország alárendelt
viszonya miatt Magyarország irányába nézett. Jó tudni, hogy a zágrábiak többsége a
teret nemes egyszerűséggel„Jellasics placnak” hívja.
ZÁGRÁB

BEVEZETÉS
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a városról

ZÁGRÁBI MÚZEUMOK

ÉRDEKESSÉGEK
ÉS SZÁMOK

Zágráb
múzeumaiban
mintegy 3,6
millió műtárgy
található.

UTCAI
GÁZVILÁGÍTÁS

LEGMAGASABB
ÉPÍTMÉNY

A gázlámpákat a város
központjában még 1863-ban
vezették be. Ma több mind
kétszáz aktív, amelyeket
minden este kézzel gyújtanak,
és reggelente oltják el.
Zágráb egyike azon három
európai városoknak, ahol ez a
romantikus hagyomány mind
a mai napig fennmaradt.

16. SZÉLESSÉGI KÖR
A zágrábi
székesegyház,
amely 77 m magas
és több mint 46 m
széles. Tornyainak
magassága kb.
108 méter.

Földrajzilag Zágrábon a
16. szélességi kör halad
keresztül, melynek jelzése
1987-ben az Univerzijádé
sportesemény alkalmával
került felállításra a
Vukovarska és Držićeva
utcák sarkán.

Az utolsó, 2011-es
népszámlálási adatok
szerint Zágrábban
790 000 lakos él,
ami Horvátország
összlakosságának
18,5 %-át teszi ki.

KÁVÉZÓK ÉS ÉTTERMEK
Zágrábban közel
4500 kávézó és
étterem található,
így minden 175
lakosra jut egy!

GRIc-I (GRICSI)
ÁGYÚ
A Grič-i ágyú 130 decibel
nagyságú hangot ad
ki, csendes időben
ez a mindennapi déli
ágyúszó a Száva folyó
jobb partján is hallható.
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hotel
esplanade
Az Esplanade Hotel
1925-ben épült
abból a célból, hogy
szállást nyújtson a
Párizst Isztanbullal
összekötő legendás
Orient Express
vonat utasainak.

a zágrábi sikló
A zágrábi sikló a
világon a legrövidebb
tömegközlekedésre szánt
kábelvasút. Pályájának
hossza mindössze 66
méter. Az utazás összesen
64 másodpercig tart.

ZÁGRÁB

A VÁROSRÓL

találkozzunk az óra alatt!
A zágrábiak legnépszerűbb
találkahelye a főtéren „az óra
alatt”. A város közterületein lévő
valamennyi órát a maksimiri
illetőségű Lebarović óraműhely
immáron hatodik generációja javítja
és tartja karban. Az első utcai órák
Ausztriából származtak, majd helyben
készítették őket a bécsiek mintájára.
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visszatekintés
a múltba
ÉRDEKESSÉGEK
ZÁGRÁB
TÖRTÉNELMÉBoL

tudjon meg
többet
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Noha Zágráb bizonyíthatóan az ókor
óta folyamatosan lakott terület, írott
forrásokban elsőként mégiscsak 1094-ben,
a zágrábi püspökség megalapításának és
a székesegyház építése megkezdésének
évében kerül megemlítésre. Zágrábot
kezdetben két település alkotta, melyek
két, egymással szemben fekvő dombon
helyezkedtek el – a Gradecon (mai
Felsőváros) és a Kaptolon. A két város
határa a mai Tkalčićeva utcában volt,
ahol valamikor egy patak csordogált.

A Szent Márk-templom
1876-tól 1882-ig tartó
felújítása idején, vélhetően
Friedrich von Schmidt
építész kezdeményezésére
fedték be a templom tetejét
zománcozott cserepekkel,
melyekből két címert is
formáztak: a templomtető
bal oldalán a Horvát- SzlavónDalmát Királyság címere
jobb oldalán pedig Zágráb
város címere látható.
Kaptol és
Gradec
egyesülése

Zágrábi
püspökség
megalapítása

Emberi
életre utaló
nyomok a
Száva folyó
partján

ZÁGRÁB

Zágráb szabad
királyi várossá
emelése

VISSZATEKINTÉS A MÚLTBA

Zágráb a
független
Horvátország
fővárosa lett
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gradec (felsőváros) és kaptol (káptalandomb)
Gradec 1242-ben IV. Béla magyar király által
kiadott Aranybulla által szabad királyi várossá válik. Polgárai többek között jogosultságot
szereztek arra, hogy minden évben polgármestert
választhatnak és bizonyos mértékű önigazgatásban részesülhetnek. Városukat várfalakkal és
bástyákkal erődítették meg a 13. század közepén
és akkorra már a mai Felsőváros elnyerte máig
megmaradt arculatát. Egykor több városkapuja
volt, de mára csak a Kamenita vrata, magyarul
„Kőkapu” maradt meg. Már a 13. században állt
a Szent Márk-templom a felsővárosi központi
téren, de valamivel kisebb volt, hiszen a századok
folyamán újból épült és többször fel is lett újítva.
A 15. század második felében és a 16. század elején,
a török hódítások legnagyobb veszélye idején
Zágráb fontos határvidéki erődítmény, ekkor a
Káptalandombot is védőfalakkal és bástyákkal
erősítik meg. A barokk korban rengeteg fából
készült házat bontottak el, helyükre fényes paloták,
kolostorok, templomok épülnek. A város jellemzően
kereskedelmi, vásárjáró és iparos központtá válik
és sokan telepednek le itt az Osztrák-Magyar
Monarchia különböző részeiről is. A lakosság száma
növekszik, iskolák és kórházak épülnek. Zágráb
Horvátország gazdasági és kulturális központjává
válik. A város erőteljesebb fejlődésében lényeges
lépés a Gradec és a Káptalandomb egyesülése 1850ben. Nemsokára az infrastruktúra is kiépül – az első
vasútvonal 1862-ban nyílik meg Zágrábon keresztül,
majd egy évvel később a városi gázművek, illetve
1878-ban a vízművek is megkezdi működését.

iv. béla aranybullája
Függőpecséttel ellátott királyi
okirat mellyel Gradec szabad
királyi státuszt kap. A Horvát
Állami Levéltárban (Hrvatski
državni arhiv) őrzik ezt az okiratot egy búra alatt, a megfelelő
körülmények között: 18 és 21 °C
közötti hőmérsékletben és 45 55 % közötti páratartalomban.
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A várost 1880-ban nagy katasztrófa érte:erős földrengés rázta meg, amely egyrészről
lerombolta a történelmi jelentőségű épületeket (súlyosan megsérült a székesegyház
is), másrészt viszont elősegítette a város modernizációjának fellendülését. Számos
új, reprezentatív középület épült és még nagyobb hangsúlyt kapott a minőségi, terv
szerinti városrendezés. A lakosság növekedésnek indul (tízszeres a 19. század során),
és a város minden irányban terjeszkedni kezd, újabb városnegyedek épülnek. Az 1917.
és 1925. közötti időszakban több egyetem és iskola nyílik. Európa ezen a részén az
első rádióállomás Zágrábban kezdett sugározni 1926-ban. A II. világháború a gyors
iparosodás mellett a lakosság létszámának további növekedését eredményezte.
Ennek megfelelően a város területi bővülést igényelt és elkezd terjeszkedni a Száva
jobb partján. A Horvát Köztársaság függetlenségének kinyilvánítása után 1991-ben
Zágráb fővárossá és a legnagyobb horvátországi várossá válik.
ZÁGRÁB

VISSZATEKINTÉS A MÚLTBA
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A Felsőváros központja a Szent
Márk tér (hétköznapi szövegkörnyezetben egyszerűen Markov
trg). Itt található a báni palota
(Banski dvori), vagyis a horvát
bánok rezidenciája, ma pedig a
Horvát Köztársaság kormányának épülete. A tér másik oldalán
van a Horvát Parlament épülete,
a Szábor. A környező utcákban
találhatók továbbá: a Felsővárosi
Tanácsterem, a görög-katolikus társszékesegyház, a Naiv
Művészetek Múzeuma (Hrvatski
Muzej Naivne Umjetnosti) és
a Megtört Szívek Múzeuma.
A közelben helyezkedik el
továbbá a jezsuita épületegyüttes, melynek fő éke a Szent
Katalin-templom (Sv. Katarina).

A nagyvárosok közül kevés olyan
van, amely a modernizáció folyamata során majdnem teljesen
megőrizte volna történelmi magját.
A dombon helyezkedő óváros, a
Gradec (melyet Grič-nek is neveznek) városfalakkal és bástyákkal
volt körülvéve és szinte változatlan
állapotában maradt fenn Zágráb
új, korszerűbben terjeszkedő
városrészei mellett. A Felsőváros a
polgári és a civil Zágráb történelmi
központjának tekinthető, a 13.
század során épült ki és az utcák
kinézetét és beosztását illetően
azóta is aligha változott valamit.
A várfalakban lévő bástyák közül
csak a Lotrščak maradt meg,
amely a város déli kapuját védte
és épségben megmaradt a nagy
bástya alakú erődítmény, a Papi
torony (Popov toranj) is, ahova
támadás esetén a kanonokok
menekültek. 1903-tól a Papi
toronyban a zágrábi Csillagvizsgáló
(Zvjezdarnica Zagreb) működik.

a város napja
Nagy tűzvész tört ki 1731. május
30-án, amely a város egyik legfontosabb bejáratát, a Kőkaput
is elérte. A tűz eloltását követő
napon leltek rá a romok között a
sértetlenül fennmaradt Máriát a
Gyermekkel ábrázoló képre. Ettől
kezdve május 31-én ünneplik
a város születésnapját, míg a
„csodatevő Fekete Máriát” (Majka
Božja od Kamenitih vrata) a
város védőszentjeként tisztelik.
12
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zágráb

top 10

2
lenuzzi patkó (lenucijeva potkova)
Parkok és terek 19. században kialakított nagyívű sorozata mely tudományos,
kulturális és művészeti intézményeknek
ad helyet. A zágrábi várostervezés csúcsát
képezi. Bővebben a 22. oldalon.

1
szt. márk-tér (markov trg)
A Kormány, a Szábor és az Alkotmánybíróság előkelő palotáinak szépsége mégiscsak
eltörpül a gyönyörű Szt. Márk-templom
mellett, melynek egyes részei még a 13.
században épültek. Bővebben a 9. oldalon.
14

3
dolac
A legnagyobb és egyben legszebb
városi piac mely Horvátország
minden régiójából származó gazdag
helyi gyümölcs, zöldség és friss
házi termék –kínálatával nyűgöz le.
Bővebben a 57. oldalon.
ZÁGRÁB
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4
mirogoj
Monumentális városi temető, mely
egyúttal gyönyörű szobor park és a
béke oázisa. Bővebben a 21. oldalon.
15

7
székesegyház
(katedrala)
A legnagyobb horvátországi egyházi épület. A 13. században épült,
majd többször újjáépült, felújították, mai neogótikus kinézetet a 19.
században nyerte el.

5

8
špica (korzó)
A Jellasics bán tértől a Preradović térig (köznapi nevén „Cvjetni trg”, vagyis Virágos tér) vezető szakasz.
Ide tartoznak a környező utcák is, melyek a rájuk nyíló kávézók teraszai valamint a ráérős „kávézás” okán
a város szabadtéri nappali szobájaként üzemelnek.

sikló (uspinjača)
A világ legrövidebb távú tömegközlekedésre szánt kábelvasútja, amely
1890. óta köti össze az Alsóvárost a
Felsővárossal.

6
maksimir
A legrégebbi és sokak szerint a
legszebb városi park angol stílusban.
1794-ben nyílt, benne állatkerttel,
tavakkal és pavilonokkal.
Bővebben a 22. oldalon.
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9
lotrščak-torony
(kula lotrščak)
A valamikori város védőrendszerének egyik legjobban megőrzött építménye. Itt helyezkedik el a Gricsi ágyú (Grički top),
amely minden nap ágyúlövés
hangjával jelzi a delet.
ZÁGRÁB
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10
medvednica — hegy (medvednica)
Zágráb nyugati oldalán elterülő
hegyoldali szakasz, természetvédelmi terület. A zágrábiak egyik kedvenc
kirándulóhelye.
Bővebben a 19. oldalon.
17

zöld zágráb

ZÁGRÁBBAN
A JÓ DOLGOK
TERMÉSZETESEK

tudjon meg
többet
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medvevár (medvedgrad)
A Medvednica déli lankáin szép
zágrábi panorámát nyújtó, kiválóan
megőrzött középkori vár 1242ből, a tatárjárás utáni időkből.
A Medvevárban helyezkedik el a koragótikus Szt. Fülöp és Jakab kápolna,
valamint „A Haza oltára” (Oltar
domovine), a honvédő háborúban
elesett horvát katonák emlékhelye.

Ha egy kellemes napot szeretne eltölteni Zágrábban
érdemes lazán, egy sétával tenni azt a városi parkok
egyikében. Akár természetbarát, akár csak egy kis lazításra vagy feltöltődésre vágyik, a zágrábi parkokat biztosan szívesen fogja látogatni. A város minden részében
talál parkokat, melyek némelyike kifejezetten művészi
értekkel bír, s azt a régi bölcsességet is igazolják mely
szerint a legszebb dolgok az életben — ingyen vannak.
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medvednica-hegy
(medvednica)
A város minden szegletéből
látható. A Medvednica ősidőktől védelmezi Zágrábot észak
felől - a metsző szelektől vagy
az ellenségtől. Ma már teljes területe természetvédelmi terület
nyolc erdészeti rezervátummal.
Megannyi forrása, patakjai valamint a különböző tengerszint
feletti magasságok a legkülönfélébb növény és állat-fajták
kialakulását tették lehetővé.
A Medvednica-hegy földtani
szempontból igen változatos,
amit mi sem bizonyít jobban,
mint a népszerű őslénytani
lelőhelyen, a Veternica-barlangban található leletcsoport.
A hegy legmagasabb csúcsa
az 1033 méter magas Sljeme,
lévén a zágrábiak körében
közkedvelt a hétvégi túrázás, a
hegyen többfelé vannak kiépített turistaösvények és bájos
menedékházak, mindig vidám
hangulattal és kiváló házias étel
kínálattal.
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maksimir
Amennyiben szeretne teljesen
elszakadni a város zajától és
inkább egy több évszázados
erdőpark sűrűjébe vonulna
el, látogassa meg a Maksimir
parkot, amely Délkelet-Európa
első nyilvános parkjaként a
régmúlt 1794-ben nyílt meg
a lakosság számára. Nevét
megálmodójáról, Maksimilijan Vrhovec püspökről kapta,
kialakítása az angolparkok
stílusát követi. A sűrű erdő
adta csenden felül öt tóval,
patakokkal és számos tanösvénnyel, valamint rekreációs és
szórakoztató kínálattal várja az
idelátogatókat, mint például
a helyi állatkert, a „Visszhang
pavilon” és a kilátó.
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mirogoj
A legnagyobb városi temető
egyúttal egy gyönyörű park és
szabadtéri művészeti galéria. A
monumentális, Hermann Bollé
építész tervei alapján épült
majd 500 méter összhosszúságú neoreneszánsz árkádsor
Horvátország legjelentősebb
historizáló stílusú műemlék
együttese.
A Mirogoj temető a különböző
vallások egymás iránti tiszteletének emlékhelye is, mivel a
temetőn belül nincs vallásfelekezet szerinti megosztás, sőt
kerítés építése is tilos. A természettel tökéletes harmóniában
lévő szobroknak, pavilonoknak
és oszlopsoros galériáknak
köszönhetően egy kellemes
sétában lehet itt része.

A Maksimir-park
jelenlegi területe
316 hektár,
mely majdnem
megegyezik a New
York-i Central Park
nagyságával.
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meteorológiai oszlop
(meteorološki sat)
A Zrinjevac park északi bejáratánál 1884-ben állították
fel a meteorológiai oszlopot,
melynek óraművét minden
hétfőn kézzel húzzák fel,
és cserélik a nedvességet,
a légnyomást és a hőmérsékletet mérő szalagjait.

lenuzzi patkó (lenucijeva potkova)
A Zágráb központját körülölelő terekből és
parkokból álló csodálatos komplexumot
„Zöld patkónak” is nevezik. Megalkotójáról,
Milan Lenuzziról kapta a nevét a 19. században. Hét gyönyörű parkot és a Botanikus
kertet foglalja magában. Teljes területén
kiváló park és építészeti remekek láthatók,
kulturális és tudományos intézményeknek, minisztériumoknak, bíróságoknak,
múzeumoknak, szállodáknak és galériáknak otthont adó reprezentatív historizáló
paloták, valamint a zágrábi központi
vasútállomás. Ellentétben az itt helyezkedő
intézmények komolyságával, a parkok laza
hangulattal bírnak. Különösen hangulatos
napos időben mikor a pázsiton fiatalok,
idősek pihennek, napoznak vagy csupán
néhány perc nyugodt pillanatot töltenek itt.
22

botanikus kert (botanički vrt)
A Lenuzzi patkó legszélén helyezkedik el
a fenti parkok közül az egyetlen, amely
kötött nyitva tartással bír, lévén a Zágrábi
Egyetem Természettudományi és Matematikai Karának Botanikus Kertje. Az első
növényeket még 1892-ben ültették ide,
kialakítását illetően angolpark stílusú.
A park egy részén szimmetrikusan kerültek
elültetésre a virágok, historizáló stílusban.

a növényvilág
sokfélesége
A botanikus kertben
kb. 5000 növény faj
és alfaj van melyek
közül 300 védett.
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strossmayer sétány (strossmayerovo šetalište)
A siklóból kilépvén Zágráb első nyilvános sétányán találja magát, melynek kialakítása
1812-ben kezdődött és a helyi polgárok önkéntes adományaiból épült. Azon túl, hogy
olyan fontos városi nevezetességek közelében van, mint például a Lotrščak-torony,
csodás panorámát nyújt az Alsóváros egészére. Ebben a látványban Antun Gustav
Matoš népszerű horvát író is gyakran gyönyörködött , így a város 1978-ban egy érdekes szobrot állított itt az emlékére.

romantikus zágráb
Ha párjával érkezik Zágrábba, el
ne felejtsen ’szerelem-lakatot’
elhelyezni a Felsővárosban,
megpihenni a szerelempadok egyikén, vagy csókot
váltani a Lotrščak-torony alatt
kialakított csókolózóhelyen.

ribnjak
Közvetlenül a zágrábi katedrális épületegyüttesénél, a Ribnjak- park területén voltak
egykoron a püspöki halastavak, majd 1829ben az egész területet bájos, angol típusú
ligetté alakították át, egzotikus növények
betelepítésével. Elhelyezkedése a nyüzsgő
város közepén teszi ideális pihenőhellyé.

antun gustav matoš
A híres horvát író szobrát
1972-ben Ivan Kožarić
szobrász készítette el
alumíniumból, íly módon
tisztelegve Zágráb eme
nagy rajongója előtt.

24
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jarun
Azon felül, hogy Zágráb nyugati
részének legnagyobb parkja a
Jarun egyben a zágrábiak kedvelt
szabadidős helye. Az egykoron a
folyó menti töltéshez felhasznált
építőanyag lelőhelyet az 1987-es
az Univerziádéra alakították ki
kellemes pihenőövezetté.
Kerekpár- és séta-utak, sport
objektumok veszik körül, illetve
kávézókat és éttermeket is
talál itt. Minden napszakban
menedéket nyújt a nyüzsgő
város zajától. Az evezőpályán
nemzetközi versenyeket
szerveznek. A Jarun különleges
hangulatát a nagy kiterjedésű
kavicsos strandok adják, melyek
miatt a Jarunt néha a „zágrábi
tengernek” is nevezik.

golfpályák
A Jarun tágabb zöld övezetének sport kínálatában találhatók azok a golfpályák is, melyek a meleg tavaszi és nyári hónapokban várják a golfozni
vágyókat. A terület kiváló a társasági élethez, a
lazításhoz és a szabadidő aktív eltöltéséhez.

bundek
A Szabadság híd (Most slobode)
és az Ifjúság hídja (Most mladosti) között helyezkedik el a Bundek,
„Újzágráb” lakóinak kedvelt
pihenő és rekreációra alkalmas
helye. Strandok, tavak, kerékpár- és gyalogos utak, korszerűen
felszerelt játszóterek, strandröplabda és strandkézilabda pályák
nyújtanak kiváló kikapcsolódást a
rohanó hétköznapokban.
A parkban különböző növény és
állatfajok találhatók.
hétvégi grillezés
Amennyiben tudni szeretné,
hogyan töltik szabadidejüket
a zágrábiak, javasoljuk, hogy
jöjjön el ide hétvégén. Ekkor
a közelben lakók kivonulnak
ide grillezni, társalogni,
szórakozni, sportolni.
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rejtőzködő
zágráb
A VÁROS, AMELY
ELSoRE NEM
LÁTSZIK

tudjon meg
többet

28

vásár a brit téren
(britanski trg)
Noha Zágráb több évszázados
kereskedői és vásározós hagyományai lépten nyomon tetten
érhetők, a szó eredeti értelmébe vett vásárt aligha találunk.
Kivétel a Brit téren, a város
szívében honos kirakodóvásár,
amely függetlenül attól, hogy
ön műgyűjtő, lelkes felfedező,
vagy csupán az autentikus helyi hangulatot szeretné élvezni,
- a népszerű Britanac az önnek
való hely!

Mindig van olyan részlet, amely miatt beleszeret
az egészbe, ami az utcát elragadóbbá, a teret
különlegesebbé vagy a parkot zöldebbé teszi.
Egy apróság, amely mosolyt csal az arcra, valami
váratlan, ami az életet szebbé varázsolja.
Ezen apróságok felfedezésére nincs idegenvezető,
ezeket Zágrábban személyesen fogja felfedezni.
Néhányat azonban mégis szeretnénk Önnek bemutatni.
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nelson hajólánca
Az Opatička és a Kamenita utca sarkán elhelyezkedő dekoratív hajólánc állítólag arról a világhírű
hms Victory hadihajóról került ide, amellyel
Horatio Nelson altengernagy a Trafalgari csatában győzelmet aratott. Sokan úgy vélik, hogy
ez a lánc Laval Nugent ír származású osztrák
tábornagy hagyatéka, aki azon felül, hogy kiváló
katona, lelkes régész és műgyűjtő is volt.

a legrégebbi zágrabi
gyógyszertár
A Kamenita utca sarkán, egy
kicsivel a Kőkapu felett található a „K crnom orlu” („A fekete
sashoz”), a térség és Zágráb
legrégebbi gyógyszertára. Már
1355-ben említik, és azóta folyamatosan üzemel. Idők során
számos gyógyszerész váltotta
egymást, közülük a legismertebb Niccolò Alighieri, az „Isteni
Színjáték” szerzőjének, Dante
Alighierinek a dédunokája volt.

pimp my pump
„Pimp my pump” a helyi street art művészek kiváló kreativitásának köszönhetően az óvárosban
található öntöttvas vízkutak új identitást és
vizuális felismerhetőséget kaptak.

naprendszer
Ez a projekt Ivan Kožarić szobrász
1971-ben készült „Prizemljeno sunce” (Földre szállt Nap) nevű alkotásával vette kezdetét. 2004-ben
Davor Preis művész megalkotta
a „Prizemljeno Sunce i Devet pogleda” („Földre szállt Nap és Kilenc
nézet”) nevű műalkotást. Kožar a
Nap nagyságát alapul véve megalkotta a Naprendszer bolygóit és
olyan arányultságban helyezte el
őket városszerte, ahogyan azok
egymáshoz képest a valóságban is
elhelyezkednek a Naprendszerben.
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plútó
A ’Zágrábi naprendszer’
legtávolabbi bolygója
a Plútó, amely az Aleja
Bologna utcában található,
7658,6 méter távolságra
a ’Földre szállt Naptól’!

jurjevsko temető
A zágrábiak közül is alig ismerik. Egykori
neve „Temető a gesztenyénél”. A 14. századtól a város szegényeit földelték itt el.
1622-ben felújítottak és a Felsőváros számos megbecsült polgárának és ismert
horvát embernek nyughelye lett egészen
1876-ig, mikor is funkcióját elveszítve a
város valódi misztikus oázisává vált.
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pavilon a botanikus kertben
A Botanikus kertben található kerti vagy kiállító pavilon a legnagyobb, legrégebbi, festői szépségű épület, ami a kert 1891-es megnyitása előtti évben
épült. Eredetileg, az Osztrák-Magyar Monarchia idején, az akkori Királyi
Tanács kiállító pavilonja volt a második gazdasági kiállításon. Ezt követően a
Botanikus kertnek ajándékozták. Ez a fákkal, szép virágokkal és egyéb ültetvényekkel körülvett pavilon kitűnik egyedi színezetével, piros homlokzatával
és zöld tetejével. Minden kertlátogató számára az egyik legkedveltebb hely.

gázlámpák
A felejthetetlen és romantikus
felsővárosi hangulathoz az itteni 214
gázlámpa is hozzájárul. Több mint
150 éve e városrész utcait világítják
meg. Külön érdekesség, hogy ezeket
az öntött vasoszlopokon lévő
gázlámpákat minden áldott nap
kézzel gyújtják meg a „nažigač”-i, íly
módon felelevenítve a Felsőváros
autentikus történelmi hangulatát.
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zágrábi titkos udvarok
Zágráb népszerű festői szépségű udvarairól van
szó, azok közül is különös tekintettel a felsővárosiakra. Mindegyiknek megvan a saját története.
Egyesekben valódi művészeti, építészeti vagy
kertészeti remekek találhatók, apró kis menedékhelyeket és újabb történetek csíráját képezve.

zágrábi alagutak
A Zágráb alatt állítólag több kilométernyi,
a zágrábiak többsége számára is ismeretlen, titkos alagúthálózat húzódik, amely
némelyik ága egészen a Medvednica-hegyig
vezet. Ezek egyike, a „Grič alagút”, azonban
nem titkos, sőt a közönség előtt is nyitva
áll: a Mesnička és a Radićeva utcát köti öszsze, merőlegesen délre is vannak kijáratai az
Ilica és a Tomićeva utcákra. 1943-ben épült
a második világháború idején, továbbá 1991.
és 1995. között, a honvédő háború idején
búvóhelyként használták.
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ÚJZÁGRÁB

utcai művészet
Az utcai művészet Zágrábban az elmúlt években egyre
gazdagabb és a legkülönfélébb
formákban jelentkezik. Számos
tehetséges művésznek és társulásnak köszönhetően kitűnő
új falfestmények jelennek
meg havi szinten a belváros és
külváros szakaszában. Az „Utcai
Művészet Múzeuma” projektnek köszönhetően Újzágráb
volt az első azon városrészek
közül melyeket a művészek
mindenhol kifestették, ezek
közül kiemelkedik Dugave környéke. Íly módon újították fel
ezt a városrészt, hogy vonzóbb
külsőt kapjon.
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száva vasúti híd – zöld híd
Az 1939-ben épült vasúti hídról van szó, amely
a védett kulturális javak közé tartozik. Zöld
színéről lehet felismerni és az egykoron gyakran
feltünedező „Hendrix” grafittiről, mely a legendás gitáros emlékére készült. Ezen felirat miatt
vált ikonikussá és szinte kultusz státusszal bír a
zágrábiak körében, ezért a köznyelvben „Hendrix
hídnak” is hívják. A dekoratív kivilágítással újabb
dimenziót kapott ez a zágrábi nevezetesség.

hrelić (jakuševaci vásár)
A Hrelić egy hamisítatlan bolhapiac. A város szélén helyezkedik
el, de tömegközlekedéssel is
könnyen megközelíthető. Itt
nehéz csak megfigyelő pozícióban maradni. Szinte lehetetlen,
hogy valaki olyan kevés pénzzel
rendelkezzen, hogy a Hrelićen
ne tudjon magának valamit
vásárolni! A kínálatban minden
elképzelhető megtalálható.
Cipőtől a könyveken át egészen
a szerszámokig és a gépkocsiig.
Alkudni kötelező!

mamutica
A legnagyobb lakóépület Horvátországban
és az egyik legnagyobb Európában. 1974-ben
épült 1169 lakással, és összesen kb. 5000
ember él benne. Parkok és zöld terület veszi
körbe és az ott lakók szavai szerint, „egészen
kellemes itt élni”.
csúszda a múzeumban
A Kortárs Művészeti Múzeum
(MSU) egyik fő különlegessége
a „Dvostruki tobogan”
(Dupla csúszda) nevű
Carsten Höller műalkotás.
Minden látogató csúszdán
keresztül közlekedhet
a múzeumon belül.

zágrábi vásárközpont (zagrebački velesajam)
A második világháború előtt „Zagrebački zbor” néven
említették a Savska utca 25. szám alatt. A Zágrábi Vásárközpontot 1956-ban áthelyezték a Száva déli partjára,
ahol a 60-as években Európa egyik legnagyobb vásárává
nőtte ki magát. Pavilonjai egész évben különböző méretű és jellegű kiállításoknak, vásároknak adnak helyet.
Könyvvásártól kezdve a digitális és interaktív kiállításokon keresztül, egészen a gazdasági, a kulturális tárgyak
és életminőség javítását célzó vásárokat szerveznek.
ZÁGRÁB
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kultúra és
művészet

AMI SZEBBÉ
TESZI AZ ÉLETET

kortárs művészeti múzeum
(muzej suvremene umjetnosti)
2009-ben épült impozáns épületben helyezkedik el. Állandó tárlatában horvát és külföldi művészek
mint egy 12 000, az 1950. utáni időszakban készült alkotása tekinthető
meg Az épületben és az épületen is
rendszeresen váltakoznak a kiállítások, bemutatók, színházi előadások,
filmvetítések és a hangversenyek.
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Antik és középkori, hagyományos és modern,
tudományos és naiv, durva és szerelmi,
illuzórikus és élethű – Zágrábban mindezt
megtalálja. Szereti a street artot? Fedezze fel
az intézményesített és a zárt tereken kívül
létező művészetek párhuzamos világát.
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többet
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honnan került a
múmia zágrábba, amely
a régészeti múzeum
legnagyobb kincse?
Mihael Barić osztrák-magyar titkár és felfedező
vásárolta Egyiptomi látogatása során (1848/1849).

horvát naiv művészetek
múzeuma (hrvatski muzej
naivne umjetnosti)
A horvát naiv művészet klasszikusainak, úgy mint híressé vált
Hlebini iskola alkotói, valamint
jelentősebb külföldi művészek
1930. és az 1980-as évek között
született festmény és szobor
válogatása.

népművészeti múzeum
(etnografski muzej)
A múzeumban megtekinthető
a Horvátország összes régiójának népviseletét bemutató
állandó kiállítás, az Európán
kívüli kultúrák állandó kiállítása,
valamint időszakos kiállítások,
melyek a prezentálás korszerű
módszereivel és témaválasztással mutatják be az élet
legkülönbözőbb területeit.

régészeti múzeum
(arheološki muzej)
Azon túl, hogy egy gyönyörű
historizáló stílusú palotában,
Zágráb egyik legszebb terén
helyezkedik el, a Régészeti
Múzeum nagyon értékes leletek
gyűjtőhelye is. A látogatókat
különösen magával ragadja a
„Zágrábi Lenkönyv”, amely a
világ leghosszabb fennmaradt
etruszk kézírása és az egész
ókori világ egyetlen megőrzött
lenkönyv példánya is, valamint
az egyiptomi múmia, amely a
közelmúltban teljes renováláson
ment keresztül és amely évszázadokon át őrizte titkát ebben a
csodálatos lenvászon pólyában.

zágrábi városi múzeum (muzej grada zagreba)
A régmúlt 1907-es esztendőben alapított múzeum a város múltját mutatja
be az őskortól napjainkig. A múzeum állandó tárlata a történelmi és politikai
aspektustól egészen a kulturális és szórakozási kultúrtörténetig Zágráb minden arculatát elénk tárja. Műtárgyak és érdekes vizuális megoldások tömege
eleveníti fel a gazdag város történetét az idelátogatók számára, s nyújt
ugyanakkor érdekfeszítő betekintést a zágrábiak régen volt hétköznapjaiba.

nikola tesla műszaki múzeum
(tehnički muzej nikola tesla)
A tudományok és a műszaki holmik kedvelőinek elkerülhetetlen állomása, de azoknak is, akik ezen a területen folytatnak
tanulmányokat. Itt található a Nikola Tesla
találmányainak bemutatóterme, továbbá
egy valódi szén-, vas- és színesfémbánya
modell melynek hossza 300 méter!

horvát történelmi múzeum
(hrvatski povijesni muzej)
A régmúlt 1846-os esztendőben alapított múzeum
őrzi, dolgozza fel és mutatja be a horvát történelmi
örökséget a korai középkortól napjainkig.

szépművészeti és iparművészeti
múzeum (muzej za umjetnost i obrt)
1880-ban alapított múzeum, a képző- és
iparművészek alkotásainak megóvását célozta meg a nagyipari termékek
elterjedését ellensúlyozandó. Kiváló hely
a matéria Horvátország-i kultúrtörténetének megismeréséhez.
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meštrović műterem (atelijer meštrović)
A Szent Márk-templom közvetlen közelében
helyezkedik el ez a lenyűgöző kiállító terem.
Magába foglalja Ivan Meštrović szobrász
tökéletesen megőrzött, autentikus alkotói és
mindennapos életének közegét. Márványból, kőből, fából és bronzból készített szobrai
vannak itt kiállítva, domborművek, rajzok és
grafikák, melyek kiváló betekintést nyújtanak
a nagy művész munkásságának ciklusaiba.

mimara múzeum (muzej mimara)
Az Ante és Wiltrude Topić Mimara
gyűjtők adományából alapított
Mimara Múzeum egy neoreneszánsz palotában helyezkedik.
Gazdag gyűjteményeket tartalmaz különböző történelmi és
stílus korszakokból az ókortól a
20. századig.
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művészeti pavilon (umjetnički paviljon)
Európa egyik első montázsépülete, melyet
a budapesti Millenniumi Kiállításról
helyeztek át Zágrábba 1896-ban. Ez a
Lenuzzi patkó egyik leglátványosabb
épülete, amely nagyszabású retrospektív
képzőművészeti kiállításoknak ad helyet.

modern galéria
(moderna galerija)
Állandó tárlatában festők, szobrászok, éremkészítők és az új média
mestereinek több mint 750 remek
alkotása tekinthető meg. Ezek a
művek a horvát képzőművészet
csúcspontjait képviselik a 19.
századtól napjainkig.

múzeumok éjszakája
Zágrábban és Horvátország más városaiban
is minden évben
megszervezésre kerül a
Múzeumok éjszakája.
A látogatók ingyenesen
léphetnek be valamennyi múzeumba.

klovićevi dvori galéria
(klovićevi dvori)
A jezsuiták 17. században épült
egykori decens kolostorépületében a helyezkedik el. Ez a galéria elsődlegesen a képzőművészet területéhez kötődik.
A Klovićevi dvori aktív szerepet
tölt be a város kulturális életében, művészeti események
megszervezésében, kiállítások,
műhelyfoglalkozások vagy
előadások helyszíneként.

látogassa meg még:
• kínzások múzeuma (muzej
torture) – kínzó és kivégző
eszközök érdekes és a nyugalom megzavarására alkalmas
tárlata az ókortól napjainkig.
• illúziók múzeuma (muzej
iluzija) – meghökkentő vizuális, érzékszervi és
mindenek felett szórakoztató tapasztalás, amely a
tudás határait feszegeti.
• gomba múzeum
(muzej gljiva) – a természet
eme gyümölcsei bemutató oktató és érdekes tárlat,
számos kiállítási tárggyal.

megtört szívek múzeuma (muzej prekinutih veza)
Eleinte csak adományozott tárgyak vándorkiállítása volt, ma pedig a legnépszerűbb
zágrábi múzeumok közé tartozik. A Megtört Szívek Múzeuma a félresikerült és megszűnt
szerelmi kapcsolatokhoz fűződő tárgyakat gyűjti egybe. A kiállított személyes tárgyakat
a világ minden részéről adományozták. A múzeumot egy zágrábi művész és művésznő
alapította, akik egykor maguk is szerelmes párt alkottak. Kapcsolatuk befejeztével nem
tudtak mit kezdeni közös tárgyaikkal és így született meg az efféle „lejárt” tárgyakat
bemutató kiállítás ötlete. Egy nagyon sikeres világkörüli turnét és számos adományba
kapott tárgyat követően a gyűjtemény 2010-ben kapott állandó helyet a Felsővárosban, majd nemsokára ezután elnyerte az „Európa Leginnovatívabb Múzeuma” díját .
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vatroslav lisinski koncertterem (koncertna dvorana
vatroslava lisinskog)
Ez a koncertterem az első
horvát opera szerzőjéről kapta
nevét. Zágráb város kulturális
kínálatát szép számú világhírű
együttes és szólista fellépésével gazdagította. Vendégszereplői között volt többek
között a Moszkvai Nagyszínház (Bolsoj), a Milanói
Scala Filharmonikus Zenekar,
a Bécsi Filharmonikusok és
a Londoni Királyi Filharmonikusok. Az ismert énekesek
közül: Luciano Pavarotti, Jośe
Carreras, Montserrat Caballé
és még sokan mások. A világ
leghíresebb komolyzenei
művészei mellett a könnyű- és
dzsessz zene illetve avantgárd
zenei irányzatok legkülönfélébb sztárjai is szerepeltek
itt, úgy mint Nick Cave, Tina
Turner vagy Ella Fitzgerald.
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zeneakadémia (muzička akademija)
Horvátország eme legrégebbi felsőfokú
zenei képzést nyújtó intézményét a
rendkívül magas színvonalú szakértelem
és teljesítőképesség jellemzi. Elismerésre
méltó hangversenyek, rendezvények
kerülnek megrendezésre az intézet saját
helyiségeiben, de a város más koncerttermeiben is. Az akadémiát 2014-ben
helyezték át ebbe a szembeötlő modern
épületbe melyet szivárványszínű festett
tetejéről lehet könnyen felismerni.

horvát nemzeti színház
(hrvatsko narodno kazalište)
A Horvát Nemzeti Színház monumentális, historizáló épülete 1895ben nyílt meg. Már maga a fenséges
épület is megér egy látogatást, míg
gazdag színházi repertoárja, operái,
drámái és balett előadásai további
jó okként szolgálnak az intézmény
felkeresésére.

művészet az utcán
A Zeneakadémia épülete
előtti műalkotás: egy
ezüstözött, ferdén álló,
piramidális metszetű,
29 méter magas tű.

horvát zenei intézet
(hrvatski glazbeni zavod)
Az intézet 1876-ban emelt mai épületében
volt az első zágrábi hangversenyterem. Kiváló akusztikájának köszönhetően a legjobb
kamarazenei hangversenyeket itt rendezik.
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zágrábi
események

MINDEN NAPRA
VALAMI

tudjon meg
többet
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ibler felhőkarcolója
(iblerov neboder)
1958-ban épült.
Népszerű elnevezése
„Drveni neboder”
(„Fafelhőkarcoló”), a
város legrégebbi ilyen
jellegű építménye.

Az itt zajló eseményeket nehezebb elkerülni, mint rájuk
találni: évről évre egyre több a színpad, a fesztivál a
hangverseny és a kreatív energiák kibontakozásának
teret adó városrész. Újdonságnak számít, hogy ezek egyre
kevésbé kötődnek zárt termekhez, klubokhoz és parkokhoz
— egyre gyakrabban telepednek ki a város utcáira és
tereire, spontán módon válva a zágrábiak és mindazok
napi rutinjává, akik éppen Zágrábban tartózkodnak.
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design district zágráb Egy
olyan városnegyedben megrendezésre kerülő fesztivál, amely
megmutatja és egyben igazolja,
hogy nem cselekedhetünk
lokálisan, ha nem gondolkodunk globálisan. Júniusban a
Martićeva utca körüli háztömb
pár napra egy dizájn, művészet és szórakoztató övezetté
alakul, míg a negyed utcái
és terei nem csupán a kreatív művészeknek szolgálnak,
hanem a többi itt lakónak is
lehetővé teszik, hogy az idelátogatóknak bemutassák saját
termékeiket és koncepcióikat.
A helyi negyed jobb életminőségét célzó felhívásokon túl
gasztronómiai és idegenforgalmi termékeket kínálnak,de
vannak itt zenei és irodalmi esték, különféle kreatív
műhelyfoglalkozások és tantúrák, s mindezek azzal a céllal,
hogy a köztudatban éppen ez
a városi negyed szerepeljen a
legélénkebb kreatív tevekénységek központjaként.
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nyár a strossz sétányon
(ljeto na štrosu)
Strossmayer sétány vagy egyszerűen
csak „Strossmartre”, a népszerűbb
párizsi promenádról, a Montmartréról
kapta nevét. A nyári hónapokban megihat itt egy pohár kiváló bort, kedvére
lazíthat az élőzene mellett, vagy a
dombról nézve élvezheti a városra
nyíló kilátást. A Strosszon minden
évben megválasztják a ’legszebb keverékkutyát’, illetve immáron hagyományosan tűzijátékkal egybekötött újfélév
köszöntő mulatságot is tartanak.

cest is d'best
Zágrábban még szebb is a tavasz,
amikor kezdetét veszi ez a nemzetközi multimédiás utcai fesztivál, amely
erős gyökeret vert a város lelkületében. A Cest egy hamisítatlan városi
fesztivál, mivel a város maga a színpad, míg gyakran maguk az épp arra
járók is ötletgazdákká és résztvevőkké
lépnek elő. De hogyan is ne lennének
az olyan programok esetében, mint a
babák, a pincérek vagy az utcaseprők
triciklis versenye, a jelnyelvi iskola, a
kerékpár lassúsági verseny, „a bolygó
zongora” és az efféle bohóságok… A
színpadok a belváros legkülönbözőbb,
stratégiailag fontos terein és utcáin
helyezik el, s így könnyen megeshet,
hogy egyszerre csak Ön is a fesztivál
szívében találja magát!

udvarok
Kukucskáljon be a felsővárosi
homlokzatok mögé, a gyönyörű barokk paloták udvaraiba, melyeket minden évben
megnyitnak a látogatók előtt
az „Udvarok” elnevezésű egyedi
rendezvénysorozat idejére.
A látogatókat igényes élőzene,
finom ételek és italok, valamint
annak lehetősége várja, hogy
sok érdekességet megtudjanak
Zágráb kultúrájáról és történelméről. Ez a fesztivál kiváló
alkalom arra, hogy felejthetetlen pillanatokat töltsünk el
ezekben az amúgy rejtőzködő
helyiségekben, melyekhez évről
évre egy-egy újabb udvar társul, hogy megossza történetét
a látogatókkal.
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utcai művészek
Az utcai művészek
és zenészek Zágráb
utcain rendszeresen
jelen vannak akkor
is, ha már nem tart
a Cest is d'Best!
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zagreb classic
A klasszikus művészet, illetve úgy
általában a pozitív hangulat kedvelőinek rendezi meg Zágráb nyaranta a „Zagreb Classic” fesztivált
is, amely a reprezentatív városi tér
és a művészi kifejezés ötvözete.
A szabad ég alatt a Trg kralja
Tomislav tér idillikus parkjában
megtartott koncerteken
komoly- és könnyűzenei sztárok,
szimfonikus és dzsessz zenekarok
lépnek fel, operákat adnak
elő, régi filmeket vetítenek, és
kellemes alkalom kínálkozik arra,
hogy a szabadban, a park csodás
pázsitján heverésszünk.

nemzetközi hírnév
Az INmusic fesztiválra
évente több mint
40 000 zenekedvelő
érkezik a világ minden
kontinenséről.
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zágrábi arcok
A Zágrábi időgép megrendezésének idején a város
utcain összefuthat Marija
Jurić Zagorkával, a közkedvelt írónővel és az első
horvát újságírónővel, vagy
Antun Gustav Matoš horvát
költővel és novellistával.

inmusic fesztivál
A legnagyobb szabadtéri fesztivál Horvátországban, amelyet
a felkapott média már több
alkalommal is azon nemzetközi
fesztiválok közé sorolt, melyekre feltétlenül el kell látogatni. A
fesztivál júniusban, a Jarun-tó
nem kevesebb, mint három
szigetén három napon át tart,
s a rendezvényt többnapos
kempingezés is kíséri. A kiváló
hangulaton és a legnagyobb
könnyűzenei világ sztárjain felül, akik mindig szívesen jönnek
ide fellépni, a szervezők mindig
igyekeznek kirukkolni valami
különlegességgel, legyen az
egy erdei rejtett színpad vagy a
Tesla tornyának másolata.

zágrábi időgép
E projekt keretén belül április
végétől október elejéig minden
hétvégén a város különböző
helyszínein számos zenei,
tánc és egyéb rendezvényeket szerveznek, azzal a céllal,
hogy megidézzék Zágráb és
környékének egykori szokásait,
hangulatát. A helyi népviseletbe öltözött kofáktól a Dolac piacon , a Zrínyi téren rendezett
promenád hangversenyektől és
a „Kravat-ezred” őrségváltásától a városban itt-ott felbukkanó, a zágrábi régmúltat idéző
jelmezes alakokig, a Zágrábi
időgép visszarepíti Önt a múltba, az egykori hagyományok és
a szép emlékek idejébe.
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fények fesztiválja
Márciusban, ezen érdekes projekt idején ideiglenes művészi
installációk segítségével a fény
közegével emelik ki Zágráb
egyes részeit, s reflektorfénybe
kerülnek az „elfeledett” vagy
kiemelkedő lehetőségeket
magukban rejtő helyszínek.
A változatos tartalmakon
keresztül az adott helyek megnemesednek, s ezzel elősegítik
a terek a járókelők és a helyiek
színvonalas interakcóját.

a nyitott tér napja
A Trg Republike Hrvatske téren
felvonuló különféle kulturális és
oktatási intézmények tevékenységébe betekintést nyújtó
rendezvényként a „Nyitott tér
napja” egyben a kulturális ősz
kezdetét is jelzi Zágrábban.
Ekkor a tér teljes egészében
egy hatalmas színpaddá válik,
amelyen különböző kulturális
programok váltják egymást.
Ezek közül kiemelkedik a Horvát Nemzeti Színház balett-,
opera- és színházművészeinek
előadása.
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bal... baltazar!
A „Profesor Baltazar”
(Baltazár professzor)
rajzfilmsorozat a Zágrábi
Rajzfilm Iskola legismertebb
projektje. A vetítési jogot
világszerte több mint 30
országban vásárolták meg.

animafest
Ezt a fesztivált Zágrábban 1972-ben hozták
létre, a Zágrábi Rajzfilm Iskola valamint az
általa az 50-es és 60-as években elért sikerek
elismeréseként. Páros években a fesztivál rövid filmekkel foglalkozik, a páratlanokban pedig hosszú játékfilmekkel. A zágrábi közönség
minden év júniusában nagy érdeklődéssel,
szívesen kíséri figyelemmel mindkettőt.

fantastic zagreb
film festival
Ezen a nyári fesztiválon a filmés a fantasy műfajok kedvelői
találnak maguknak való
programot. A fesztivál azon
túl, hogy izgalmas és érdekes
filmekkel rukkol elő, arról is
ismert, hogy egyes vetítéseket
olyan külső helyszíneken
ejtenek meg, mint például a
Medve-vár lenyűgöző erődje.
50

zagrebdox
A ZagrebDox a dokumentumfilmekre szakosodott legjelentősebb nemzetközi fesztivál
Európa ezen a részén, s egyben
kiváló alkalom a vélemény- és
tapasztalatcserére. A nyitott
és kreatív légkör eszmecserére
sarkall, s a ZagrebDox–on nem
ritkán születnek is új ötletek és
projektek. Mindazoknak, akiket
érdekel ez a műfaj, számos
programot kínálnak, úgy mint
dokumentumfilm műhelyek,
ötletbörzék és a dokumentumfilmes panelbeszélgetések.
Minden évben február végén /
március elején kerül megrendezésre.
„zlatna kolica”
(arany babakocsi)
A Zágrábi Filmfesztivál
fődíjának motívuma,
az „Arany Babakocsi”
a Patyomkin páncélos
híres orosz film klaszszikusból származik.

subversive film fesztivál
Fontos politikai, gazdasági, kulturális, művészi
és humanista témák kerülnek levetítésre
minden év májusában ezen a fesztiválon. A vetítések mellett számos érdekes előadás és kerekasztal-beszélgetés várják az idelátogatókat.
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zagreb film fesztivál (zff)
A híres ZFF egyike azon fesztiváloknak melyet minden őszszel lelkesen várnak a helyiek,
és amely nemcsak a filmszakma rajongóit vonzza, hanem
mindenkit, aki nagyszerű
szórakozásra vágyik. Mégiscsak a filmeké a főszerep: a
verseny jellegű főprogramon
kívül gazdag kísérőprogramot
is szerveznek irodalmi bemutatókkal és a filmgyártás területéről származó új technikai
eredmények prezentálásával.
A filmvetítések és a filmvilág
újdonságainak bemutatását
követően pedig a fesztivál
spontán módon egy nagy
bulival végződik.
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A túra során a látogatók
találkoznak Marija Jurić
Zagorka jeles horvát írónővel
és az ő regényeiből előbújt
szereplőkkel, illetve egy
színjátszó csoport előadásában
ismerkedhetnek meg a
horvát parasztlázadással
és az azt vezető Gubec
Máté személyével.

jazz.hr
Egy olyan dzsessz fesztivál,
amely a zágrábi dzsessz színtér több eseményét magába
szippantva kínál jelentős és
vonzó tartalmakat őszi és
tavaszi ciklusainak idején. Az
idelátogatóknak világszínvonalú külföldi és hazai
előadóművészeket mutat be.
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a grič titkai (tajne griča)
Ez a rendkívül hangulatos és interaktív színházi éjszakai túra nagyon népszerűvé vált a
zágrábiak és a Zágrábba látogatók körében,
s a városnézés egy különleges módját jelenti.
A nyár folyamán szervezik a Felsővárosban,
különösen érdekes módon elénk tárva Zágráb
történelmét, a városi legendákat, a titkos románcokat és a színfalak mögötti játszmákat. A
vezetés horvát nyelv és angol nyelven elérhető.

arany piruett
(zlatna pirueta)
Ez műkorcsolya verseny
Zágrábban már 1968 óta
kerül megrendezésre minden
év decemberében, s ezzel a
világ legrégebbije. A verseny
több szenior kategóriában
zajlik:, férfi, nő, páros és
jégtánc. E népszerű Piruettet rendszeresen látogatják
a világ élkorcsolyázói.

hanžekovićev memorijal
Az immár 1958. óta népszerű
nemzetközi atlétikai meeting,
a Hanžek emlékversenyt 1999ben vette fel a Nemzetközi
Atlétikai Szövetség hivatalos
versenyei közé, illetve 2009
óta az iaaf World Challenge
sorozat része is. Azóta minden
évben a nyár végefelé gyűjti
egybe a legkiválóbb atlétákat.

nemzetközi bábszínház
fesztivál (pif – međunarodni
festival kazališta lutaka)
Ez a fesztivál, melyet eredetileg az
eszperantisták hoztak létre, kezdetben
az eszperantó nyelvhez kapcsolódott,
de mára már a bábművészet eredményeinek bemutatását lehetővé tévő
kiváló platformmá lett, melyen keresztül minden szeptemberben a világ
minden tájáról ideérkező bábcsoportok előadásai mutatkoznak be. A fesztivál kísérő programjának részeként
bábművészeti szakmai tanácskozásokat, bábkiállításokat, bábműhelyeket
és jótékony célú akciókat szerveznek.

A versenyt a legendás
Janica Kostelić-ről, a
valaha volt legjobb alpesi
sízőjéről nevezték el, aki
Ivica nevű bátyjával együtt
éppenséggel a Medvednicán
vette első sí leckéit.
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zágrábi maraton
(zagrebački maraton)
A Zágrábi maraton első versenyét
1992-ben tartották, amelyen csak
70 résztvevő futott be a célba. Ma
a résztvevők száma meghaladja az ezer főt és egyre népszerűbb, mert az egyik leggyorsabb
maratoni pálya a világon.
A pálya teljes magasságkülönbsége
mindössze öt méter. Hosszában
egyenletes, kevés kanyarral, ezért
állandó ütemű és jó eredményt
biztosít. A versenyzők szélesebb
körében népszerűbb a félmaraton
táv. A versenyt minden évben
október hónapban tartják.

hókirálynő
(snježna kraljica)
Az alpesi sí világkupa műlesiklás
versenyét 2005-től rendezik meg
a Medvednica-hegy Sljeme csúcsán
és januáronként egyre több síelőt
és látogatót vonz nem csak Horvátországból, hanem a világ minden tájáról. Azon felül, hogy lévén
a főváros közvetlen közelében
zajlik, egyedülálló, ez az egyetlen
olyan verseny, melyen a győztes
valódi, kézzel készített koronát kap.
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ADVENT ZÁGRÁBBAN

korcsolyázás
E népszerű téli aktivitását
itt igen komolyan veszik:
A Trg Kralja Tomislava
téren kialakított „Jégpark”
december folyamán
minden zágrábi kedvenc
tartózkodási helye.

gyors téli falatok
Télen, az utcákon sétálva valóban
sok lehetőséget adódik egy-egy
gyors falat menetközben történő
elfogyasztására. A fritula (aprófánk) és a sült vagy főtt kolbász
minden sarkon illatozik, míg a
forralt bor nem csupán egy zamatos téli ital, hanem a fagyos kezek
felmelegítésére is használható!
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a hó fedte zrinjevac
Különleges élmény karácsonyi
énekeket hallgatni a városi
amatőr kórusok előadásában az
1891-ben épült Zenepavilonban.
Hóval borított platánok a
parkban - ahol advent idején
házikók állnak tradicionális étel
és ital kínálattal. Felejthetetlen
élményben lesz részük.

karácsonyi vásár
(božićni sajam)
A karácsonyi vásár remek
alkalom ajándékok vásárlására.
Az ünnepi finomságok mellett
a standokon kézműves és ajándéktárgyakat is vehet. Ajánljuk
a híres licitár szívecskéket
(hagyományos mézeskalács)
és minden mást, ami kizárólag Zágrábban kapható.

A székesegyház előtt élő jászolban gyönyörködhet.
A belváros minden egyes tere elbűvölő ilyen tájban:
a Zrinjevac téren keringőzhet és kórusok fellépésében gyönyörködhet, míg a Trg Kralja Tomislava
téren a csodálatos korcsolyapálya és a Jég-park
hívogat. Zágráb évről évre elmeséli saját adventi
történetét, melyben mindig felbukkan valami új
és váratlan, és soha nem lehet tudni, hogy éppen
melyik utcát alakítják majd át idillikus adventi
célponttá.

A zágrábi Advent az első
adventi gyertya meggyújtásával veszi kezdetét, s ezzel az
ünnepi hangulat a forralt bor
mámorító illatához hasonlatosan kezd el terjengeni a város
utcában. A környező utcákon és
tereken a látogatók körbejárhatják az adventi kirakodóvásár
változatos standjait, melyeknél
számos helyi- és nemzetközi
ételkülönlegességet kínálnak.
ZÁGRÁB
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ételek
és italok

dolac
Midőn egy történelmi városrész
helyén a városi hatóságok új
várospiacot nyitottak 1930-ban,
senki nem gondolta volna, hogy ez
a hely hamarosan az egyik kedvenc
gyülekezőpontjává fog válni
nemcsak azoknak, akik az ebédhez
szükséges friss hozzávalókat
szereznék be, de azoknak is, akik
a legújabb pletykákat szeretnék
begyűjteni. Kezdetben a Dolac volt
az a hely, ahol a város összeért a
környező településekkel, lévén
az itteni kereskedők többnyire
a környező falvakból eredő
termékeket kínálták. Ma a Dolac
piac ’Horvátország kicsiben’,
hiszen a zagorjei tehéntúrótól
és tejföltől kezdve a neretva völgyi mandarinon, a Vis-szigeti
citromon, az isztriai olívaolajon
és a Zadar környékéről érkező
cseresznyén át egészen a
szlavóniai hústermékekig itt
mindent megtalálunk. A felső,
nyitott piaci terepen minden
kereskedő a hagyományos,
jellegzetes helyi motívummal
díszített piros napernyők alatt
árul. Dolactól északra található a
Trg Petrice Kerempuha tér, ahol
virágokat árulnak.

A PILLANATOKÉRT,
MELYEK MINDIG
TÚL RÖVID IDEIG
TARTANAK

tudjon meg
többet
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Az evés és az ivás olyan tevékenységek,
melyeket el nem mulasztanánk, s megalkuvásnak
sincs helye. Noha a helyi éttermek, falatozók,
kávézók és bárok nagy száma bizonyára
nem segít az egyszerű döntéshozatalban,
ez legyen a legnagyobb gondunk! Akár édes,
akár sós, avagy csípős… De minden nap — friss.

zágrábi kofa
A Dolacon helyezték el a hagyományos zágrábi kofa (kumica — horvátul) szobrát, amely egy környékbeli
falusi asszonyt ábrázol, aki nap mint
nap jár a piacra portékájával, hogy
a zágrábiaknak friss gyümölcsöt,
zöldséget és tejtermékeket kínáljon.
A kosarában rejlő friss túró és tejföl,
házi tojás, kukoricakenyér vagy bármi
más , mindig is könnyen utat tört
magának a zágrábiak asztalához.
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Zágráb, minden nagyobb városhoz hasonlatosan, mindenfelől fogadta a
„betelepülőket”, akár a környékről, akár a messzi távolból is. Míg a német elnevezések
képviselik a közép-európai gasztronómiai hagyományokat, Zágrábban a mediterrán
és a keleti eredetű ételek is közkedveltek. Mára Zágráb egy változatos gasztronómiai
kínálatot felvonultató metropolisszá vált, ahol könnyen megtalálja azt, amit keres
- függetlenül attól, hogy milyen ételeket kedvel. A nemzetközi, a nemzeti konyha,
illetve a fusion, haute cuisine vagy street food mindig az Ön rendelkezésére áll, de ha
szeretné kipróbálni azokat az ételeket melyek a zágrábi családok nemzedékeinek
teszik szebbé mindennapjait, és amelyeket több generáción keresztül készítenek az itt
élő családok, akkor itt ajánlanánk Önnek néhány klasszikus ételt.

pulykasült mlincivel (purica s mlincima)
Ennek a tradicionális zágrábi ünnepi ételnek a
titka a pulyka hosszú ideig tartó sütése alacsony
hőmérsékleten és a pecsenye állandó nedvesítése,
hogy húsa lédús maradjon. A „mlinci” a tágabb
zágrábi térségben fogyasztott tésztaféle, melyet
főleg baromfihoz szolgálnak fel. Búzalisztből, sóból
és vízből készül és a tűzhely lapján sütik ki, de leginkább szárítottan vásárolható és csak forró vízzel
puhítják és pecsenyelével ízesítik

štrudla s jabukama
(almás rétes)
Sok zágrábi otthonból
gyakran terjeng ennek a
századvégi desszertnek a
csábító illata. Rétestésztából
készül fahéjjal és rummal
dúsított reszelt almával, és
néhány titkos összetevővel
töltik ízlésnek megfelelően.

piacok
A zágrábiak egyszerűen
imádnak piacra járni és Zágrábon belül több városnegyedben mint 25 helyi piac
üzemel, melyeken könnyedén beszerezheti a Horvátország bármely régiójából
származó friss termékeket.
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grincajg
(a németből: Grunzeug levesbe való zöldség)
A zágrábi konyha egyik alapvetése,s
egyúttal minden valódi leves
kezdete is, ezért a leveszöldség
a legkeresettebb árucikk a városi
piacokon. Ez egy aromás csokor,
melybe sárgarépa, petrezselyem,
zeller és kelkáposzta levele
tartozik, és amely az ételeknek
felismerhető helyi, házias ízt ad.

borutak zágrábban
és környékén
Zágráb várost és környékét
számos híres borút veszi körül,
melyek minden, a Dionüszosz
(Bacchus) isten nedűje iránt
rajongó számára vonzó helyszínek, de talán kevésbé ismert,
hogy egy szőlőskert a város
központjában is található, a
Radićeva és a Tkalčićeva utca
között. A zágrábi borút Gornja
Dubravatól Sesveteig vezet, a
város keleti oldalán és kevésbé ismert a turisták számára.
Mégis, érdemes odasétálni
vagy gépkocsival elmenni.
A Zágráb közelében lévő
borutak (Samobori, Plešivicai
és Zelinai borút) már régóta
szerepelnek a borutak térképein és kiváló helyek egynapos
kirándulásokra.

martinje (márton-nap)
Noha a Zágráb vonzáskörzetében
fekvő szőlőskertekben, borospincékben
és présházakban (tájszólásban: klet)
különösen Márton-nap, az újbor
ünnepe környékén van nagy élet, egész
éven át érdemes őket felkeresni, mivel
tökéletes menedékhelyet biztosítanak
a nyüzsgő város szökevényeinek és a
helyi borászok munkájának gyümölcse
mellett lazítási lehetőségét nyújtanak.

štrukli
Felszolgálható bármikor
bármihez. A „strukli” lehet sós
és édes, főtt és sült, különféle
gyümölcsök vagy zöldségek
hozzáadásával, lehet előétel,
főétel, desszert vagy akár levesben is kifőzhető. Ezt a tésztából,
túróból, tejfölből és tojásból készült közkedvelt ételt azonban
a leggyakrabban sósan, túróval
töltve, sült kivitelében kínálják.
ZÁGRÁB
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street food fesztivál
Zágrábban az utcai étkezés kedvelői igazán otthon
érezhetik magukat. Az egész
éven át rendelkezésre álló
népszerű falatozók standard
választékán túl Zágráb a park
gyepén vagy a padon a lazán és
spontán módon fogyasztandó
minőségi és ízletes ételeket
kínáló egynéhány utcafesztivált
is befogadott. Keressen akár
egzotikus ízeket vagy alapanyagokat, hagyományos ételeket és
ízeket, vagy esetleg a szabadtéri
filmvetítések mellett a kulináris
és a filmes élvezeteket ötvöző
fesztiválélményt– a zágrábi
kínálat magával fogja ragadni.

a kézműves sör
készítésének hagyománya
Zágrábban nagy hagyománya
van a sörfőzésnek és ma az
egynéhány híres sörgyár mellett
számos kézműves sörfőzde is
működik, melyek sikeresen ötvözik
a zágrábi iparos hagyományokat
az egy pohár sör mellett eltöltött
pillanatok iránti szeretettel.

„IDEMO NA KAVU”
(MENJÜNK EGY KÁVÉRA)
A Zágrábban élők kedvenc meleg
itala kétségtelenül a kávé. A kávézás
társadalmi szertartássá vált és a baráti
társaságban folytatott beszélgetések
elmaradhatatlan hozzávalója, s mint
ilyen, az őt kínáló helyek (kávézók)
egymást érik Zágrábban. A „menjünk
egy kávéra” kifejezés gyakorlatilag nem
is a kávézásról szól, hanem arról, hogy
üljünk be egy „italra”, töltsünk együtt
egy kis időt és érezzük jól magunkat!

étterem választék
A jó étel az egyik kedvenc
városi téma. Nagyon gyorsan
terjed a hír arról, hogy hol
lehet valami finomat enni,
különösen akkor, ha az ár és
a minőség aránya megfelelő.
A kínálat nap mint nap bővül
és egyre több a kidolgozott
gasztronómiai vízióval - legyen szó helyi, fúziós vagy
egzotikus ételekről – rendelkező, eredeti étterem.

túró és tejföl
Hagyományos Zágráb környéki falusi termék, már évszázadok óta a zágrábi étkezőasztalok
elkerülhetetlen „hozzávalója”. Egyéb, különféle friss szezonális élelmiszerrel fogyasztják
az aktuális szezon vagy alkalom függvényében. Sok családnak van saját „kofája" a piacon,
akitől nap mint nap beszerzi a friss tehéntúrót és a tejfölt, már névről ismerik őt és gyakran
előfordul, hogy több generáció is egyazon termelői családtól vásárolja a túrót és a tejfölt.
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vásárlás és
szórakozás

ZÁGRÁB EGY
DARABKÁJA, AMIT
MAGÁVAL VISZ

tudjon meg
többet
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Ha azokról a helyekről van szó, melyeken a nap, vagy
az éjszaka bármely szakában jól érezheti magát,
Zágráb az évekkel egyre gazdagabb, nyitottabb és
kreatívabb várossá válik, s egyes szegletei Európa ezen
a részének legérdekesebb helyei közé sorolandók.
A város ezen felül számos lehetőséget kínál használati
és szórakoztató jellegű tárgyak vagy helyi termékek
vásárlására. Zágrábból nem lehet üres kézzel távozni.

penkala
Eduard Slavoljub Penkala
1906-ban szabadalmaztatta
leghíresebb találmányát –
az automata mechanikus
ceruzát, illetve 1907-ben a
töltőtollat – s ezzel az egyik
legismertebb horvát termék
megalkotásával, önmagát és
Zágrábot is világhírűvé tette.
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horvát dizájn emléktárgyak
Noha egy felívelőben lévő
irányzatról van szó, a helyi dizájnerek már jó pár éve aktívan
dolgoznak a szuvenírek fejlesztésének terén, olyan tárgyakat
kitalálván, melyek innovatív és
vonzó módon kommunikálják
az őshonos tapasztalatokat és
őrzik tulajdonosaik emlékeit.
Távol a hagyományos tömegtermeléstől, Zágrábban több,
ízléses, visszafogott és különleges tárgyakat kínáló dizájnüzlet
nyílt, melyek portékái révén
az idelátogatók sokáig és jól
fognak emlékezni a városra.
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šestine-i esernyő
(šestinski kišobran)
Az élénkpiros huzatú esernyőn lévő
tarka díszítés a Sljeme-hegy lábánál
fekvő zágrábi övezet Šestine falvának
jellegzetes szimbóluma, és idővel a
népi vizuális identitás szerves részévé
vált. A šestinei esernyő mára már a
neves gyártók állandó kereskedelmi
kínálatában szerepel, s aki Zágrábból
hazaviszi, az a város egy szeletét is
magával viszi. A legnagyobb városi piac,
a Dolac standjai elképzelhetetlenek
a šestinei árnyékolók nélkül.

mézeskalács szív (licitarsko srce)
A vélhetően leghíresebb tradicionális zágrábi
emléktárgynak számító mézeskalács szívet
egykoron a barátság és a szerelem jelképeként
ajándékozták. Napjainkban egy dísztárgy, amely
megőrzött valamicskét eredeti jellegéből, míg
készítésének hagyománya felkerült az unesco
szellemi világörökség listájára.

borsos keksz (paprenjak)
A tradicionális zágrábi borsos
keksz az édes és fűszeres ízek
keverékének köszönhetően
egyedülálló. August Šenoa
horvát író a Zlatarevo zlato
(Aranyműves Aranya) című
történelmi regényében a régi
zágrábiak csemegéjeként
említi, ma pedig több üzlet
és ajándékbolt polcán is
megtalálható.

fiatal divattervezők
A zágrábi dizájnerek színtere
egyre izgalmasabb és úgy tűnik,
hogy egyre másra tűnik fel egyegy újabb, megjegyzésre méltó
név. A fiatal divat- és terméktervezők eredeti szellemben
kialakított szaküzletekben
mutatják be kollekcióikat. Aki a
szabványos kínálattól eltérő ruhákat vagy háztartási cikkeket
keres, jól teszi, ha feltérképezi
ezt a terepet.

zágrábi kézművesek
Zágráb tele van olyan hagyományos kisiparosokkal
akik továbbra is versenyképesek a kézzel készített
tárgyak minőségével. A belvárosi kis műhelyekben
egyedi cipőt és bőrszíjat, méretre szabott szoknyát
vagy mindig divatos sapkát vásárolhat, melyet
akár évekig viselhet. Az utcákon sétálgatva a
cipész-, kalapos- és szabó-műhelyeken kívül
iparművészek és kortárs kisiparosok műtermeibe
botolhat. Az ott lévő tárgyak mindegyike egyedi és
megismételhetetlen.

nyakkendő (kravata)
Noha nemzetközi népszerűségét a
francia arisztokráciának köszönheti,
először a Harmincéves háborúban
részt vett horvát katonák egyenruháin tűnt fel, ami azt jelenti, hogy
ez a selyemből készült divatcikk
a 17. századból származik! Francia elnevezése, a cravate a horvát
(Croate) szóból ered. A minőségi
nyakkendők több száz mintázatban
megtalálhatók és szinte kötelező
ajándéktárgynak számítanak Horvátországból.
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bevásárlóközpontok
Zágrábban a város egész
területén a kulcsfontosságú
pontokon helyezkednek
el, ily módon kínálva a
lakosoknak mindent, amire
szükségünk lehet, valamint
praktikusságukkal és az aktuális
pillanathoz igazodó kínálatukkal
vonzva a látogatókat.
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szabadtéri szórakozás
A tavaszi és nyári hónapokban a zágrábiak a turistákhoz
hasonlatosan szeretik idejüket
a városközpont valamelyik
zöldterületén tölteni, barátaikkal a padokon üldögélve vagy a
parkokban kiterített plédeken
heverészve. Zágráb ráadásul
bővelkedik zenei és gasztronómiai programokban, így aztán
olyan érzése támadhat az embernek, hogy bárhol megihat
egy italt vagy meghallgathat
egy feltörekvő helyi együttest.

kávézók és bárok
A zágrábi városközpont
régi, hagyományos vendéglátó helyei egycsapásra változtak át gyönyörű
belső terekkel és teraszokkal rendelkező helyekké,
ahol a különböző ízlésű és
különböző igényű látogatók mindegyike megtalálhatja, amit keres.

a művészet és a
szórakozás elegye
A kulturális alkotás
különböző fajtái mindig
is szimbiózisban éltek,
Zágrábban pedig ez különösképpen tetten érhető
az olyan programokban,
amelyek magukban
egyesítik például a múzeumi-galériai tartalmakat
és a zenei esteket, a szórakozást és az oktatást...
Legyen szó akár az egész
szezon alatt nyitva tartó
helyekről vagy időszakos
szabadtéri eseményekről – a lényeg, hogy a
sokszínűség és a kreativitás ritmusában lüktessenek. Könnyen megeshet
Önnel is, hogy egy fiatal
szobrászművész vagy
egy konceptuális művész
kiállításának megnyitóját
követően ugyanazon a
helyen köszönti a hajnalt
egy jó buli közepette.

klubok és az alternatív zene
A zágrábi alternatív színtér
hosszú időre tekint vissza,
amely egészen a kései 70-es
évekig nyúlik vissza, míg az
utóbbi időben állandó növekedésben van, bővelkedvén
kiváló koncertekben, bulikban
és más programokban, melyek
több különleges és kultikus
helyen kerülnek megrendezésre. Általánosságban, a klubélet
már évek óta fejlődik, így jó
pop és elektronikus zene mindenfelé hallható. Itt mindenki
megtalálja a kedvére valót:
azok is, akik kizárólag szórakozni szeretnének és azok is,
akiket elsősorban maga a zene
vonz. Zágráb szereti meglepni
vendégeit!
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zágráb
gyerekeknek

A NAGY
LEHEToSÉGEK
VÁROSA
állatkert
A Maksimir-parkban található
állatkert a régmúlt 1925-ös esztendőben nyitotta meg kapuit,
s ezzel Európa délkeleti részének legrégebbi állatkertjének
számít. A megnyitásakor mindössze 2 bagoly és 3 róka volt itt,
ma pedig több mint 300-féle, a
világ összes kontinenséről származó állatot tekinthetünk meg.
Az itt élő állatokon felül gazdag
oktatóprogramot is kínál, melylyel a gyerekek általánosságban
a természethez való pozitív
hozzáállást, illetve biológiai és
természetvédelmi ismereteket
sajátítanak el.
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Azok között, akik mindig szívesen térnek vissza Zágrábba,
ott találjuk a legkisebbeket is. Hogy miért? A választ erre
a kérdésre a városszerte megtalálható sok park, a számos
játszótér és játszóház adja meg. Zágrábban egyre több
a célzottan gyerekeknek szánt program. Gyerekbarát
múzeumok, gazdag gyermekszínházi előadások,
valamint a legkisebbeknek (de az idősebb korosztálynak
is) rendezett egyéb programok tartják Zágrábot
erőteljesen fent a gyerekbarát desztinációk térképén.
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tudjon meg
többet
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természettudományi múzeum (prirodoslovni muzej)
Ezt a múzeumot imádják a
gyerekek: a számos állatot bemutató állandó kiállítást éppúgy, mint a gyűjtemény azon
részét, melyet saját maguk
fedezhetnek fel. A rendkívül
izgalmas műhelyeken a gyerekek igazi dns-detektívekké
válhatnak genetikai és biológiai
kísérletek által, illetve érdekes
módon tanulhatnak az egyszerű élőlényekről. A műhelyfoglalkozás egy része kimondottan
óvodás korú gyerekeknek szól.

gyerekszínházak
Zágrábban a gyermekszínházaknak hosszú és
érdekes hagyományuk van. Szinte nincs olyan
zágrábi gyermek, akinek ne lennének emlékei
a szülei vagy az iskola által rendszeresen
szervezett színházlátogatásokról. A város
egész területén vannak gyermekszínházak,
így mindenki számára elérhetőek, rendkívüli
népszerűségükhöz pedig mindenképp hozzájárulnak az érdekes programok, a gyönyörű
előadások, melyek a gyermeki képzelőerő és
kreativitás különféle területeit kutatják.

backo mini express
A vasúti közlekedés elhivatott
és lelkes rajongóinak köszönhetően Zágráb Délkelet-Európa legnagyobb, több mint
100 darab, kézzel készített
vonatból álló makettjével
büszkélkedhet. Az építmény
egy 1050 méteres pályán
halad keresztül, körülötte
pedig, természetesen, egy
egész város is kiépült.
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planetárium
A csillagászat kedvelőinek,
illetve mindenki másnak, aki
szeretné bővíteni tudását,
kötelező program a zágrábi
planetáriumi látogatás. Zeiss
planetáriuma a Nikola Tesla
Műszaki Múzeum első emeletén található, és már 1965.
óta fogadja a látogatókat.

illúziók múzeuma
(muzej iluzija)
A múzeum, illetve maga a
valóság másfajta megéléséhez
ez a múzeum kitűnő választás.
Ami a való életben egyenes, az
itt hajlított, ami máshol kicsi,
az itt nagy, ami pedig egyébként fent van, az az Illúziók
Múzeumában lent. Vesszen el
a tükörszoba végtelenségében,
másszon fel a plafonra, vagy
látogassa meg a játszóházat,
amelyben a látogatók kortól
függetlenül találnak maguknak
való játékot, versenyezhetnek,
tanulhatnak, illetve kipróbálhatnak trükköket, fejtörőket és
egyéb didaktikai játékokat is.
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horvát iskolamúzeum
(hrvatski školski muzej)
Az 1901-ben alapított múzeum
tematikusan összegyűjti és
bemutatja a horvát iskola- és
pedagógiai rendszer múltját
és jelenét. A látogatók megtekinthetik a tanszerek, taneszközök és iskolai felszerelések
gyűjteményét, és elképzelhetik,
milyen is volt régen iskolásnak
lenni. Azt pedig, hogy hogyan
is gondolkodtak régen, a megőrzött írásos és rajzmunkák
mutatják be. Az év folyamán
több műhelyfoglalkozást is
rendeznek, melyek keretében
a gyerekek érdekes és szórakoztató módon tanulhatnak,
ismerkedhetnek, barátkozhatnak.
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tömegközlekedés
A zágrábi tömegközlekedési
eszközök jól ismert színe a kék,
az utasok pedig a következő 3
lehetőség közül választhatnak:
villamos, autóbusz és siklóvasút. A város nagy részén (különösen a központban) nagyon
jó a villamoshálózat, míg a
központon kívül az autóbuszok
biztosítják a jó összeköttetést.
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Függetlenül attól, milyen közlekedési eszközzel is érkezett
Zágrábba, városnézéshez a villamost ajánljuk, amely, azon
kívül, hogy a város egyik legismertebb szimbóluma, a városon
belüli utazás nagyon gyors és egyszerű módja. Zágráb egyébként is egy emberléptékű város, így a két legtávolabbi pont közötti távolságot is legfeljebb egy óra alatt meg lehet tenni, és
minden nevezetesség könnyen megközelíthető. Az már Önön
múlik, hogy eldöntse, pontosan mi is érdekli, mi pedig segítünk ebben. Ha mindössze egy napra érkezett Zágrábba, ne essen kétségbe, használja ki idejét a lehető legjobb módon, amit
pedig nem sikerül most megnéznie – hagyja legközelebbre.
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09:00 — 10:30
A városnézést legcélszerűbb a
Trg bana Jelačića tértől kezdeni.
A tér északi részén található a
város fő piaca, a Dolac, annak
közelében pedig a városi
katedrális. Biztosan nem kerüli
majd el figyelmét, ugyanis a 105
méter magas harangtornyok
rendkívül szembeötlőek.
A katedrálistól északra egy
25 kanonokkúriából álló sor
található, melyeket főleg a 18.
században építettek.

10:30 — 12:00
Sétáljon az Opatovinán, ezen a helyes
kis utcán, ahol meg is pihenhet egy
kávé vagy egy kézműves craft sör
mellett, majd tovább, a Skalinska utcán lesétálhat a Tkalčićevára. Fedezze
fel a Tkalčićeva és Radićeva utcákat
összekötő Felbinger-lépcsőket, mely
mentén egy kis teraszos szőlőültetvényt is megcsodálhat. A lépcsőkön
keresztül eljuthat a Kamenita-kapuig,
a város egyik szimbólumáig, ez egyben a Felsőváros bejárata is.
16:30 — 19:00
A Horvát Nemzeti Színház,
valamint a körülötte található
kulturális és tudományos
intézmények ideális kiindulópont
a híres sétaút, a Lenucci patkó
körbejárására. Innen indulva
folytassa útját a Mažuranić és
Marulić terek felé, egészen a
Botanikus kertig. A Kert mellett
(vagy rajta keresztül) induljon
kelet felé, a vasúti főpályaudvar
irányába. Ez a Tomislav királyról
elnevezett téren található, és a
Patkó egyik legreprezentatívabb
tere. A következő a Strossmayer
park, utána következik a sokak
szerint legszebbnek tartott
zágrábi tér és egyben park – a
nagyon népszerű Zrinjevac,
csodálatos szökőkútjaival és a
Művészeti pavilonnal.

12:00 — 14:00
A Felsőváros, bármelyik oldalról is
közelíti meg, lenyűgöző látványt nyújt.
Próbáljon meg pontosan délre odaérni
a Lotrščak-toronyhoz, ahol ebben
az időben mindennap elsütik az itt
álló ágyút. A Felsőváros központja a
Szent Márk tér, a város ezen részének
varázsát azonban az itt lévő kis utcák
adják, melyek évszázadokon keresztül
szinte semmit nem változtak.
Mindenképpen tekintsen meg néhány
nemesi palotát, és kukkantson be
gyönyörű udvaraikba is.

14:00 — 16:30
Az Alsóvárost siklóvasúttal a legcélszerűbb megközelíteni, amellyel lejut
az Ilicára, Zágráb leghosszabb utcájára. A gazdag vásárlási és vendéglátói
kínálat mellett a város ezen része a
főleg 19. századi, szép és kiegyensúlyozott építészeti remekeiről is ismert.
Itt található a Petar Preradović tér
(ismertebb nevén a Cvjetni trg, vagyis
Virág tér), mely úgy fest, mint a város
nagy nappaliszobája, valamint innen
nyílnak a Teslina és Masarykova utcák,
telis-tele boltokkal, kávézókkal, éttermekkel, ahol nyugodtan meg lehet
pihenni.
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19:00 — ...
Eljött a pihenés ideje. Most, mikorra már jól megismerte
a várost, elgondolkodhat, hova tér be egy italra, esetleg
hol fogyaszt néhány ízletes falatot. A Tkalčićeva, az
Opatovina vagy esetleg a Teslina utcában?
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zagreb card
Hogy a lehető legjobb módon használja ki a Zágráb
nyújtotta lehetőségeket és látnivalókat, és emellett
spóroljon is, váltsa ki a Zagreb Card kártyát, mellyel
ingyenesen veheti igénybe a tömegközlekedést,
ingyen megtekinthet néhány neves városi látnivalót, valamint számos kedvezményre jogosítja
fel éttermekben, boltokban, múzeumokban és
egyéb helyeken, mely hozzájárul az itt eltöltött idő
élményéhez.

Ajánljuk, hogy legalább 3 napot szánjon a
város megismerésére, és a zágrábi életbe
történő betekintésre. Ez idő alatt megnézheti
a nevezetességeket, megtalálhatja a kedvenc
kávézóját, és megtanulhatja, melyik villamos vonal
esik legközelebb a szállásához, illetve beleférhet
egy Zágráb közeli kirándulás is. Mindenesetre,
Zágráb rengeteg lehetőséget biztosít Önnek.
ZÁGRÁB
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ELSo NAP – ZÁGRÁB RÖVIDEN

délután
Ha leginkább a nevezetességeket szeretné megtekinteni, a
Patkó terein való séta különleges élményt nyújt, emellett főként ezen a területen található
a legjobb városi múzeumok
jelentős része.

reggel
Legjobb ott kezdeni, ahol a
város szíve leginkább dobog,
a városközpontban – a Dolac
piacon. Míg elmerül a nyüzsgő
eladók látványában, fogyaszszon el egy meleg péksüteményt és kávét valamelyik
közeli kávézóban. Ne siessen,
az nem jellemző a zágrábiakra.
Utána sétáljon egyet a város
központjában, tekintse meg
a Kaptolt, az Opatovinát, a
Tkalčićeva utcát, illetve sétáljon
fel a Felsővárosba, a reggelek
itt különösen bájosak.

este
A Tkalčićeva utca, az Opatovina vagy a Petar Preradović tér és a körülötte lévő
kis utcák telis-tele vannak
kávézókkal és éttermekkel.
Adja át magát a pillanatnak, és élvezze első zágrábi
estéjét.

kávé a városban
A szombat a legnépszerűbb
nap a városi kávézásra,
habár a zágrábiakat
bármikor láthatja e
rituálé közben – még a
munkahelyi szünetekben is.

hova az éjszakába?
A rengeteg kávézóban, a
bárokban és klubokban
minden héten különböző
zenei programokat
szerveznek, ezeket
leginkább a közösségi
oldalakon lehet követni.

dél
Siklóvasúttal visszatérhet az
Alsóvárosba, ahol a leginkább
érződik a sietős nagyváros
lüktetése, de ne aggódjon, Zágrábban van, itt bárhol könnyen
talál egy kellemes helyet, ahol
egy ital vagy étel mellett feltöltődhet. A központban tett séta
alatt betekintést nyerhet a legújabb városi divatba, de bőven
akad vásárlási lehetőség is.
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MÁSODIK NAP – A KÖZPONTON KÍVÜL

HARMADIK NAP – A KÖRNYÉK
LEGJOBB LÁTNIVALÓI

reggel
Indítsa a napot egy kávéval
valahol a szállása közelében.
Zágráb minden részén van
néhány izgalmas kávézó, ahol
átadhatja magát a kedvenc
reggeli rituáléjának.

délután
A város valamelyik hídjának
egyikén menjen át Új-Zágrábba
(Novi Zagreb), és ismerje meg a
városnak ezt a részét is. Látogasson el a Kortárs Művészetek
Múzeumába, majd sétáljon
egyet a Bundeken, a gyönyörű
és nagy novi zagrebi szabadidőparkban vagy látogasson el
a közeli golfklubba, mely a Száva partján található, lenyűgöző
golfpályákkal rendelkezik.
délben
Sétáljon vagy béreljen kerékpárt. Látogasson el valamelyik
városi parkba. Függetlenül a
tartózkodási helyétől, egy park
mindig a közelben van: Maksimir, Jarun, Tuškanac stb.

szökőkutak
A Nemzeti és Egyetemi
Könyvtárral szemben
öt szökőkútból álló
monumentális építményegyüttes áll, amely nappal
a víz, éjszaka pedig a fények
játékával gazdagítja Zágráb
eme városrészének látványát.

este
Zárja a napot vacsorával. A
választék nagyon széles: a
számos falatozótól kezdve az
előkelő éttermekig, Zágrábban
nem fog csalódni.
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reggeltől estig
A reggeli kávé után (mely már
Önnél is zágrábi hagyománnyá
vált) elindulhat felfedezni a
város környékén található látnivalókat. Csak az Ön kívánságán és rendelkezésre álló idején
múlik, hogy egy közeli célpontot választ, mint a Sljeme hegy
vagy Samobor, vagy esetleg
gyönyörködne az Adriai-tenger
kékségében mindössze másfél
órás autóútra Zágrábtól. Karnyújtásnyira találhatók helyes
kis történelmi városok, kastélyok és parkerdők, régészeti
lelőhelyek, természetvédelmi
parkok, valamint az unesco világörökségi listáján is szereplő
helyek. Jó szórakozást!
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indulás a peronról
A zágrábi főpályaudvar
a városközpontban
található. Megközelíthető
villamossal vagy
valamelyik városi taxival.
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zágráb
környéke

SZÉP ÉLMÉNYEK
KARNYÚJTÁSNYIRA

plitvicei-tavak
Az egyik leggyönyörűbb
természeti jelenség
Horvátországban a Plitviceitavak, a gyönyörű vízeséseiről
és türkiz színű tavairól ismert
nemzeti park.
tudjon meg
többet
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A város egyik előnye kiváló fekvéséből fakad. Minden
közel van: hegyek, folyók, tavak, sőt a tenger is. Időközben
természetesen a város és a környék történelme is csodás
nyomokat hagyott maga után. Bemutatunk néhány
gyöngyszemet a környékbeli látnivalókból, látogasson el
ezekre a helyekre, amennyiben ideje engedi. Néhány közülük
már évszázadok óta, mások akár évmilliók óta is itt találhatók.
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szervezett kirándulások
A város környéki kalandokat
akár saját maga is megszervezheti, de választhat a város
utazási irodáinak kínálatából
is. Ezekről érdeklődjön Zágráb
város Turisztikai Hivatalának látogatói központjában,
és tudjon meg többet az
utazási lehetőségekről.
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ÉSZAK
varaždin (87 km / 65 perc)
Varazsd, a kiválóan megőrzött barokk város egykoron
Horvátország fővárosa
volt, erre a városközpontban számos nemesi palota
emlékeztet, valamint egy
park, amelyben a mai napig
látható az oszmán veszély
idejéből fennmaradt erődítmény maradványa. A festői
városközpontban van egy
nagy gyalogos zóna számos látnivalóval, emellett a
város kiváló múzeumokkal
és pompás parkokkal is
rendelkezik, de van itt Horvát
Nemzeti Színház is különösen érdekes előadásokkal.
Augusztusban Varazsdon
megrendezésre kerül egy utcai fesztivál – a Špancirfest.

A dombságaival, lenyűgöző
tájaival, pompás kastélyaival
és vendégszerető falusi
gazdaságokkal bővelkedő,
Zágrábtól északra
fekvő terület vonzza a
kulturális élmények és a
helyi gasztronómia iránt
érdeklődő turistákat.

trakošćan (80 km / 70 perc)
Az északnyugati régió, Zagorje
leginkább kastélyairól ismert, ezek
közül is legismertebb Trakošćan. A
13. századtól csak egy kis vár volt a
dombon, mígnem a 19. században
megvette a Drašković család, és
átépítette egy romantikus kastélylyá, amely alatt egy kis tó, valamint
egy gyönyörű parkerdő terül el. A
kastély belső részeit kiváló állapotban megőrizték, így betekintést
nyerhetünk a kor belső építészetének különböző stílusaiba.

krapina (60 km / 50 perc)
Európa egyik leggazdagabb
Neander-völgyi leletei Krapina
nevű kisváros területén vannak,
ahol kb. 30 ezer évvel ezelőtt élt
és vadakra vadászott a krapinai
ősember. A modern és attraktív krapinai Neander-völgyi
Ősember Múzeuma magán a
régészeti lelőhelyen található,
és lenyűgöző módon mutatja be
a neandervölgyi ember életét.

veliki tabor (70 km / 72 perc)
Ezt az erődített várat a 15.
században építették. Ma egy
múzeumi gyűjtemény van
itt, melyben megtalálhatók a
restaurációs munkálatok alatt
felfedezett műremekek, valamint gazdag reneszánsz kori
leletek. Veliki Tabor ad otthont
a rövidfilmeket bemutató tradicionális Tabor Filmfesztiválnak.
84

ZÁGRÁB

ZÁGRÁB KÖRNYÉKE

gyógyfürdők
(50–115 km / 60–100 perc)
Ez a vidék termálvizeiről is ismert,
valamint a fürdőturizmus hagyományáról is. A legújabb és legmodernebb gyógyfürdő a Szent Martin
Gyógyfürdő, mely Horvátország
legnagyobb csúszdakomplexumával is rendelkezik, vízfelülete pedig
több mint 1700 m2. Ismert gyógyés termál-központok is vannak Zagorje területén, mint pl. a varaždini,
krapinai, stubicai és tuhelji gyógyfürdők. Ezen helyek mindegyike
ötvözi a kikapcsolódást és a szórakozást, ideálisak családok, gyerekek
számára is. A vízi élmények mellett
számos sportolási lehetőséget,
valamint kulturális és gasztronómiai eseményeket is kínálnak.
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marija bistrica (máriabeszterce)
(40 km / 50 perc)
Minden évben zarándokok ezrei érkeznek erre a
népszerű Mária-kegyhelyre, sokakat pedig a gyönyörű táj és a csodálatos környék is vonz. A szép
Havas Boldogasszony-templomban található a
kisdedet tartó Fekete Boldogasszony-szobor, mely
a 15. századból származik, amikor is az itteni plébános, a török betöréstől való félelmében elrejtette
a szobrot, és meghalt, mielőtt bárkinek is felfedte
volna a lelőhelyet. A szobrot csak jóval később
találták meg, mert állítólag világított, így azóta
gyógyító erőt tulajdonítanak neki.

Zágrábtól keletre végeláthatatlan alföldek, az
érintetlen természet nagy
rezervátumai és az antik
korba visszanyúló bortermelő dombok terülnek el.

kumrovec (60 km / 60 perc)
Kumrovecben, Josip Broz Tito
szülőhelyén található az Ófalu
Múzeum, egy autentikus szabadtéri néprajzi gyűjtemény,
19. századi szalmatetős házakkal, melyekben a mindennapi
élet használati tárgyait és
régi földművelési eszközöket
állítottak ki. A falusi mesterségekről a helyi iparosoktól
tanulhat, aki pedig szeretné,
kipróbálhatja tehetségét a
fazekaskorongnál is.
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lonjsko polje (lónyamező)
(116 km / 110 perc)
Lónyamező Horvátország legnagyobb védett
természeti mocsaras vidéke, melynek növény- és állatvilága rendkívül gazdag, de kiváló
hely kerékpártúrákra is. Az idelátogatók szép,
hagyományos faházakban szállhatnak meg. A
természetkedvelők számára a legjobb időszak
április és augusztus között van, amikor is Lónyamező a fehérgólyák horvátországi populációja
harmadának biztosít élőhelyet. A legismertebb
gólyákkal teli település Čigoč, ahol szinte nincs
egyetlen kémény vagy oszlop gólyák és gólyafészkek nélkül. A gólyák Čigočra a tavasz beköszöntével érkeznek, és érdekes, hogy ugyanaz a
gólyapár legtöbbször a régi fészkébe tér vissza.
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andautonija (15 km / 26 perc)
A ma kissé szunnyadó falu, Šćitarjevo régen fontos római kori
város volt, Andautonija, mely az
első században jött létre a kereskedelmi útvonalak és a Száva
folyó völgyének metszéspontjánál. Az archeológiai lelőhely ma a
nagyközönség számára is nyitott
régészeti park, melynek látogatói
a jellegzetes római kori macskaköves utcákon sétálgathatnak, és
a valamikori közfürdő épületében
kiépített padlófűtésrendszert is
megtekinthetik. Az ókori római
örökség emlékére minden évben
április vége felé megrendezik
az andautonijai napokat, ahol
kísérleti régészeti műhelyeket
tartanak, kóstolni lehet római
kori ételeket és italokat, valamint
tematikus játszóházakat rendeznek gyermekek részére, akik
római kori játékokban versenyezhetnek.
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slunj (105 km / 95 perc)
Zágrábból a Plitvicei-tavakhoz
vezető úton álljon meg egy
kis időre Slunjban, a Korana
folyó feletti meredek dombon
elterülő kisvárosban. A folyó
mellett található Rastoke
nevezetű hely, ahol a Slunjčica
folyó gyorsfolyású zuhatagai
vízimalmok egész sorát hajtják.
A látogatók a kanálisok és
fahidacskák festői labirintusában sétálgathatnak, a parton
található éttermekben pedig
megkóstolhatják a frissen kifogott pisztrángokat.
A kalandvágyók is megtalálhatják számításukat: a környéken
számos raftinglehetőség van a
gyorsfolyású vizeken.
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Zágrábtól délre a hegyek
egyre magasabbak, az erdők
sűrűbbek, a természet
drámaibb, a táj valóban
lenyűgöző. Az itt található
lélegzetelállító tavak és
magas vízesések csak a
kínálat egy részét képezik.

plešivica (45 km / 50 perc)
A szőlőtőkék soraival barázdált
lágy lankák csodálatos vidékén
található Plešivica nevű falu,
illetve az ugyanezt a nevet
viselő vidék, mely leginkább
kiváló borairól ismert. Ezeket
egész évben lehet kóstolni a
családi gazdaságokon. Mégis, a
fő ünnep októberben van, ekkor
jön el a gyümölcsös karakterű
portugieser ideje, ezt ugyanis
fiatal borként a legajánlatosabb
fogyasztani.

az érsek völgye
A Kupčina folyó völgyében
található Krašić, egy, már a
bronzkorban is lakott bájos
település. Krašićban tartotta első
miséjét Alojzija Stepinac érsek, a
környező falvakban pedig több
érsek és magas rangú egyházi
tisztviselő született, így a terület
Az érsek völgye elnevezést kapta.

samobor (27km / 30 perc)
Amellett, hogy a kontinentális
Horvátország egyik legjobb
állapotban fennmaradt kisvárosa,
Samobor a hagyományos iparosok
központja, illetve a zágrábiak kedvelt
kirándulóhelye is. A kézműves
dolgok és egyéb műremekek mellett
a zágrábiak főként a kiváló krémes
miatt érkeznek ide – melyről a
város már nagyon régóta ismert. A
város különösen izgalmas a farsangi
időszakban (a helyi karnevált
február elején tartják), amikor is a
főtéren valamint a közeli utcákban
hemzsegnek a látogatók és a
karnevál beöltözött résztvevői.

plitvicei-tavak nemzeti park
(130 km / 120 perc)
Az egyik legcsodálatosabb horvát
természeti jelenség kétségkívül
a Plitvicei-tavak, a gyönyörű vízeséseiről és türkizszínű tavairól
ismert nemzeti park, melyben a
Dinári-hegység legszebb őserdeje,
a Čorkova-öböl is található.
A nemzeti parkba szóló belépőjegy ingyenes hajókázást is magába foglal a legnagyobb tó egyik
végéből a másikba, valamint
ingyenes vonatozást a nemzeti
park északi részén futó, a két
főbejáratot összekötő vonalon.
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rijeka és opatija – fiume és abbázia
(160 km / 110 perc)
Mint Horvátország harmadik legnagyobb városa
és legjelentősebb kikötője, Rijeka egy forgalmas
kikötőváros életét ötvözi a kellemes mediterrán
hangulattal. Rijekától mindössze kb. 15 percnyi
autóútra található Opatija, a horvát turizmus
ékköve, mely a minden évszakban kellemes
klímájának és jó közlekedési összeköttetésének
köszönhetően már a 19. században nagy népszerűségnek örvendett, amikor is az Osztrák-Magyar Monarchia nemesi és gazdag családjai
kedvelt üdülőhelyévé vált.
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Ha délnyugat felé indul,
kilométerről kilométerre
különböző tájak tárulnak
elénk, kezdve a plešivicei
domboktól, a Gorski
kotar sűrű tűlevelű erdőin
keresztül a gyönyörű,
kékvizű Adriai-tengerig.

szállás

tudjon meg
többet

TÖBB EGY
KÉNYELMES
FEKVoHELYNÉL
legrégebbi hotel
A legrégebbi, és mai
nap is működő zágrábi
hotel a Jägerhorn (Ilica
14), amely a régmúlt
1827-es esztendőben
nyitotta meg kapuit.

kvarner és gorski kotar
Mindössze kb. másfél órás autóútra Zágrábtól megérkezünk
a Kvarner-öbölbe, vagyis a Zágrábhoz legközelebb eső horvát
tengeri vidékre. Már maga az
utazás is egy élmény, ugyanis
az út keresztülvisz a lenyűgöző Gorski kotaron, a csodás
erdők és hegyek vidékén, ahol
számos bájos kis falu található,
erős identitástudattal, mely a
számtalan népszokásban és a
gasztronómiában tükröződik.
Mégis, az Adriai-tenger kékségét nagyon nehéz felülmúlni,
különösen a Kvarner-öböl
szigetei, Krk, Cres és Lošinj által
nyújtott élményeket.

történelmi hotelektől
a fiatalos hosztelekig
Zágráb minden igényt kielégítendő
széles szálláskínálattal rendelkezik,
az ötcsillagos luxus hotelektől
és nemzetközi hotel láncoktól
egészen az eredeti hosztelekig
és a magánszállások változatos
kínálatáig. A nemes hagyománnyal
rendelkező történelmi hotelek, a
frappáns történetet képviselő butikhotelek vagy az eredeti koncepciót felvonultató egyedi hosztelek
magas színvonalukkal és minőségi
szolgáltatásaiknak vonzzák vendégeiket és remek kiinduló pontok a
város felfedezéséhez.
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hasznos
információk
megközelítés
A Közép-és Délkelet-Európa
valamint az Adriai tenger közötti kedvező földrajzi fekvése
teszi Zágrábot fontos közlekedési utak csomópontjává. Kitűnő légi és közúti összeköttetésben áll Horvátország minden
nagyvárosával, csakúgy mint
más országokkal is. A város
központjától kb. 15 kilométerre
lévő repülőtér közvetlen buszjárattal vagy taxival elérhető. A
központi vasútállomás a város
főtérétől mindössze 10 percnyi
sétára, illetve két villamos
megállónyira van. Zágráb
központja közelében található
a buszpályaudvar is, amely
villamossal szintén könnyen
megközelíthető.

a horvát köztársaság
vízumrendszere
Információk a horvát
vízumrendszerről a Külügyek és
Európai Ügyek Minisztériuma
hivatalos honlapján találhatók.
www.mvep.hr
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franjo tuđman repülőtér
Információk: 060 320 320
www.zagreb-airport.hr
Busz menetrend (repülőtér - buszpályaudvar):
www.plesoprijevoz.hr
buszpályaudvar
Avenija Marina Držića 4
Informacije: 060 313 333
www.akz.hr
főpályaudvar
Trg kralja Tomislava 12
Informacije: 060 333 444
www.hzpp.hr

zagreb card
A 24- és 72-órás időintervallumokra rendelkezésre álló Zagreb Card kártyával ingyenesen veheti
igénybe a tömegközlekedést, ingyen megtekinthet
hat neves városi látnivalót, valamint számos kedvezményre jogosítja fel 70 különböző helyszínen:
éttermekben, boltokban, múzeumokban és egyéb
helyeken. További információ: www.zagrebcard.
com

központi postahivatalok - főposták
Jurišićeva 13
tel. +385 166 26 452
(hétfő - péntek: 07:00-20:00;
szombat: 07:00-14:00)
Branimirova 4
tel. + 385 149 81 550
(hétfő - vásárnap: 07:00 - 24:00)

kongresszusi központ
Zágráb Horvátország fő kongresszusi központja
mely évről évre erősíti pozícióját a közkedvelt
kongresszusi célpontok között, s mint ilyen egyre
több kongresszusnak, konferenciának és más
üzleti találkozónak ad otthont. A zágrábi kongres�szusi kínálat fő erényei közé tartoznak a modern
helyszínek, az attraktív történelmi építmények, a
kitűnő szállodai, gasztronómiai és kulturális kínálat,
a magasan kvalifikált szakemberek, valamint a
város, melyben a legfontosabb nevezetességek
gyalogosan is megközelíthetők, szépsége és
kellemes hangulata. További információ a www.
meetinzagreb.hr oldalán található.
valuta
Horvátország hivatalos pénzneme a kuna (hrk).
Nominális értékek:
pénzérmek: 1, 2, 5, 10, 20, 50 lipa; 1, 2, 5 kuna
pénzjegyek: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 kuna
1 kuna = 100 lipa
Külföldi valuta pénzváltókban, bankokban, postahivatalokban és szállodákban váltható be. A üzletek és vendéglátóhelyek többségében elfogadják a
bankkártyákat is.

hivatalos ünnepnapok
1. 1. Újév
1. 6. Vízkereszt vagy Háromkirályok
Húsvét
Húsvét Hétfő
5. 1. Munka Ünnepe
5. 30. Államalapítás napja
Úrnapja
6. 22. Antifasiszta Küzdelem napja
8. 5. Győzelem napja és a nemzeti hálaadás
napja, valamint a Horvát honvédők napja
8. 15. Nagyboldogasszony napja
11. 1. Mindenszentek
11. 18. A honvédő háború áldozatainak
emléknapja, valamint a Vukovár és
Škabrnja áldozatainak emléknapja
12. 25. Karácsony
12. 26. Szent István Vértanú Ünnepe
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helyi idő
gmt +1 óra
hivatalos nyelv
horvát
éghajlat
Zágrábban mérsékelt kontinentális éghajlat jellemző a négy
évszak váltakozásával. A nyári
hónapokat meleg és a száraz
időjárás jellemzi, az átlagos
hőmérséklet 20 és 25 °C között
ingadozik, míg a téli hónapok
hidegek 1-5 °C átlagos hőmérséklettel. Az év legmelegebb
hónapjai a július és az augusztus, míg a leghidegebbek a
január és a február.
elektromos áram
220v, 50Hz.
Kétlyukú eu szabványos csatlakozó.
víz
Zágrábban a csapvíz iható.

fontosabb telefonszámok
112 Egységes segélyhívószám
192 Rendőrség
193 Tűzoltóság
194 Mentőszolgálat
11802 Nemzetközi információk
18981 Általános információk
0800 53 53 Turisztikai információk
Zágrábról (a Horvátországból
indított hívások ingyenesek)

internet
Zágrábban több mint 20 Wi-Fi pont
létezik, amelyeken keresztül felcsatlakozhatunk az ingyenes városi Wi-Fi
hálózatokra. A Wi-Fi pontok száma
folyamatosan növekszik.
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turiszikai információk

impresszum

Látogatóközpont
Trg bana J. Jelačića 11
tel. +385 1 48 14 051, +385 1 48 14 052,
+385 1 48 14 054
e-mail: info@infozagreb.hr
www.infozagreb.hr

kiadó
Zágráb város Idegenforgalmi
Közössége (továbbiakban: zvik)

Látogatóközpont
Franjo Tuđman Repülőtér
Ulica Rudolfa Fizira 21, Velika Gorica
tel. +385 1 6265 091
e-mail: airport@infozagreb.hr

a kiadó nevében
Phd Martina Bienenfeld

Turisztikai Információs Központ Kula Lotrščak
Strossmayerovo šetalište
tel. +385 1 48 51 510
e-mail: lotrscak@infozagreb.hr

szöveg szerzői
Ivo Payer
Bojan Krištofić
zvik

Turisztikai Információs Központ
Zágrábi Központi Vasútállomás
Trg kralja Tomislava 12
tel. +385 99 2109 918
e-mail: gkolodvor@infozagreb.hr

forditás
Mediji-prijevod d.o.o.

Turisztikai Információs Központ
Buszpályaudvar
Avenija Marina Držića 4
tel. + 385 1 61 15 507, +385 1 61 15 508
e-mail: autobusnik@infozagreb.hr

nyomda
---

tervezés, tördelés, illusztrációk
Superstudio, Zágráb

lektor
Mira Horváth

isbn 978-953-228-109-5
Megjegyzés:
A Kiadó mindent megtett annak érdekében, hogy a nyomás időpontjában garantálja az információk pontosságát, ám nem tud felelősséget
vállalni a tartalom lezárása után
beállt változásokért.
Zágráb város Idegenforgalmi
Közössége
Kaptol 5, 10000 Zágráb
www.infozagreb.hr
info@infozagreb.hr
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fényképek
Ana Markezić / ZVIK archív
Antonio Bokšić / ZVIK archív
Aquae Vivae archív
Backo Mini Express archív
City Center One archív
Hotel Esplanade Zagreb archív
MHZ archív
Plitvička jezera Nemzeti Park archív
Medvednica Természeti Park archív
Superstudio archív
Barbara Šarić / Superstudio archív
Bojan Haron Markičević / Horvát Idegenforgalmi
Közösség (továbbiakban: HIK) archív
Cod.8609, fol.17v. / ÖNB/Wien archív
Dalibor Urukalović / PIXSELL
Davor Đopar / Samobor város
Idegenforgalmi Közössége archív
Davor Puklavec / PIXSELL
Davor Rostuhar / ZVIK archív
Domagoj Blažević / HIK archív
Domagoj Kunić / ZVIK archív
Goran Jakuš / PIXSELL
Goran Stanzl / PIXSELL
Goran Vranić / Horvát Naiv művészet Múzeuma archív
Goran Vranić / ZVIK archív
Grgur Žučko / PIXSELL
Hrvoje Brigljević / ZVIK archív
Igor Kralj / PIXSELL
Ivo Biočina / HIK archív
Ivo Pervan / ZVIK archív
Josip Grđan / Samobor város
Idegenforgalmi Közösége archív
Julien Duval / ZVIK archív
Jurica Galoić / PIXSELL
Katarina Gavrilica / Dioralop archív
Luka Šangulin / Pločnik archív
Marija Gašparović / Design District Zagreb archív
Marija Gašparović / ZVIK archív
Marko Jurinec / PIXSELL
Marko Lukunić / PIXSELL
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Marko Prpić / PIXSELL
Marko Vrdoljak / ZVIK archív
Matija Dronjić / Néprajzi Múzeum archív
Nina Đurđević / Katapult promocija archív
Nina Đurđević / PIXSELL
Patrik Macek / PIXSELL
Petar Glebov / PIXSELL
Petar Trinajstić / Opatija város
Idegenforgalmi Közössége archív
Roko Bahat / Mali piknik archív
Sanjin Kaštelan / ZVIK archív
Sanjin Strukić / PIXSELL
Sergio Gobbo / HIK archív
Srđan Vuković / Megtört szívek Múzeuma archív
Stipe Surać / HIK archív
Studio Hrg / Horvát Sí Szövetség archív
Tomislav Miletić / PIXSELL
Tomislav Šklopan / ZVIK archív
Vedran Metelko / HIK archív
Višnja Arambašić / ZVIK archív
Željko Lukunić / PIXSELL

