TEMA LOKACIJA

KASTAV

Mestece vina, kulinarike in festivalov
Kastav
vedno znova
preseneča
z vrhunsko
vinskokulinarično
ponudbo

zgoraj v smeri urnega
kazalca: cerkev crekvina
gosti številne mednarodne
letne dogodke na prostem;
zvonik župnijske cerkve sv.
jelene križarice je simbol
kastava; stara mestna
vrata voltica; praznovanje
mladega vina bela nedelja;
kastav ponuja vrhunsko
vinsko-kulinarično
izkušnjo; nekdanja sodarna
v mestnem jedru.

D

o Kastava, ki je bilo nekoč upravno, gospodarsko in kulturno središče Istre in Primorja, vodi vzpenjajoča se, vijugasta cesta.
Tam veter nosi opojne vonjave sredozemskega rastja
in stara arhitektura vabi v svoj objem.

Po Aleji velikanov z doprsnimi kipi hrvaših veljakov,
mimo Gradske Lože skozi stara mestna vrata Voltica
pridete do osrednjega trga Lokvina, ki ga krasi vodnjak. V 15. stoletju so tam zgradili Kaštel, v katerem je
danes ekskluzivni butični hotel Kukuriku z restavracijo. Poleg je cerkvica sv. Trojice z likovnimi razstavami.
Mestecu z 32 m visokim zvonikom dominira največja
župnijska cerkev sv. Jelene Križarice. Od tam je pogled
na Kvarner in Učko nepozaben. Še korak naprej očara
nedokončana cerkev Crekvina. Njena skrivnostna podoba je tako privlačna, da je prireditveni prostor mednarodnega festivala kulture Kastavsko kulturno poletje, v okviru katerega potekajo tudi Festival kitare,
festival šansonov - Čansonfest in Kastav film festival.
Mednarodno odmeven je tudi avgustovski Kastav Blues
Festival, ki je poklon nekdanjemu prebivalcu Kastava,
preminulemu ameriškemu kitaristu Jerryju Ricksu.
Aprila v Kastavu predstavniki hrvaškega sommelierskega kluba ocenjujejo in proglasijo najboljša vina in vi-
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narje kastavskega območja, ki je znano po avtohtonem
belem vinu belica. Obiskovalci lahko ob vinu okušajo
tradicionalne kastavske jedi. Prvo oktobrsko nedeljo in
ponedeljek se odvija praznik mladega vina Bela nedelja. Poleg okušanja mladih vin se lahko sprehodite med
stojnicami s suho robo in drugimi izdelki ter uživate
ob pestrem kulturnem programu. Kastav vedno znova
preseneča z vrhunsko vinsko-kulinarično ponudbo.
Okrog božiča in Novega leta se vrstijo koncerti, posebej priljubljeni so nastopi orkestra glasbenega društva
Spinčići. Januarja, ko je Gospodovo razglašenje, člani
klape Kastav ob prepevanju božičnih pesmi obiskujejo
domove in v vlogi svetih treh kraljev voščijo uspešno
novo leto. Obiskovalce privabi tudi februarsko pustovanje in drugi dogodki. 
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Le nekaj kilometrov od Opatije in Rijeke se 365 m nad morjem Kvarnerja dviga očarljivo srednjeveško mestece z obzidjem in stolpi ter zgodbami, ki vabijo obiskovalce vse leto.

