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Чому люди люблять подорожувати? Подорожуючи, ми відкриваємо для 

себе світ, а себе – світові, зустрічаємо нових людей і дізнаємося про їх спосіб 

жити і мислити, починаємо дивитись на речі по-новому, змушуємо себе долати 

маленькі, а часом, і великі перешкоди. І, нарешті, подорож – це завжди яскраві 

враження, незабутні моменти життя, веселі спогади і безцінний досвід. Тільки 

відправившись у мандри, ми пізнаємо себе, ми можемо побачити своїми очима 

далекі країни та міста, про які так багато чули або читали.  

Шановні друзі! Запрошуємо Вас у подорож країнами Європи. Відкрийте 

для себе Бельгію, Грецію, Німеччину, Нідерланди та Швейцарію. А що являє 

собою та чи інша європейська країна, що подивитися, як дістатися з України та 

ще багато цікавого - ви дізнаєтесь з інформаційного путівника «Мандруємо до 

Європи».  

Видання розраховано на широке коло читачів. 
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Бельгія - маленька європейська країна, що знаходиться між 

Нідерландами, Німеччиною, Францією і Люксембургом, від великої Британії її 

відділяє вузька смуга Північного моря. Це одна з найбільш високорозвинених 

країн Західної Європи, центр політичного та економічного життя всього 

європейського співтовариства і місце проведення найбільш значущих форумів 

та засідань світового рівня. Саме в Брюсселі - столиці Бельгії - приймаються 

стратегічно важливі економічні рішення і визначаються політичні курси цілих 

регіонів. Брюссель є не тільки столицею Бельгії, але і столицею всієї Об'єднаної 

Європи: тут розташовано штаб НАТО і Євросоюзу.  

Бельгія поділяється на три регіони: Брюссельський столичний (власне 

Брюссель і 18 приміських громад), Валлонія, Фландрія, які діляться на 10 

провінцій (по 5 у кожному регіоні). Населення країни налічує близько 11 млн. 

жителів, на відносно невеликій площі 30,5 км² і складається з різних етнічних 

груп, представлених фламандцями, валлонами, французами і німцями. Бельгія - 

конституційна монархія. Глава держави - король, який затверджує закони, має 

право розпускати парламент, призначає міністрів та суддів всіх інстанцій. 

Законодавча влада належить парламентові, що складається з палати 

представників і сенату.  

У Бельгії існує три герби: малий, середній та великий. Основним 

елементом кожного з них є національний символ бельгійців – золотий лев з 

червоними кігтями та язиком на чорному щиті – це, так званий, бельгійський 

лев (Leo Belgicus). Навколо щита золотий ланцюг зі знаком Ордена Леопольда. 

Щит увінчаний великогерцогською короною. За щитом поміщаються 

перехрещені жезли: один жезл - з золотим левом - символ незалежності Бельгії, 

другий - з «рукою правосуддя» - символ справедливості. На червоній стрічці 

золотими літерами написаний національний девіз бельгійців «L'union fait la 

force», що перекладається як «Єдність дає силу».  

Державний прапор Королівства Бельгії складається з чорної, жовтої й 

червоної доземних смуг. Чорний колір символізує силу, жовтий означає 

зрілість, повноту сили, що їх досягають мудрістю, червоний - символ перемоги, 

досягнутої внаслідок виявленої хоробрості, мужності й жертовності. Днем 
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прапора в Бельгії можна вважати 23 січня 1831 року. Саме в цей день знамено 

уперше офіційно підняли над урядовими будівлями. Національний гімн Бельгії 

La Brabançonne (пісня про Брабант) існує у трьох версіях: німецькою, 

французькою та нідерландською мовами. Офіційні мови - нідерландська, 

французька й німецька. На півночі, у Фландрії, розмовляють здебільшого 

нідерландською; на півдні, у Валлонії - французькою; в Брюсселі розмовляють 

французькою й нідерландською мовами. Основні релігійні конфесії - 

католицизм і протестантизм. Офіційною валютою Бельгії є євро. 

Бельгія - високорозвинена індустріальна країна. Основні галузі 

економіки: інжиніринг, який включає технічні дослідження і послуги, пов'язані 

з підготовкою виробничого процесу, металургія, моторобудівна, харчова, 

хімічна, текстильна, вугільна, нафтова та скляна промисловість. Експортує 

залізо, сталь, текстиль, пластмаси, діаманти, транспортні засоби. Країна не має 

великого географічного різноманіття, що й не дивно, дивлячись на її невеликі 

розміри. Велика частина Бельгії - це рівнини та низовини. Бельгія має помірний 

морський клімат, характерний для більшої частини Західної Європи. Він 

характеризується м’якою і дощовою зимою з рідкісними негативними 

температурами. Літо тут досить прохолодне і часто дощове. 

У Бельгії багата культурна спадщина. Країна добре відома своїм 

мистецтвом, архітектурою, музикою і фестивалями. Музика займає важливе 

місце в житті бельгійців, вона являє собою бурхливу суміш фламандської, 

валлонської і німецької музичних традицій. Крім того, Бельгія відома своїми 

різноманітними карнавалами і парадами, які відіграють велику роль у 

культурному житті бельгійців. За кількістю святкових заходів Бельгія 

випереджає безліч європейських країн. Свята в Бельгії багаті національними 

традиціями і звичаями, які не одну сотню років постійно передавалися з 

покоління в покоління і чемно втілені в наш час. Крім офіційних дат, які 

прийняті в усьому світі, тут шанують свої, виключно бельгійські свята. 

Найголовніші урочистості припадають на 21 липня - в цей день вся країна 

відзначає Національний день, відомий також як Національний бельгійський 

фестиваль. Офіційне заснування фестивалю датується законом від 27 травня 

1890 року і вшановує подію 21 липня 1831 року, в якій Леопольд 

Сакскобургський присягнув на вірність новій бельгійській конституції, ставши, 

таким чином, першим монархом нації. Королівська обітниця стала початком 

незалежної Бельгії, як конституційної монархії із парламентом. З тих пір 

щорічно, на головній площі Брюсселя Гранд-Плас, проводиться військовий 

парад, який завершує барвистий, іскрометний феєрверк.  

Понад вісім століть поспіль, починаючи з XIV століття, бельгійці 

організовують карнавали. Це важлива частина культури країни. Найбільш 

старовинним вуличним карнавалом в Європі і найпопулярнішим в Бельгії є 

карнавал, який щорічно проводять в місті Бінш. Свято знаходиться в списку 

нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО і вважається другим за 

величиною після Венеціанського карнавалу. Кожну третю неділю вересня в 

Намюре проходять Les Fetes de Wallonie - Дні Валлонії. Одне з найбільш 

яскравих подій цього свята - «Битва за золоту ходулю». У цій щорічній розвазі 

беруть участь дві команди спортсменів в середньовічному одязі на ходулях: 
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крейди (на чорно-жовтих ходулях) і авресси (на червоно-білих). Вони 

влаштовують поєдинок на place St.Aubain (пл. Сент-Обен). 

Один раз на два роки протягом чотирьох місяців у Бельгії проходить 

фестиваль «Європалія», який через музику, літературу, живопис, хореографію 

розповідає про культуру і мистецтво будь-якої країни. Серед інших свят: 

фестиваль мультиплікації і міжнародний фестиваль кіно, фестиваль фольклору 

та античні вечори, хід відьом і жаб'ячі гонки, свята казок, креветок, пива і 

зворушливе свято закоханих... Адже це тільки мала дещиця того, що можна 

побачити в Бельгії 

. 

Що подивитися 

Бельгія - країна з великими містами, морськими портами міжнародного 

значення, переплетена залізними і автомобільними дорогами. Це - країна, яка 

досі зберігає вікові народні традиції і звичаї, країна музеїв, мережив, шоколаду 

і пива. Кожен її регіон цікавий по-своєму. Вона ділиться на Фландрію та 

Валлонію. Фландрію прийнято вважати економічним локомотивом Бельгії, а 

Валлонію - носієм її культури і традицій. Бельгія з її старовинними і 

загадковими містами та провінціями таїть в собі безліч відкриттів для 

допитливого мандрівника. Подорож країною - чудова нагода здійснити екскурс 

в історію Європи. Пам'ятники старовини та інші пам'ятки Бельгії відомі на весь 

світ. Чого вартують одні тільки Брюссель і Брюгге, яким можна присвятити цілі 

дні для огляду визначних пам'яток. Клімат Бельгії помірно теплий, морський. 

Це справжній рай для любителів оздоровчого і пізнавального туризму, 

гастрономічних турів, екскурсій і нічних тусовок. Відпочинок у Бельгії – це 

тури в Антверпен, Брюгге, Брюссель, Ватерлоо, Остенд, де можна побачити 

середньовічну готичну архітектуру і відмінно провести час. 

Брюссель - багатогранне місто з безліччю цікавих музеїв, парків і 

пам'яток. Головна площа Брюсселя - Гранд-Плас (фр. Grand Place) або Гроті-

Маркт (нід. De Grote Markt) включена в список об’єктів всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО, оточена красивими історичними будівлями XIV-XVII ст. В її 

архітектурному ансамблі виділяється середньовічна ратуша - шедевр готичного 

зодчества. Гранд-Плас неповторна в своїй величі. Кожна будівля тут вражає 

своєю вишуканою архітектурою. На цій ділянці землі відчуваєш себе, як ліліпут 

в казковому будиночку. І, здається, ніби ось-ось з якого-небудь різьбленого 

віконця висунеться фея в гостроверхій шапці.  

«Пісяючий хлопчик» - впізнаваний символ Брюсселя. Яким чином ця 

мініатюрна скульптура, захована в тісних провулках столиці, стала настільки 

відомою, зрозуміти складно. Цього не знають ні путівники, ні самі городяни. 

Але факт залишається фактом: символ «Пісяючого хлопчика» бельгійці так 

люблять, що не пробачать вам, якщо ви його не побачите. Заслуговує на увагу і 

Євро-квартал. Це сучасний квартал зі скляними будинками химерної форми, що 

виріс посеред брюссельських низеньких будиночків з черепичними дахами. Тут 

знаходяться Єврокомісія, Європарламент та Рада Європи. В будівлю 

Європарламенту абсолютно безкоштовно пускають туристів. Туристичний 

простір носить ім'я Parlamentarium.  
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Друге за величиною місто Бельгії – Антверпен, столиця Фландрії і 

діамантова скарбниця Європи, одне з найбільших міжнародних портів. Тут 

зосереджено безліч пам'ятників культури і старовини - Королівський музей 

мистецтв, Музей скульптур на «Міддельхейм», де представлені безсмертні 

творіння Огюста Родена, Музей алмазів (Даймондленд) - один з найцікавіших і 

багатих музеїв Антверпена, будинок-музей Рубенса, Музей сучасного 

мистецтва, Музей Влеесхейса (Музей археології та прикладного мистецтва), 

Кафедральний собор Богоматері, церква Св. Чарльза і Джеймса, знаменитий 

зоопарк Антверпена. Туристів приваблюють пішохідна вулиця Хоогстраат, 

будинок нобльмена Рококса (XVII ст.), Центральна площа Гроті-Маркт, 

мальовнича набережна і Південна тераса Шельди і Лінкерувер (лівий берег 

Шельди, забудований по проєкту Корбюзьє). 

Головне місто Валлонії, що дбайливо зберігає важливу пам'ятку - 

стародавню цитадель, чий фундамент був закладений ще в римську епоху, - 

Намюр. Це невеличке місто, але саме тут знаходиться парламент регіону. Зі стін 

Намюрської цитаделі (citadelle de Namur) відкривається дивовижний вид на 

старе місто, яке перетинається річкою Маас. В давнину місто було дуже 

могутнє. Зараз це спокійне європейське містечко, яке може розповісти багато 

про історію Бельгії через свої архітектурні пам'ятники. У колекції Музею 

старожитностей Намюра зберігаються місцеві археологічні знахідки і 

середньовічні роботи по металу, виконані в техніці мозанської школи. В місті 

зберігся Собор Святого Обена - велична споруда в стилі бароко і класицизму, 

побудована між 1751-1767 рр. на місці церкви XI ст. Вежа колишньої 

романської церкви була перебудована в XIII ст. Справа - єпархіальний музей з 

скарбницею, в якій зберігаються цінні релігійні артефакти. Експозиція Музею 

Фелісьєна присвячена творчості графіка, карикатуриста, гравера, уродженця 

Намюра Фелісьена Ропса (1833-1898). На околицях Намюра знаходяться кілька 

чарівних старовинних містечок і сіл, а також найкрасивіших замків. У 14 

кілометрах на південь від Намюра розташовані сади Анневуа, створені в 1758 

році. Власник садиби Шарль-Алексіс де Монпельє з'єднав французькі, 

італійські та англійські паркові стилі, зробивши фонтани, міні-водоспади і 

протоки ключовим елементом дизайну. 

Льєж - столиця однойменної провінції і третє місто Бельгії за чисельністю 

населення після Брюсселя і Антверпена. Місто зберегло частину своєї 

колишньої чарівності і йому є чим здивувати. Наприклад, широкими сходами 

довжиною в 400 сходинок, які ведуть на сусідню вулицю, або Палацом князів-

єпископів. У Льєжі історія і сучасність зливаються воєдино, а старовинні 

собори часто знаходяться неподалік від модерних культурних центрів. Центр 

міста схожий на величезний музей з однією з найдовших у Європі пішохідних 

зон. 

Подорожуючи Бельгією, ватро відвідати столицю провінції Східна 

Фландрія - місто Гент. Саме в ньому знаходиться один з головних бельгійських 

замків - замок графів Фландрії. Туристам буде цікаво познайомитися з містом 

Спа. Сюди їздили лікуватися всі королівські особи. Досі Спа люблять бельгійці 

- щороку тут проводиться безліч фестивалів і, крім того, саме містечко Спа 

було обрано місцем будівництва гоночної траси «Формули-1». Мальовниче 

місто, що розкинулося на березі річки Маас – Динант –називають 
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батьківщиною саксофона. Тут приємно просто погуляти. Крім цього, в Динанті 

можна відвідати стародавнє абатство, піднятися на старовинну вежу і заглянути 

в чудової краси печеру «Ля Мервьєз» («Чудова»), де на вас чекає кальцитовий 

водоспад. Фотогенічне, і, в чомусь навіть, іграшкове місто Брюгге схоже на 

декорації середньовічної вистави. Можливо, саме тому його обрали місцем 

зйомок відомої комедії «Залягти на дно в Брюгге». Але Брюгге популярне місто 

у туристів не тільки завдяки кінематографічній славі. Це одне з небагатьох міст 

світу, яке майже повністю зберегло свою середньовічну архітектуру. Коли 

гуляєш по Брюгге, то дійсно переносишся на багато століть назад. 

Університетський центр Бельгії - Louvain. Все життя тут кипить навколо 

Католицького Університету Лувена. Це місто повне студентів, що надає йому 

особливу атмосферу молодості і свята. На головній площі, перед старовинним 

будинком університету, можна побачити величезний пам'ятник насадженої на 

голку мусі. 

Бельгія, не менше ніж Німеччина, може похвалитися своїми замками. 

Вони розкидані по всій країні і часом зникають з поля зору туристів. 

Безпосередньо в історичному центрі міста Гента знаходиться один з головних 

бельгійських замків – замок графів Фландрії. Це велична середньовічна 

фортеця, яка дійшла до наших днів практично в первозданному вигляді. Замок 

Гаасбек (Château de Gaasbeek) знаходиться всього в 15 км від Брюсселя. Він був 

побудований ще в XIII столітті, однак з тих пір його кілька разів 

перебудовували, що робить архітектурний вигляд абсолютно неповторним. 

Буйонський замок (Château de Bouillon) згадується в документах X століття. Ця 

давня могутня споруда стоїть на пагорбі і з усіх боків оточена річкою. 

Знаходиться в провінції Люксембург, на півдні країни. Замок Ван-Ойдонк 

(Kasteel Ooidonk) вважається одним з найкрасивіших в Бельгії. Розкішний як 

сам замок, так і його внутрішній інтер'єр. 

На окрему увагу заслуговують екскурсії по заповідниках і національних 

парках Бельгії: Бельсель, От-Фань, Калмтхаут, Шевтон, Св. Губерт і природний 

заповідник Звин. В 55 км від Брюсселя, біля маленького села Брюгелет 

знаходиться величезний парк Пайрі-Дайза (Pairi Daiza). Серед статуй 

індійських і тайських богів вільно розгулюють павичі і бігають лемури, є тут 

панди, коали, слони, тигри... В Пайрі-Дайза забуваєш, що знаходишся в Бельгії. 

Здається, тебе перенесли в інший чарівний куточок землі, який увібрав в себе 

елементи природи і культури абсолютно різних країн світу.  

Ще одна пам'ятка Бельгії - природний заповідник Фондри де Шьян (Le 

Fondry des Chiens). Знаходиться він в Арденнах, неподалік від міст Намюр і 

Шарлеруа, і являє собою заповідник, де вапняні гірські породи так розмило 

водою, що в результаті утворилися глибокі красиві ущелини. З цим місцем 

пов'язано безліч повір'їв і похмурих легенд. В Арденнах можна побачити 

середньовічні замки і дивовижні гірські пейзажі. Пляжний відпочинок у Бельгії 

не дуже популярний, але можна відправитися на берег Балтійського моря в 

Остенд, або в маленьке містечко Кнокке-Хейст, де багаті соснові гаї, доглянуті 

сади, відмінні пляжі і поля для гольфу. Активний туризм і модні нічні тусовки 

щорічно притягають у Бельгію туристів з багатьох країн світу. 
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Як дістатися 

З України до Бельгії найлегше дістатися літаком, хоча, при бажанні, 

можна скористатися також поїздом або автобусом. Безпосередньо літають 

«Міжнародні авіалінії України», з пересадкою в Амстердамі і Варшаві - KLM і 

LOT. Прямих рейсів немає. З європейських міст до Бельгії можна дістатися 

літаками бюджетних авіакомпаній.(наприклад Wizzair або Ryainar) а також 

поїздом. Скористатися ним буде зручніше, якщо у вас дійсно багато речей, 

адже обмеження по вазі на кожного дорослого пасажира у другому класі - 35 кг, 

а в першому - 50 кг. Недолік такої подорожі - це, звичайно, її тривалість. До 

Брюсселя можна доїхати і на автобусі. Час в дорозі складе близько двох діб. 

Автобуси досить комфортабельні і обладнані кондиціонерами, а іноді і 

вбудованими в сидіння крісел моніторами та інтернет-з’єднанням.  

Потрапити до Бельгії можна автомобілем, але завдання це не з легких. 

Перш ніж відправитися в дорогу, необхідно буде перевірити готовність вашого 

авто до тривалих перегонів і купити міжнародну страховку - зелену карту. 

Якщо відправною точкою подорожі буде Київ, то в Євросоюз ви будете 

в'їжджати через Польщу. А ще до Бельгії можна дістатися кораблем. 

Найчастіше круїзи навколо Європи включають в себе відвідування берегів 

п'яти-десяти європейських країн. Однією Бельгією обмежитися ніяк не вийде. 

Всі круїзні кораблі у Бельгії зупиняються в порту Зебрюгге. 

 

Цікаво знати 

 

❖ Бельгія не просто країна, а королівство. Тут є король і королева, замки, 

піддані тощо. 

❖ Бельгія лідирує в світі за кількістю жінок у її парламенті. 

❖ Четвертий за розмірами морський порт світу розташований в Антверпені. 

❖ Бельгія – перша в світі країна, яка ввела для своїх громадян електронні 

посвідчення особи. Прийнято це рішення було в 2003 році. 

❖ У нічний час доби автомагістраль Бельгії можна побачити з місяця! Це 

стало можливим завдяки відмінному освітленню вздовж всіх трас. 

❖ Бельгія є найбільшим центром у світі з переробки діамантів. 

❖ Перші друковані газети в світі були опубліковані в 1605 році в місті 

Антверпені – відомому туристичному центрі Бельгії. 

❖ Відомий художник Бельгії Ян ван Ейк є одним з винахідників олійного 

живопису. 

❖ Попри те, що популярна майже в усьому світі картопля фрі в англійській 

мові називається французькою (french fries), винайшли її саме у Бельгії, а 

не у Франції.  

❖ З усіх країн континентальної Європи Бельгія стала першою, яка 

побудувала повноцінну залізну дорогу. 

❖ Найпопулярніший міський транспорт в цій країні - велосипед. Але його 

краще чіпляти захисним тросом до якої-небудь огорожі - велосипеди тут 

нерідко крадуть. 
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❖ Близько 80% всіх більярдних куль в світі вироблено в Бельгії. 

❖ У деяких місцях межа між Бельгією та Нідерландами проходить прямо 

через будівлі. 

❖ У 9 із 10 бельгійців є вдома кіт або собака. 

❖ Голосування на виборах в Бельгії - не право, а обов'язок кожного 

повнолітнього громадянина. 

❖ Освіта в Бельгії не тільки безкоштовна, але і обов'язкова для всіх, хто не 

досягнув повноліття. 

❖ Саксофон був винайдений в Бельгії на початку 1840-х років. Його 

придумав відомий музикант і дизайнер Адольф Сакс. 

❖ Бельгія є однією з найбільших країн з виробництва коміксів. Крім того, 

уряд виділяє десятки мільйонів євро для створення графіті з 

бельгійськими персонажами на міських будинках. Дивно, що такі 

малюнки зовсім не порушують цілісність архітектури міста, а навіть 

навпаки, гармонійно поєднуються, роблячи місто веселішим. 

❖ У Бельгії придумали шоколад «праліне» - один з найпопулярніших в світі 

сортів шоколаду. 

❖ Щорічно в Бельгії виготовляють 220 тис. тонн шоколаду, що становить 

близько 22 кг на душу населення в рік. Це означає, що пересічний житель 

Бельгії з'їдає по 60 г шоколаду в день. 

❖ Національний аеропорт Брюсселя є найбільшою точкою продажу 

шоколаду не тільки в Бельгії, а і в усьому світі! 

❖ В Бельгії просто немає міграції населення! Це пов'язано з дуже високим 

рівнем життя. 

❖ Опитування показало, що переважна більшість населення Бельгії (92%) 

вдома майже не їдять. Основними точками харчування є ресторани і кафе. 

Такі показники Бельгії є найбільшими в світі! 

❖ У Брюсселі є не тільки всесвітньо відомий фонтан «хлопчик, який пісяє». 

Компанію йому складають «Пісяюча дівчинка» і «Пісяюча собачка». Для 

«Пісяючого хлопчика» зшито понад 600 костюмів, в які його наряджають 

під час свят і фестивалів.  

❖ Цікаві факти про Бельгію можна знайти в Книзі рекордів Гіннесса. У цій 

країні проживає найвища людина Європи. Це Ален Делансис. Його зріст 

становить 2 м 30 см. А одна з мешканок Брюсселя – найбагатша дівчина в 

усьому світі. Це єдина спадкоємиця і внучка відомого грецького 

судновласника Онассіса. 

❖ Будівельна галузь Бельгії стала першою в Європі, яка освоїла зведення 

хмарочосів. Перша така будівля з'явилося в 1928 році в Антверпені. 

❖ Туристи, які відвідують узбережжя країни, можуть побачити цікаву 

пам'ятку, яка знаходиться між голландським і французьким кордоном. Це 

трамвайна лінія довжиною 68 км, якій немає рівних на Землі. Рух по ній 

було відкрито в 1885 р. 

❖ Бельгія – країна, у якій вигадали олійні фарби, саксофон, теорію 

Великого вибуху, мереживну обробку одягу. 

❖ Вираз «малиновий дзвін» походить від бельгійського міста Мехелен (у 

французькій транскрипції - Малин ), по праву вважається головним 

центром церковного дзвону в Європі.  
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Греція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гре́ція (грец. Ελλάδα - Еллада), офіційна назва Гре́цька Респу́бліка (грец. 

Ελληνική Δημοκρατία) - суверенна європейська держава. Греція розташована на 

півдні Балканського півострова, омивається Середземним, Іонічним та 

Егейським морями, які є частиною його акваторії. Межує з Албанією, 

Македонією, Болгарією і Туреччиною. Населення: 10,7 млн. осіб (73 місце у 

світі). Столиця і найбільше місто - Афіни. 93 % населення Греції — етнічні 

греки. Інші етнічні групи складають: албанці, турки, македонські слов’яни, 

аромуни, цигани. Державна мова - новогрецька. У туристичній сфері (готелі, 

ресторани, сувенірні магазини) часто вживається англійська мова. Конституція 

Греції визнає православ'я як переважаючу релігію в країні, одночасно 

гарантуючи свободу віросповідання для всіх громадян. Греки дуже серйозно 

ставляться до політики й спорту, цінують свою культуру та історію. Сучасна 

Греція - спадкоємиця культури Стародавньої Греції і вважається колискою 

західної цивілізації, батьківщиною світової демократії, західної філософії, 

основних принципів фізико-математичних наук, мистецтва театру та 

Олімпійських ігор сучасності. 

За формою правління Греція є парламентською республікою. Глава 

держави - президент, який обирається парламентом на п'ятирічний термін. 

Державний устрій - унітарна держава. Виконавча влада здійснюється 

Президентом Республіки та Кабінетом Міністрів Греції. Поправками до 

Конституції, внесеними 1986 року обов'язки та права Президента значно 

обмежені. Повнота політичної влади в Греції належить прем'єр-міністру країни. 

Герб Греції - державний символ Грецької Республіки, затверджений 7 

червня 1975 року. Складається з двох основних елементів – французького 

геральдичного щита синього кольору з білим хрестом (фрагмент прапора), а 

навколо щита - лавровий вінок. Щит із хрестом символізує військову славу й 

водночас головну грецьку релігію - християнство. Лавровий вінок символізує 

стародавню історію Греції, адже такими вінками нагороджували переможців 

античних Олімпійських ігор. Державний прапор являє собою прямокутне 

полотнище з дев’ятьма біло-блакитними смугами із хрестом, що відповідає 

дев’яти складам в національному гаслі: «Свобода або смерть». Перший 

національний прапор був започаткований у 1821 р. генералом Олександром 
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Іпсіланті - червоний з білим хрестом. Згодом червоний колір був замінений 

блакитним. Славетний «Гімн свободі» (інший варіант перекладу назви - «Ода 

свободі») - національний гімн Греції та Кіпру, написаний першим помітним з 

новогрецьких композиторів Ніколаосом Мандзаросом на текст фундатора 

новогрецької поезії Діонісіоса Соломоса.  

Будучи членом-засновником Організації Об'єднаних Націй, Греція була 

десятим членом Європейської Спільноти (попередника Європейського Союзу) і 

входить до Єврозони з 2001 року. Греція також є членом багатьох інших 

міжнародних установ, включаючи Раду Європи, Організацію 

Північноатлантичного договору (НАТО), Організацію економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР), Світову організацію торгівлі (СОТ), 

Організацію Безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). 

Греція – країна з високим рівнем життя. Її економіка є найбільш 

розвинутою на Балканах, де вона є важливим регіональним інвестором. У 

сучасній економіці Греції сфера послуг становить найбільшу частку, яка являє 

собою важливий, та водночас швидкозростаючий сектор економіки, за яким 

слідують промисловість та сільське господарство. У промисловому секторі 

переважають високі технології виробництва обладнання, особливо 

телекомунікацій. До інших важливих галузей належать: машинобудування, 

текстильна, хімічна промисловість, індустрія транспортного обладнання, 

електричних приладів та будівельних матеріалів. 

Туризм - одна з провідних галузей економіки Греції. Високий рівень 

розвитку туризму пояснюється географічним положенням країни, багатою 

культурною спадщиною та природними ресурсами. Греція є однією з 

небагатьох країн, які приваблюють туристів одночасно рекреаційними 

курортами, різнобічним історико-культурним туризмом та паломництвом до 

святинь всього християнського світу. Урядом країни створено Грецьку 

національну організацію туризму, яка має на меті популяризувати Грецію та 

забезпечувати приплив туристів. Клімат на більшій частині території Греції 

теплий середземноморський, з жарким літом і м’якою зимою. У горах і 

передгір’ях - помірний і альпійський.  

Грецька культура налічує не одну тисячу років і заслужено вважається 

однією з найбільш самобутніх і давніх в світі. Країна дала людству Олімпійські 

ігри і філософію, демократію і класичну архітектуру, одну з найпоширеніших 

систем писемності і багату літературу, в тій чи іншій мірі поширила свій вплив 

на всю Європу і половину Євразії. Хто б що не говорив, а відпочивати греки 

люблять і вміють. Тільки уявіть - протягом року в Греції відзначають 12 свят 

державного масштабу! Крім цього, в кожному регіоні проходять різні культурні 

заходи. Греки досить консервативні. Вони шанують культуру і традиції, 

дотримуються всіх релігійних свят і з задоволенням носять національний одяг, 

звичайно в рамках розумного. По всій країні відзначається Свято Святого 

Георгія, присвячене лицареві, який убив дракона. Сучасна грецька культура 

грунтується на народних піснях, в цій країні шанують і поважають своїх 

предків, греки дуже пишаються тим, що вони є нащадками еллінів. Молодь в 

Греції, як і в усій Європі, слухає західну музику, рок і поп. Але якимось 

незбагненним чином молоді греки залишаються вірні традиціям, наприклад, в 

тавернах, де у вихідні збирається багато молоді, звучить жива народна музика. 
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Традиційні грецькі танці знають у всьому світі, а в Греції їх можна бачити на 

власні очі на будь-якому місцевому святі: фестивалях, карнавалах, панегіриках.  

Щорічно в липні в Афінах проходить рок-фестиваль Rockwave. Рок-гурти 

з усього світу грають прямо на вулиці, на відкритих майданчиках і в 

концертних залах. Також влітку в Греції проходить Міжнародна Парусна 

регата. В країні широко відзначають Великодні свята. Проводиться урочиста 

хода, влаштовуються народні гуляння. Страсна п'ятниця починається 

барвистими процесіями, які направляються до центральних площ усіх міст і 

селищ. У липні і серпні в Греції проходить Винний Фестиваль. У серпні 

починає свою роботу Місячний фестиваль. Це варто побачити - танці при 

місячному світлі захоплюють всіх без винятку! «Святковий рік» завершують 

День Святого Миколая і Різдво. 

25 березня - особлива дата у грецькому календарі, оскільки вона об'єднує 

відразу два великих свята - це Благовіщення і День Незалежності. Ці свята в 

Греції святкуються дуже широко. По всій країні проходять паради, школярі 

готують вистави і постановки, розучують патріотичні пісні. 25 березня 

знаменується вражаючим парадом на честь Дня Незалежності. За традицією, 

найбільший парад за участю військової техніки проходить в Афінах, в той час 

як щорічний парад на честь іншого національного свята - Дня «Охі» - приймає у 

себе північна столиця – м. Салоніки. День «Охі» ( греч. Επέτειος του «‘Οχι» — 

Річниця «Ні») відзначається 28 жовтня як державне свято в Греції і на Кіпрі, яке 

нагадує про відхилення ультиматуму, пред’явленого Італією грецькому 

диктатору (правив з 4 серпня 1936 р. по 29 січня 1941 р.) Іоаннісу Метаксасу 28 

жовтня 1940 р. Щорічно, з нагоди Дня «Охі», греки України проводять 

науково-просвітницькі та культурно-мистецькі заходи, вшановуючи жертв тих 

подій та прославляючи безстрашність та відданість народу Греції, їх жагу до 

автономії та незалежності Грецької держави. 

 

Що подивитися 

 

Греція - сонячна країна з багатою історією і культурою, яка щороку 

приваблює мільйони туристів. Давні археологічні пам’ятки, багатюща 

культурна спадщина роблять Грецію одним з головних туристичних напрямків 

Європи. Кожне з міст Греції має свою давню історію, що заслуговує окремого 

вивчення. Історично склалося, що найбільші міста утворилися навколо 

морських портів, що дозволяє розвивати торговельні відносини з багатьма 

країнами світу. 

Столиця Греції - Афіни. Названа на честь богині мудрості, Афіни були 

великим і могутнім містом, однією з колисок грецької культури. За часів 

золотого століття Греції, воно стало важливим культурним центром. Тут жили 

й творили Сократ, Платон, Аристотель, Софокл, Еврипід, які заклали основи 

європейської філософії. Афіни вважають колискою європейської культури й 

науки. Місто розташувалося на березі ніжного Егейського моря. Тут безліч 

музеїв, археологічних пам'яток, які перенесуть нас в Стародавню Грецію. В 

Афінах збереглися унікальні залишки античних часів, в музеях міста ви 
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зможете познайомитися з багатою історичною і культурною спадщиною Греції. 

Афіни - не просто реліквія минулого. Це жвава, динамічна і сучасна столиця. 

Вигляд міста був сформований тисячолітньою історією і декількома древніми 

великими цивілізаціями. Тут можна знайти пам’ятки часів Стародавньої Греції 

й Римської імперії, сліпучі візантійські церкви та чарівні історичні райони, які 

все ще зберігають чудову сільську атмосферу. В Афінах, на площі Сінтагма, 

розташована будівля Парламенту і один з головних символів Греції - пам'ятник 

невідомому солдату, біля якого щогодини змінюється караул. 

Найвідоміша пам’ятка Афін - священний пагорб Акрополь, який є одним 

з найбільших стародавніх руїн у світі з дивовижними артефактами часів 

Стародавньої Греції,  Протягом тисячоліть він є символом Афін, священна 

скеля, ланка, яка пов'язує розкіш давньогрецької цивілізації з сучасністю. 

Акрополь і його пам'ятники, його історія та міфи, по праву вважаються 

гордістю грецької столиці. З 450 р. до н. е. тут були збудовані славнозвісні 

споруди давньогрецької архітектури, головними з яких стали Парфенон (храм 

богині Афіни Парфенос), Пропілеї - урочистий вхід в Акрополь, храм Ніки 

Аптерос (на відміну від загальноприйнятого зображення, афіняни зробили свою 

Ніку безкрилою, щоб богиня перемоги не полетіла від них), храм Ерехтейон, 

присвячений царю з давньогрецької міфології Ерехтею, а також Ніці і 

Посейдону. Вражала своєю величчю і розмірами (21 м) статуя Афіни Промахос 

з відлитим із золота шоломом і наконечником списа, що служили своєрідним 

орієнтиром для кораблів, що бачили світло великої богині здалеку. Афінський 

Акрополь складається з двадцяти одного історичного об’єкта.  

Головною перлиною є величний Парфенон - чудовий давньогрецький 

храм, що складається з 58 колон. Парфенон вважається найбільшим храмом 

класичного періоду Стародавньої Греції. Будівництво храму Парфенона 

відносять до 432 р. до н. е. Наперекір часу, він є одним з добре збережених 

давньогрецьких споруд Афін - стоїть на вершині Акрополя вже 2500 років. А 

був побудований, щоб віддячити богині Афіні Перфенос за захист і порятунок 

Афін під час перських воєн. Протягом усього свого «довгого життя», Парфенон 

функціонував як грецький храм, але використовувався і як скарбниця, фортеця, 

церква і мечеть. Сьогодні Парфенон – це одна з найпопулярніших туристичних 

пам'яток і одне з найбільш упізнаваних споруд у світі. 

Серед стародавніх руїн Акрополя виділяється храм Ніки Аптерос, 

побудований в 427-424 рр. до н. е. Його ще називають храмом Афіни-Ніки. У 

перекладі з грецької «Ніка» означає «перемога», і Афіна - богиня мудрості і 

перемоги у війні. Аптерос є найпершим іонічним храмом в Акрополі. 

Знаходиться храм на крутій височині праворуч від Пропілей (центрального 

входу в Акрополь). Тут місцеві жителі поклонялися богині в надії на 

позитивний результат у тривалій війні зі спартанцями і їх союзниками 

(Пелопонеська війна). Всередині храму знаходилася статуя богині Ніки. В одній 

руці вона тримала шолом (символ війни), а в іншій - гранат (символ родючості). 

Ядром історичного центру Афін є район Плака, розташований на східній 

стороні Акрополя. Цей район був заселений з найдавніших часів. Зараз він 

являє собою лабіринт вузьких квітучих мальовничих вуличок з традиційними 

будинками XIX ст. Плака славиться своєю провінційною атмосферою, 

симпатичними ресторанчиками та історичними церквами. Від Плаки афінські 
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вулиці приведуть на площу Монастіракі, яка є однією з центральних площ 

старих Афін з вузькими вуличками й невеликими будівлями. Від Акрополя в 

місто веде археологічний шлях, на якому можна побачити інші давні споруди 

Афін, які відносяться до різних періодів і культур. Так, біля підніжжя пагорба, 

розташовані руїни Олімпіона, величного храму присвяченого Зевсу 

Олімпійському. Це була найбільша споруда Стародавньої Греції. Його почали 

будувати в VI ст. до н. е. і закінчили тільки у II ст. н. е. при римському 

імператорі Адріані. Більше сотні величезних мармурових колон колись 

підтримували грандіозне святилище. До нашого часу збереглося всього 15 з 

них.  

Одним з улюблених місць туристів, які відвідують Афіни, можна назвати 

храм Гефеста - грецького бога вогню та вулканів. Тут можна повноцінно 

зануритися в епоху Древньої Греції, адже храм Гефеста вважається одним з 

найбільш добре збережених споруд того далекого часу. Храм входить в список 

найвідоміших визначних пам'яток Давньої Греції. Його також часто 

порівнюють з храмом Парфенона. Воно й не дивно, адже вони виконані в один 

час, і в одному стилі – доричному. Храм Гефеста став першою спорудою в 

Афінах, виконаним з мармуру. На південній стороні Акрополя розташований 

Театр Діоніса, який вважається найдавнішою спорудою такого типу в Греції, і 

міг вміщати 17 000 чоловік. На його сцені було представлено багато 

найвідоміших давньогрецьких комедій і трагедій. Театр спочатку був 

побудований як храм, що датується VI ст. до н. е., і був присвячений Діонісу, 

богу веселощів і вина. 

Цікаві музеї Афін. Найкраща в Європі колекція стародавніх ікон і мозаїк 

знаходиться у Візантійському музеї. В ньому зберігаються твори 

ранньохристиянського, середньовічного і поствізантійського мистецтва.  

У 1930 р. Антонісом Бенакісом, на основі власної мистецької колекції, 

був заснований музей Бенакі, в пам'ять про батька Еммануїла Бенакіса, 

грецького підприємця, пізніше політика, мера Афін. В музеї Бенакі можна 

побачити багату колекцію грецького і візантійського мистецтва Національний 

археологічний музей в Афінах є найбільшим музеєм Греції. Його постійна 

експозиція складається з понад 20 тисяч експонатів різних епох. Колекції 

кераміки і скульптур музею вважаються одними з найбагатших у світі. Музей 

кікладського (Кікладські острови) мистецтва знайомить з побутом і культурою 

цивілізацій, що населяли узбережжя Егейського моря і Кіпру. Особливо цікава 

колекція фігурок, на яких зображено сцени стародавнього життя: полювання, 

сімейні сценки, побутові заняття та інше. Можна побачити тут і рідкісний 

кіпрський антикваріат: вироби із золота та срібла, бронзи і скла дивовижної 

роботи. 

Найдавніший метеорологічний пам'ятник та перша метеорологічна 

станція в світі, що розташована на території Римської Агори в Афінах - 

«Аеріди». Восьмикутна споруда була зведена з пентелійського мармуру та 

сягає висоти 13,5 м, тоді як кожна сторона будівлі становить 3,20 м. У цього 

пам'ятника архітектури декілька назв. Місцеві жителі зазвичай його називають 

«Вежею вітрів» або «Аерідес», що в перекладі з грецької мови означає «Вітри». 

У сонячні дні час визначали за спеціальним циферблатом, який знаходиться з 

зовнішньої сторони будівлі, тому вежа використовувалась не тільки в цілях 
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метеорології, але і для безперервного вимірювання часу, завдяки поєднанню 

сонячних і гідравлічних годин, тобто, функціонуючи в якості Часової вежі. 

Друге за величиною грецьке місто і столиця провінції Македонія - 

Салоніки - знаходиться на північній частині країни в затоці Термиакос. Це 

великий туристичний центр, дістатися до якого можна практично з будь-якої 

прикордонної держави на літаку, поїзді, автобусі або автомобілі. Не залишать 

туристів байдужими визначні пам'ятки міста, серед яких: Біла вежа, базиліка 

Святого Дмитра, церква Святого Георгія, тріумфальна арка імператора Галерія 

та ін. Тепле Егейське море дозволяє поєднувати пізнавальний відпочинок з 

розвагами на пляжі.  

Кносс - стародавнє місто на території острова Крит, центр мінойської 

цивілізації й один з найбільш значущих археологічних об’єктів Греції, відоме 

руїнами величезного стародавнього палацу, побудованого в другому 

тисячолітті до н. е. Згідно з міфами, тут знаходився лабіринт мінотавра. Біля 

підніжжя гори Парнас, в 10 км від Корінфської затоки, знаходиться 

давньогрецьке місто і важливий релігійний центр Древньої Греції – Дельфи, яке 

включене в список Всесвітньої спадщини. Поруч із древнім містом є і 

однойменне сучасне туристичне містечко. І сучасне, і античне місто цікаві, в 

першу чергу, своїм розташуванням. Не всі люблять ходити по руїнах, але тут 

руїни знаходяться в гарному місці в горах, а гори люблять всі. Згори добре 

видно, що найбільш збереглися театр і величезний стадіон міста. У Деьлфи 

проходили Піфійські ігри - другі за значимістю після Олімпійських. 

Пірей – велике місто-порт, засноване ще в V ст. до н. е. на березі 

Середземного моря, недалеко від Афін. Пірей є місцем зупинки великих 

круїзних кораблів і яхт. Головними визначними пам'ятками є археологічний і 

морський музеї, а ще пагорб Кастелла з залишками розкопок давнього 

городища. Ларисса – столиця провінції Фессалія, незважаючи на віддаленість 

міста від морського узбережжя, представляє туристичний інтерес. До найбільш 

цікавих пам'яток можна віднести планетарій, від якого як діти, так і дорослі, 

будуть просто в захваті. У Лариссі добре зберігся амфітеатр, побудований в III 

ст. до н. е., а також театр, що залишився з часів римського панування. 

Острівна Греція - найпопулярніша частина країни, що користується 

попитом у туристів. Завдяки своїй відокремленості, на островах склалася 

власна культура та звичаї, не схожі на традиції інших регіонів. Серед більше 

тисячі островів Греції, населені лише близько 200. І тільки деякі з них можуть 

розраховувати на увагу туристів, адже для цього на них, як мінімум, повинен 

бути аеропорт, що дозволяє приймати літаки з різних країн.  

Острів Крит – найбільший за площею, він заслужено вважається улюбленим 

місцем для відвідування туристами. Згідно з давніми переказами, саме тут 

народився верховний бог стародавніх греків - Зевс. 

Столиця Криту - місто Іракліон - зустрічає гостей у великому аеропорту на 

березі Середземного моря. При приземленні створюється враження, що літак 

сідає прямо на воду. За кількістю пам'яток острів перевершує навіть Аттику. 

Чого вартий Кноський палац, який розташований недалеко від Іракліона. Його 

пов'язують з самою захоплюючою легендою про жахливого Мінотавра. 

Загадковий лабіринт закритий для туристів. Однак, самі місцеві жителі 

стверджують. що вхід в лабіринт перебував не в палаці царя Міноса, а десь у 
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горах, тому міф у цьому випадку не більше, ніж рекламний хід. На пагорбі, в 63 

кілометрах від Іракліона знаходиться Фестський палац, вірніше, його руїни. 

Будівництво палацу доводиться на період 1900-1850 роки до н. е. Він був майже 

повністю зруйнований в результаті землетрусу 1700 року до н. е. До наших днів 

найкраще в Фесті зберігся палацовий комплекс з царськими покоями і 

коморами. З пагорбу можна побачити побачити гірські вершини Іда та 

простори плато Мессара. Це другий за значимістю, після Кноського палацу, 

археологічний пам`ятник Криту 

«Пам'ятка-невидимка» - так, мабуть, можна охарактеризувати затонуле 

місто Олус, що знаходиться на острові Крит. Сьогодні воно є однією з головних 

стародавніх пам'яток країни, яку можна подивитися хіба що в глибинах вод 

каналу Порос. Історики і археологи підняли з дна чимало артефактних знахідок, 

датованих різними століттями. Для наших сучасників і науки ці експонати 

представляють величезну цінність. Цінують туристи острів Крит і за 

можливість відвідати різноманітні пляжі: рожеві, жовті і білі, піщані і галькові, 

культурні, з пологим входом для купання і дикі, які ідеально підходять для 

дайвінгу.  

Місто Родос, столиця однойменного острова, напевно, одне з 

найцікавіших міст в усій Греції і головний порт архіпелагу Додеканес. Це 

велике місто з монументальним історичним центром XIV ст. часів лицарів-

госпітальєрів, руїнами древнього акрополя III-II ст. до н. е. і знаменитим 

портом з вітряними млинами, портом, в якому колись височів легендарний 

Колос Родоський. Вся історична частина міста Родос включена ЮНЕСКО до 

списку Всесвітньої культурної спадщини. Головною визначною пам'яткою є 

Палац Великих Магістрів і середньовічна фортеця, побудовані ще в XIV ст. 

Великі міста острова – Ліндос, Фаліракі, Ялисос, Монолітос. Любителі серфінгу 

приїжджають в містечко Парасониси, де Середземне море зустрічається з 

Егейським. «Поцілунок двох морів» - саме так назвали це місце - 

найпопулярнішу природну пам'ятку Родосу. 

Найпівнічніший грецький острів - Корфу зі столицею в Керкірі. 

Незважаючи на те, що клімат тут не такий жаркий і більше нагадує Італію, 

потік туристів не вичерпується. Самим відвідуваним місцем є курорт на 

західному березі Корфу Палеокастриці. Санторіні – хоч зовсім невеликий 

острів, але один з найпопулярніших. Насправді, це невеликий архіпелаг з 5 

островів: Неа-Камені, Терасии, Палеа-Камені, Аспрониси і самого Санторіні, 

яке греки називають Фіра. Візитною карткою острова вважаються красиві білі 

будиночки з синіми дахами і пляжі з вулканічного піску, які мають різні 

кольори і відтінки. Міфічне місце, де народилися Артеміда й Аполлон - Делос. 

У стародавні часи острів вважався священним. Зараз це музей просто неба, де 

можна подивитися на давньогрецькі руїни. 

В західній частині півострова Пелопоннес знаходиться один з 

найвідоміших археологічних об’єктів Греції, місце, де були проведені перші 

Олімпійські ігри – Олімпія. Це древнє місто відоме руїнами стародавнього 

стадіону, храмів Зевса і Гери. В археологічному музеї зберігається безліч 

цікавих стародавніх артефактів. Епідавр — давньогрецьке місто в північно-

східній частині півострова відоме руїнами храму Асклепія і стародавнім 

театром, побудованим в IV ст. до н. е.  
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Одна з найбільш значущих православних святинь Греції - Гора Афон. За 

легендою, в 49 р. н. е. до гори причалив корабель, на якому пливла Богородиця. 

Вона так була вражена красою цього місця, що попросила Бога віддати його в 

уділ. З цього часу гора називається святою і вважається земною долею Діви 

Марії. Являє собою величезний монастирський комплекс, в якому зберігається 

безліч християнських святинь. Крім рукотворних пам'яток, що представляють 

різні періоди грецької культури, є ще природні: гроти, ущелини, скелі, що 

зберігають сліди перебування античних героїв і богів – Зевса, Посейдона, 

Артеміди, Геракла, Тесея. 

 

Як дістатися 

 
Відправлятися на відпочинок у Грецію можна найпростішим способом – 

купивши тур, що включає в себе чартерний авіапереліт, проживання та 

харчування в готелі. Однак потрапити в цю чудову країну можна самостійно, а 

саме: літаком, автомобілем, потягом та автобусом. Виняток становлять острови, 

для відвідування яких є водні види транспорту. Літак не дарма вважається 

найбільш популярним транспортним засобом для поїздки в Грецію. Головною 

його перевагою перед іншими видами пересування є зручність, швидкість, 

поширеність. Авіарейси здійснюються практично з будь-якого великого міста 

України з аеропортом. Дістатися до Греції можна поїздом. З 2008 року існує 

причіпний вагон «Київ – Салоніки». Все більш популярними стають автобусні 

тури. Це відбувається завдяки тому, що транспорт стає все комфортнішим і 

дозволяє практично без зупинок здійснювати тривалі поїздки. Регулярні 

автобусні тури здійснюються з Києва до Афін. 

Треба бути справжнім романтиком і любителем пригод, щоб зважитися 

на самостійну подорож в Грецію на автомобілі. Адже шлях туди лежить через 

кордони кількох європейських держав. Найголовнішою перевагою цього виду 

транспорту є незалежність і можливість зупинитися в будь-якому місці, щоб 

вивчити ще невідомі куточки країни. При наявності сучасних навігаційних 

систем побудувати правильний маршрут набагато простіше. Найбільш вдалим 

вважається в'їзд до Греції з боку Болгарії, оскільки у цих країн дуже хороші 

дружні відносини. Є всього два варіанти маршрутів, які користуються 

популярністю у самостійних автотуристів: Молдова, Румунія, Болгарія та 

Білорусь; Польща, Словаччина, Угорщина, Сербія та Македонія. 

Для країни, значна частина якої розташована на островах, а інша має 

вихід до моря, пором є зовсім не рідкістю. Відправитися на поромі в столицю 

Греції – Афін - можна з України, Туреччини, Італії, Кіпру. Крім того, існує 

можливість відвідати практично будь-який з грецьких островів, виняток 

становлять тільки зовсім невеликі. Особливість цього виду водного транспорту 

в тому, що на ньому можна перевозити автомобілі та інші великогабаритні 

вантажі. Для цих цілей на поромах є пасажирська і вантажна палуба. Крім 

поромів, які відрізняються своєю тихохідністю, існують швидкі великі кораблі, 

обладнані комфортабельними каютами. Найцікавішим варіантом буде подорож 

на кораблі по таким островам Греції як Крит, Родос, Санторіні, Кос, Корфу з 

заходом у найбільші міста-порти. Тим, хто нікуди не поспішає і любить 
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милуватися морськими пейзажами і видами островів, довгий час у дорозі не 

буде перешкодою. 

 

Цікаві факти 

 

❖ Греки досить дбайливо ставляться до екології, тому практично на 

кожному острові є вітряні електростанції. 

❖ У країні немає жодної АЕС, але існує кілька ТЕЦ. Вони працюють на 

вугіллі, який добувають в північній частині кар'єрним способом. 

❖ Відстань з будь-якої точки Греції до берега моря не перевищує 137 км. 

❖ На острові Родос знаходиться знаменита долина метеликів, куди влітку 

злітається багато їх видів. Вода в місцевих водоймах настільки чиста, що 

на дні можна побачити крабів. 

❖ На заболочених територіях країни зимують близько ста тисяч птахів з 

Азії та північної Європи. 

❖ Грецький довгожитель «Гирос» - грецький фаст-фуд. 

❖ У школах вивчають дві іноземні мови. Вивчення англійської є 

обов'язковим, в якості другого учні можуть вибрати одну з європейських 

мов. 

❖ Похитування головою знизу вгору в Греції означає «ні», а зверху вниз - 

«так». По-грецьки звук «нє» означає «так», а заперечення звучить як 

«охи». 

❖ Різниці в часових зонах між Києвом і Афінами немає. 

❖ Англійська мова наповнена безліччю слів, які походять від грецьких. 

Загальними вважаються слова академія, вибачення, марафон, сирена, 

алфавіт, тайфун. 

❖ В цій країні не святкують дні народження. Тут прийнято відзначати 

«іменини» святого, чиє ім’я носить володар. 

❖ Відомий вислів «брати бика за роги» має грецькі корені (міф про 

Геракла). 

❖ Саме в Греції відбулися перші Олімпійські ігри ще в 776 р. до н. е., коли 

першим чемпіоном став грек за національністю, звичайний кухар Коройб, 

переможець змагань з бігу. 

❖ Відоме слово «варвар» має грецькі корені. Так греки називали людей, які 

не могли говорити по-грецьки. 

❖ Саму назву «Греція» відносять до появи Гомера і римських завоювань 

Єгипту Птоломеєм (750 р. до н. е.) 

❖ Еллада – це офіційна назва Грецької Республіки. 

❖ Греки і море – нерозривні. Ця країна має один з найбільших флотів світу. 

Море вражає красою. Пляжі на грецьких островах - улюблене місце 

відпочинку багатьох туристів. 

❖ Саме Греція поклала початок сучасної західної цивілізації. 

❖ У Греції найбільше в світі археологічних музеїв.  

❖ Умовно розділити материк на дві частини світу - Європу й Азію - 

придумали греки.  
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❖ Грецька мова — одна з найдавніших серед існуючих в даний час (на ній 

говорять більше 4000 років, а пишуть - понад 3000 років). 

❖ Греція - батьківщина західної філософії, літератури, математики, театру, 

історії і політології. 

❖ Перша в світі демократична система правління сформувалася в 

Афінському полісі приблизно в 500 р. до н. е. 

❖ Греції належать більше 2000 островів, але люди живуть тільки на 170 з 

них.  

❖ У Греції вважається образливим, якщо людина показує відкриту долоню з 

витягнутими пальцями. Тому греки махають один одному стиснутим 

кулаком.  

❖ Згідно давньогрецькому міфу, Бог під час створення світу просіював 

землю через сито, і так з’явилося безліч країн з родючим ґрунтом. Потім 

він викинув з сита залишені в ньому камені, і виникла Греція.  

❖ Кожен навчальний день грецьких школярів починається з молитви.  

❖ Підручники, за якими навчалися діти, в кінці навчального року спалюють 

- користуватися такими книгами повторно в Греції не прийнято. 

❖ Унаслідок гірського ландшафту Греції залізничних сполучень у цій країні 

мало. Потяги ходять в двох напрямках: на Пелопоннес і в північну 

Грецію. 

 
 

Нідерланди 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королівство Нідерланди (Koninkrijk der Nederlanden) - високорозвинута 

країна Західної Європи , що омивається Північним морем та межує з 

Німеччиною і Бельгією. Разом з карибським островом Аруба (який має 

особливий статус) і Нідерландськими Антильськими островами, Нідерланди 

утворюють Королівство Нідерланди. Назва «Нідерланди» в перекладі означає 

«нижні країни», проте переводити її буквально помилково, оскільки, з 

історичних причин, цим терміном прийнято називати територію, приблизно 

відповідну сучасним Нідерландам, Бельгії та Люксембургу. Девізом цієї країни 

є вислів «Ik zal handhaven», що в перекладі з голландської мови означає «Я 

встою». Встоювати доводиться у суперництві з морем, адже приблизно 50% 
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території, на якій проживає 60% населення Нідерландів, лежить нижче рівня 

моря, а ще третина має висоту всього до 1 м. Нідерланди часто називають 

Голландією, хоча насправді, таку назву мають дві берегові провінції: Північна 

Голлaндія та Південна Голлaндія. Тут знaходяться гирла двох вaжливих 

зaхідноєвропейських річок Рейну та Маасу. З 1 січня 2020 року Нідерланди 

офіційно відмовилися від назви «Голландія», яка вживалася раніше.  

Держава займає площу всього 41 543 км², але дуже щільно заселена. 

Населення - 16,5 млн. осіб. Близько 20 % населення країни - іммігранти. Щодо 

мов, то держава має дві офіційні мови - нідерландську та фризьку (фризька 

мова править за одну з двох офіційних мов тільки в провінції Фрисландія). 

Майже кожен житель країни знає англійську і багато людей вільно володіють 

німецькою та французькою. Найпоширенішою релігією є християнство. Частки 

католиків і протестантів приблизно рівні. Дуже багато серед жителів атеїстів.  

Нідерланди - взірець парламентської демократії, унітарна держава. 

Адміністрація складається з монарха і Ради міністрів, яку очолює прем'єр-

міністр. Законодавчий орган - Генеральні штати Нідерландів, які складаються з 

Палати представників і Сенату. Валюта - євро (в європейській частині) й 

американський долар на островах BES. Країна адміністративно поділена на 12 

провінцій, які мають достатньо культурних та лінгвістичних відмінностей. 

Зазвичай провінції поділяють на чотири регіони: Західні, Північні, Східні та 

Південні Нідерланди.  

Столиця Нідерландів – місто Амстердам. Саме тут монарх приносить 

присягу на вірність своїй Конституції. Одним із значимих міст країни є Гаага - 

місто на заході Нідерландів, біля Північного моря, резиденція нідерландського 

уряду і парламенту, столиця провінції Південна Голландія та осідок 

нідерландського короля. У Гаазі розташовані відомі міжнародні правові 

фундації: Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд. 
Нідерланди – член Європейського Союзу та НАТО. 

На сучасному гербі країни зображений лев з мечем і пучком стріл у 

блакитному полі щита. Щит увінчаний королівською короною. У період 

Республіки З'єднаних провінцій королівська корона була відсутня на гербі. А 

кожна з провінцій мала власний герб. Але саме тоді з'явилася союзна емблема - 

золотий лев зі срібним мечем і пучком стріл у лабетах, що попереджав про 

слабкість кожної з провінцій окремо. У 1917 році до герба додали два 

щитодержателя у вигляді левів. Щит помістили під пурпурову мантію з 

горностаєвою підкладкою. Прапор Нідерландів являє собою прямокутне 

полотнище, що складається з трьох горизонтальних рівновеликих смуг: 

верхньої - червоної, середньої - білої і нижньої - синьої. Відношення ширини 

прапора до довжини – 2:3. Перший прапор Нідерландів, горизонтальний 
жовтогарячо-біло-синій триколор з'явився в 1574 р., у дні боротьби за 

незалежність. У 1630 р. прапор був частково змінений: монархічну жовтогарячу 

смугу замінили революційно–червоною. Але на знак поваги до королівського 

будинку, в дні торжеств і свят, піднімають і жовтогарячий вимпел монархічної 

династії. Голландський гімн вважається найстарішим у світі. Його було 

написано близько 1574 р., проте офіційно прийняли лише в 1932 р. Авторство 

слів приписують відомому політичному діячу того часу - Філіпу ван Марніксу. 

Мелодію запозичено з популярної французької солдатської пісні «Autre chanson 
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de la ville de Chartres assiégée par le prince de Condé» («Ще одна пісня про місто 

Шартр в облозі принца Конде»), відомої з 1569 р. 

Провідні галузі промисловості: машинобудування (електротехніка, 

радіоелектроніка, авто-, авіа- та суднобудування), хімічна, нафтопереробна, 

нафтохімічна. Найбільшого розвитку досягли наукомісткі галузі, а також галузі, 

що працюють на імпортній сировині та експортують виготовлену з неї 

продукцію. Видобувають природний газ і нафту. Електроенергія виробляється 

переважно на теплових станціях. Високого розвитку досягла харчова 

промисловість (м'ясо-молочна, цукрова, переробка какао-бобів), чорна і 

кольорова металургія, текстильна, швейна, алмазошліфувальна. Помітне місце 

в економіці країни посідає рибальство. Велика частина території Нідерландів 

зайнята пасовищами й полями. Тваринний світ досить бідний, хоча в парках 

збереглися олені, борсуки, лисиці, зайці. Основні сільськогосподарські 

культури - картопля, цукрові буряки, пшениця, ячмінь, овес. 60% вартості 

продукції рослинництва забезпечують плодівництво, овочівництво та 

квітникарство. Високого розвитку і значного поширення набуло теплично-

парникове господарство. Країна є постачальником квітів світового масштабу. 

Щороку вирощують 2 млрд. цибулин тюльпанів. Клімат країни морський, 

помірно-теплий. Сонячних днів мало, погода швидко змінюється, часто 

виникають сильні тумани, які іноді впливають на роботу транспорту.  

Нідеpлaнди - кpаїна, що має надзвичайну історію та культуру що робить 

цю країну особливо привабливою для туристів. Культура Нідерландів, як і всіх 

країн світу, відзначається своєрідними особливостями. Важливий вплив на неї 

справили традиції пізнього середньовіччя. Центром витонченої культури в XVI 

ст. був двір герцогів Бургундських, аристократичні риси яких грунтувалися на 

лицарських ідеалах. У ній закріплювалися зразки гідної поведінки, що багато 

десятиліть впливали на життєвий уклад придворних. Жителі країни дуже 

люблять свята - вони із задоволенням відзначають урочистості королівської 

сім'ї, національні свята, дні народження.  

Одним з найцікавіших свят в Нідерландах є День Святого Миколая. 

Корінні жителі країни вважають 6 грудня значимішим по важливості, ніж 

Новий рік або Різдво, тому святкують його дуже пишно. На вулицях міст цього 

дня люди влаштовують святкову ходу. Свою релігійну складову дата практично 

втратила, і свято вважається більше світським, чим релігійним. А ще вони дуже 

люблять відпочивати сім'ями, тому найголовніше свято сімей з дітьми - День 

Санта Клауса (5 грудня). Кермес - свято на честь покровителя місцевої церкви, 

воно проходить з ярмарками, процесіями ряджених і народними гуляннями. 

Виправдовуючи свою назву країни тюльпанів, Нідерланди вражають уяву 

гостей феєричною ходою під назвою «Парад квітів». Починається свято в 

четвер увечері в місті, де розташована найбільша квіткова біржа, створенням 

квіткових композицій на карнавальних платформах. Потім, в суботу вранці, вся 

ця пишність флористики починає рух в Амстердам до центру міста, де і 

проходить головний концерт. Свято проходить як в самому Амстердамі, так і в 

його передмістях. Цей казково красивий захід проводиться в перші вихідні 

вересня кожного року вже протягом півстоліття. Нідерланди традиційно 

вважаються країною не лише тюльпанів, але і велосипедів. Саме тому святкові 

заходи супроводжують Дні Велосипедиста, що проводяться щорічно в перших 
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числах травня. З усіх куточків світу в Нідерланди з’їжджаються любителі цього 

виду спорту, щоб взяти участь в змаганнях. За традицією, усі жителі країни в ці 

дні пересуваються по вулицях тільки на велосипедах. В кожному місті 

влаштовуються народні гуляння, велосипедні перегони і різноманітні виставки. 

Одна з давніх традицій Нідерландів - відзначати у другу неділю травня День 

Матері, а в третю неділю червня - День Батька. Ці свята - чудова нагода 

проявити свою творчість і продемонструвати любов до батьків. Восени, коли 

сільськогосподарська роботa підійшла до кінця, влаштовуються безліч 

барвистих ярмарків та aукціонів. Один з них - знаменитий «Сирний ярмарок», 

який існує вже протягом декількох століть.  

Щороку, в третій вівторок вересня, відбувaється урочисте відкриття сесії 

Генеральних штатів (парламенту). Це дуже бaрвисте і помпезне видовище, 

ритуaл якого склaдався протягом багатьох століть. У Нідерландах 30 квітня 

відмічають національне свято - День Королеви, яке було запроваджено ще у 

1885 році. Тоді ліберальна партія вирішила ініціювати чергове свято, що 

символізувало б об'єднання всієї нації. Таким святом було оголошено день 

народження тодішньої спадкоємиці престолу принцеси Вільгельміни - 31 

серпня. Сама Вільгельміна, навіть ставши королевою, на святі ніколи не 

з'являлася. Її дочка Юліана своєї датою народження - 30 квітня - змістила свято 

на самий розпал весни. Напевно, саме тому, що це чарівний час розквіту 

природи, а в Нідерландах зацвітають пишні клумбочки, поля й цілі плантації 

тюльпанів. По всій країні влаштовуються пишні урочистості і, в першу чергу, 

звичайно, в столиці Нідерландів м. Амстердам. 

 

Що подивитися 

Нідерланди можна відвідувати цілий рік. Тут кожен сезон має свій 

настрій і чарівність. Весна - це цвітіння тюльпанів, літо - довгі прогулянки, 

осінь - час відкрити природу на велосипеді, зима - це чарівність Різдва і 

мінімум туристів після нього. Це держава пасторальних пейзажів, мальовничих 

сіл і спокійних міст. Колись велика військово-морська держава, тепер - сучасна 

європейська країна, яка все ще відіграє важливу роль на міжнародній арені. 

Нідерланди, завдяки своїй компактності й гостинності, є одним з 

найпопулярніших туристичних напрямків Європи.  
Амстердам - одне з найромантичніших європейських міст, центр 

культурного життя, в ньому відкрито безліч картинних галерей і різнопланових 

виставок. Фактично Амстердам - це чотири півкільця, оточені каналами. 

Острівці з'єднуються мостами. У XIX столітті налічувалося 297 мостів і 9 

дюкерів. На сьогодні в Амстердамі - 1539 мостів, у тому числі 252 в історичній 

частині, а з передмістями - 2291. Найкрасивіші - Блаубург і Махере-брюг ( 

«Худий міст»). Історичний центр міста носить назву «Квартал Великих 

каналів». Його оперізують канали: Сингл ( «оборонний»), Хейренграхт ( «канал 

панів»), Кайзерсграхт ( «імператорський»), Принсенграхт («канал принців»), які 

ділять місто на 90 островів. Головна площа «Кварталу Великих каналів» - Дам. 

Тут знаходиться Королівський палац з музеєм, монумент Свободи, Нова церква 
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(Ньіве-Керк, 1408 р.), знаменитий музей Мадам Тюссо, Анни Франк (авторки 

відомого щоденника) та ін. 

Найбільший музей мистецтва - Рейксмюзеум вперше був відкритий в 

1815 році. Він зібрав у своїх колекціях безліч картин видатних майстрів XV-

XIX ст. Національна художня галерея зберігає 19 робіт Рембрандта, серед яких 

знаменитий «Нічний дозор» і «Єврейська наречена». Ще одна пам'ятка 

голландської столиці, якою дуже пишається Амстердам - Будинок-музей 

Рембрандта. Він відкрився близько ста років тому і давно став місцем 

паломництва мандрівників, які приїжджають з усіх кінців світу. В експозиції 

музею представлено малюнки, колекції гравюр і мідних пластин самого 

майстра, кілька прекрасних автопортретів і портретні малюнки батьків 

Рембрандта. Поряд з ними, в залах музею виставлено роботи його учнів і 

сучасників художника, яких надихнуло мистецтво великого майстра. 

Варто відвідати і музей Вінсента Ван Гога, де представлено більше 200 

полотен прославленого постімпресіоніста, в тому числі і знамениті 

«Соняшники». Сюди з’їжджаються поціновувачі мистецтва з усього світу, щоб 

помилуватися безцінними шедеврами живопису. Амстердам - алмазна столиця 

Європи. Понад 400 років майстерність обробки дорогоцінних каменів 

передавалося з покоління в покоління, дозволяючи накопичити безцінний 

досвід, який робить дорогоцінні камені, оброблені в Амстердамі, свого роду 

ексклюзивом. А побачити найдорожчі діаманти світу можна в музеї алмазів на 

вулиці Музеімплейн. 

Найбільший порт Європи і друге за величиною місто Нідерландів – 

Роттердам. Його часто називають містом архітектури - кілька квадратних 

кілометрів в центрі Роттердама забудовані найсучаснішими і футуристичними 

будівлями XX ст., які тільки можна уявити. Крім того, в місті безліч цікавих 

музеїв, а ще тут до сих пір збереглися сім оригінальних голландських вітряків. 

В центрі міста, у Морського музею принца Хендріка, височіє бронзовий 

пам'ятник «Крик» в пам'ять про знищене фашистами старе місто. Можна 

відвідати міський собор Сент-Лорентскерк з встановленим перед ним 

пам'ятником мислителю епохи пізнього Відродження Еразму Роттердамському. 

У Роттердамі працює Картинна галерея, Музей країнознавства і етнології. Тут 

розташувався центр машинобудування всього Королівства і авангардистського 

мистецтва.  

Третє за величиною і одне з найстаріших міст країни - Гаага. У місті 

безліч типових для Нідерландів будівель XVII ст. в стилі ренесанс, барочних і 

класичних будинків XVIII ст., величних особняків, які виконані в стилі бароко. 

Вони виділяються на тлі шпилястих будинків і каналів. Бульвари незвичні для 

європейських міст: широкі і з висадженими деревами вздовж. В останні 10 

років в місті почали з'являтися і будівлі сучасної архітектури, наприклад, 

Ратуша і будівля центральної бібліотеки від американського архітектора 

Річарда Мейєра. В Гаазі знаходиться Королівська резиденція, Міжнародний суд 

ООН, парламент і уряд, а також більшість посольств іноземних держав. Завдяки 

кінострічці Пітера Веббера «Дівчина з перловою сережкою», велика кількість 

людей дізналися про чудового нідерландського художника Яна Вермеєра. 

Картина «Дівчина з перлинною сережкою» («Девушка с жемчужной 

сережкой») увійшла в історію світового живопису, як «північна Мона Ліза» : 
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безіменна дівчина не поступається в красі і загадковості іменитої Джоконди. 

Головне питання, яке хвилює мистецтвознавців вже протягом більше 300 років: 

хто ж зображений на полотні? Картина зберігається в Королівській художній 

галереї Мауріцхейс (Гаага). 

Також вартими уваги є історичні центри таких міст, як:Лейден, Утрехт, 

Делфт тощо. Лейден - відоме університетське місто. З 1575 року тут функціює 

Лейденський університет, найстаріший університет Нідерландів і один з 

найстаріших в Європі. Історичний центр Лейдена забудований переважно 

будинками XV–XVII ст. Найстарішою пам'яткою міста є Лейденський замок, 

який стоїть на штучному пагорбі на місці злиття двох рукавів Рейну. В Лейдені 

діють 15 музеїв, через що його називають «Містом музеїв».  

Мініатюрне місто-держава Утрехт складається з трьох ліній каналів і 

безліч навколишніх поселень. Тут можна оглянути куди більше, ніж здається на 

перший погляд. Чудовий замок Kasteel de Haar «на порозі міста» - один з 

найкрасивіших замків в країні. Крім того, провінція зберігає масу симпатичних 

озер, де можна покататися на човні або просто поплавати. Її прекрасний, 

живий, старовинний центр оточений двоярусними каналами XIII ст. - 

унікальними для всієї країни. «Візитна картка» Утрехта - найстаріший готичний 

собор країни з найвищим в Нідерландах шпилем - Домкерк (Домський собор 

святого Мартіна). Також цікавими є міська ратуша та Музей монет. 

В Делфті досить багато цікавих музеїв, як, наприклад, Музей Ламберта 

ван Меертана, експозиція якого включає в себе полотна сучасних Делфтських 

майстрів, Делфтський фарфор, срібло і сучасне мистецтво, а також етнографічні 

об'єкти. Музей армії або Військовий музей Делфта з гордістю представляє 

мешканцям та туристам історію Нідерландів. На Ринковій площі знаходиться 

міська ратуша, побудована в XVII ст. в стилі нідерландського ренесансу. 

Одним із символів Нідерландів є вітряні млини. В країні збереглося 

близько 1000 справжніх млинів. Самі жителі стверджують, що вітряні млини 

були винайдені саме в них. В 15 км від Роттердама знаходиться село 

Кіндердейк. Вітряки в Кіндердейку - це одна з найпопулярніших туристичних 

пам'яток в Нідерландах. Сьогодні ця група млинів є найбільшим зосередженням 

старовинних вітряків Нідерландів і входить до списку всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО. Млини вже давно на заслуженому відпочинку, але заради 

мандрівників їх періодично запускають. Всередину деяких можна навіть 

зазирнути. Ввечері млини дуже гарно підсвічуються ліловим світлом, і їх видно 

здалеку. Ці дивні будови нагадують про «подвиги» Дон Кіхота.  

Вабить туристів королівський парк квітів – Кекенгоф - відомий під 

назвою Сад Європи (англ. Garden of Europe). Розташований майже на самому 

узбережжі між Амстердамом і Гаагою в невеликому містечку Ліссе. Сад 

Кекенгоф, розташований на 32 гектарах землі, знаменитий своїми квітами і 

великими тюльпановими галявинами. У парку посаджено 4,5 млн тюльпанів 

100 різних різновидів. Тут три оранжереї: з тюльпанами, золотими нарцисами і 

пишним бузком в одній, червоними трояндами в інший і орхідеями в третій.  
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Як дістатися 

 

Дістатися до Нідерландів можна на автобусі, літаку, або з пересадками на 

поїзді. Кожен вид транспорту має свої переваги і недоліки. Міжнародний 

аеропорт Схіпгол в Амстердамі - один з найбільших аеропортів світу. 

Авіарейси в Нідерланди здійснюються щодня з великих міст України: Києва, 

Одеси, Львова та ін. З аеропорту Києва здійснюються бюджетні авіарейси, 

таким чином, можна трохи заощадити на квитках. 

Найпопулярнішим видом транспорту є міжнародні автобуси, обладнані за 

всіма європейськими стандартами. Нідерланди є добре розвиненою 

європейською державою, тісно пов'язаною з Україною історично і економічно, 

вона має вплив на розвиток нашої країни в політичному і культурному 

аспектах. Автобусні рейси в Нідерланди відправляються регулярно з Києва, 

здійснюючи зупинки у Вінниці, Житомирі, Кам'янець-Подільському, Чернівцях 

та ін. Багато хто віддає перевагу добиратися до Нідерландів на автобусі зі 

Львова, які відправляються з Центрального львівського автовокзалу. Цей 

вокзал грає важливу роль в транспортній системі країни і виступає великим 

транспортним вузлом між Україною та європейськими країнами. Дістатися до 

Нідерландів можна потягом. Однак, це не найзручніший спосіб. З України 

немає прямих поїздів, тому поїздка буде з пересадкою (наприклад, в Берліні). 

 

Цікаво знати 

 

❖ Цей факт може здивувати навіть найвідданіших меломанів, адже мало хто 

міг очікувати, що батьківщиною CD, DVD та Blue-Ray є саме Нідерланди. 

У 1979 році голландська компанія Phillips спільно з японською Sony 

розробила перший компакт-диск за патентом американського 

винахідника Джеймса Рассела. Ця компанія також розробила касети та 

популяризувала багато побутової електроніки в Європі. 

❖ В Амстердамі можна побачити 22 картини Рембрандта і 206 картин Ван 

Гога.  

❖ Символом країни, безумовно, є тюльпани. Зараз Нідерланди – 

найбільший в світі виробник і експортер цибулинних рослин, до яких 

належать тюльпани. Але батьківщина цих квітів зовсім не Нідерланди. 

Перші цибулини тюльпанів були привезені сюди з Туреччини в 1599 році.  

❖ Голландці є найвищою нацією в світі. Середній зріст чоловіка складає 

182, а жінки - 170 сантиметрів.  

❖ Голландці пишаються тим, що вони зуміли здобути перемогу над водою. 

На сьогодні в Амстердамі - 1539 мостів, у тому числі 252 в історичній 

частині, а з передмістями - 2291 

❖ У Міжнародному аеропорту Нідерландів Схіпгол розташувалась філія 

Державного музею Амстердама, в якому можна побачити роботи 

голландських художників.  

❖ У 2014 році в Амстердамі відкрився перший в світі зоопарк мікробів 

«Micropia». Тут відвідувачі можуть дізнатися про значення мікробів для 

25 



людини, поспостерігати за життям мікроорганізмів в пробірці і побачити 

в мікроскоп процеси розмноження бактерій.  

❖ У місті Роттердам розташований найбільший в Європі порт, тому 

Нідерланди є важливими воротами в Європу. 

❖ Амстердамський аеропорт Схіпгол (Schiphol) вважається одним з 

найбільших аеропортів Європи.  

❖ Літаки, які прибувають в амстердамський аеропорт Схіпгол (Schiphol), 

приземляються на 4,5 метрів нижче рівня моря.  

❖ Кожне з головних міст Нідерландів має свій власний характер, хоча всі 

вони розташовані дуже близько одне до одного. Міста Амстердам, Гаага, 

Роттердам і Утрехт входять в єдину область з населенням десять 

мільйонів осіб, яка називається Рандстад (Randstad).  

❖ Кломпи – традиційні дерев’яні черевики – найпопулярніший сувенір з 

Нідерландів. Але сувеніром вони стали в сучасному світі, а колись це 

взуття мало практичне значення. Через велику кількість опадів протягом 

року дерев’яні черевики носили, щоб захистити ноги від холоду і вологи. 

Найбільшою популярністю черевики користувалися у бідних верств 

населення. Найстаріший черевичок датується 1230 роком.   

❖ У Нідерландах зосереджена найбільша кількість музеїв на квадратний 

кілометр, їх у всій країні налічується близько 1000, а в одному 

Амстердамі – 42.  

❖ В Амстердамі проживають представники близько 200 національностей.  

❖ Перша Всесвітня Виставка Прес-Фотографії проводилася саме в 

Нідерландах.  

❖ Міжнародний суд розташований в нідерландському місті Гаага, в 

знаменитому Палаці Миру.  

❖ У Нідерландах налічується близько 15 000 км велосипедних доріжок і 

близько 16 млн. велосипедів. Це означає, що на кожного жителя країни 

припадає по одному велосипеду. До речі, велосипедів в країні вдвічі 

більше, ніж автомобілів.  

❖ Нідерланди були одним з шести членів-засновників Європейського 

Економічного Співтовариства. 

❖ Кожен з трьох жителів Нідерландів вважає себе членом якогось 

спортивного клубу.  

❖ Коли голландські школярі здають іспити, вони вивішують зовні своїх 

будинків прапор Нідерландів і шкільний портфель. 

❖ Голландці отримали 15 Нобелівських премій в області хімії, фізики, 

медицини, економіки та миру. 

❖ У Нідерландах ще в 1600 році була відкрита перша в світі фондова біржа. 

❖ Найперша в світі транснаціональна акціонерна компанія була 

голландською. Знамениті Ост-Індійська (1602 р.) і Вест-Індська (1621 р.) 

компанії були засновані голландцями. 

❖ Голландські мореплавці першими відкрили середньовічній Європі світ 

східних прянощів. 

❖ Голландці винайшли сироваріння та перші стали експериментувати з 

сортами. 
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❖ Нідерланди побудували найбільшу греблю в світі з системи кольцевих 

дамб (Oosterscheldekering), яка складається з 65 цементних стовпів, вагою 

по 18 тис. тонн кожен. 

❖ Нідерланди - перші в світі за кількістю теплиць. 

❖ Назви деяких американських міст і кварталів мають голландське 

походження: Гарлем, Бронкс, Бруклін, Бродвей. 

❖ У Голландії найвища в світі щільність музеїв на квадратний кілометр. 

❖ Засновником французького автомобільного концерну «Сітроен» був 

голландець André Citroën. 

 

 

Німеччина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Німе́ччина (нім. Deutschland) - країна в Центральній Європі. Межує з 

країнами: Данія, Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Франція, Швейцарія, 

Австрія, Чехія, Польща, омивається Балтійським та Північним морями. Площа 

території - 357 021 км², це - шосте місце в Європі після Росії, України, Франції, 

Іспанії і Швеції. Столиця і найбільше місто країни - Берлін. Німеччина 

складається з 16 федеральних земель і є федеративною, демократичною, 

парламентською республікою. Її політична система ґрунтується на принципах, 

закладених у конституційному документі, відомому як Grundgesetz (Основний 

закон). Фундаментальні принципи Основного закону гарантують 

основоположні права людини, зокрема, повагу до людської гідності, 

самостійність гілок влади, федеральну структуру і верховенство права. 

Законодавча влада належить федеральному парламенту - Бундестагу, який 

обирається громадянами на 4 роки. Відповідно до Основного закону він 

вважається однопалатним, однак фактично має дві палати - Бундестаг та 
Бундесрат (Федеральна рада). Найважливішими функціями Бундестагу є 

прийняття федеральних законів.  

На сучасному державному гербі Німеччини зображений чорний 

одноглавий орел з червоними лапами, язиком і дзьобом на золотому щиті. 

Перше зображення орла на щиті можна побачити на срібних монетах короля 

Фрідріха Барбароси (кінець XII ст.). З початку XV століття одноглавий орел був 

замінений двоголовим. У 1927 році зображення орла було ще більше 
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стилізоване, він прийняв досить мирний вигляд. Саме в такому вигляді орел був 

прийнятий у якості герба ФРН у 1950 році, що стало символом наступності 

демократичних порядків Веймарської республіки.  

Державний прапор Німеччини - прямокутне полотнище з трьох 

рівновеликих горизонтальних смуг: верхньої - чорної, середньої - червоної і 

нижньої - золотого кольору. Відношення ширини прапора до його довжини - 

3:5. Чорний колір символізує похмурі роки реакції, червоний - кров патріотів, 

пролиту у боротьбі за волю, а золотий - сонце волі. Уперше ці три кольори 

стали символом національно-визвольної боротьби німецького народу у 1813 

році. Саме так була пофарбована форма студентського корпусу волі, що 

виступив проти армії Наполеона. Пізніше, ці кольори перейшли на прапори 

студентських і демократичних організацій і стали символом революції 1848 

року. У 1949 році державним і національним прапором ФРН був обраний 

чорно-червоно-золотий прапор зразка 1919 року.  

Das Lied der Deutschen («Пісня німців», також і Das Deutschlandlied, 

«Пісня Німеччини») є національним гімном Німеччини з 1922 року. 

Композитор Йозеф Гайдн написав музику до гімну у 1797 році на день 

народження імператора Священної римської імперії Франца ІІ. У 1952 році 

третій куплет «Пісні німців» (виконувався без слів) був прийнятий в якості 

національного гімну ФРН. У створеному паралельно НДР гімном стала пісня 

«Відроджена з руїн» Ханса Ейслера на вірші Йоганнеса Бехера. Після 

об'єднання двох німецьких держав третій куплет «Пісні німців» став офіційним 

гімном об'єднаної Німеччини. 

Чисельність населення Німеччини становить понад 82 млн. осіб, з яких 92 

% населення — німці. З найбільших діаспор виділяються: турецька, з країн 

колишньої Югославії й пострадянського простору. 90 % жителів Німеччини 

живе в містах. Офіційною і найпоширенішою мовою в країні є літературна 

німецька мова. Однак вона має багато діалектів: верхньо-, середньо- і 

нижньонімецькі. Центральна Німеччина за деякими винятками розмовляє 

мовою, яка максимально наближена до літературної німецької. Багато людей 

(особливо молодь) володіють англійською.  

Німеччина – батьківщина всесвітньо відомих філософів, письменників, 

художників, акторів, більше ніж 100 нобелівських лауреатів і винахідників, 

вона відома своєю культурною та політичною історією. Більшість віруючих - 

протестанти (лютерани – понад 50%) і католики. Приблизно 25 відсотків 

населення Німеччини не належать до жодної релігійної групи. Це - країна з 

найбільшою кількістю населення і найвищим рівнем економіки в 

Європейському союзі, провідна політична сила на Європейському континенті, 

технологічний лідер в багатьох галузях. Членство у міжнародних організаціях: 

ООН, НАТО, СОТ, ЄС, МВФ, ОБСЄ, РЄ тощо. Країна досягла дуже високих 

стандартів життя і має всебічну систему соціального забезпечення. Вона є 

другим за популярністю місцем міграції в світі, поступаючись тільки США. 

Німеччина - одна з високорозвинених держав світу. Провідне місце в 

економіці займають електронно-технічна, машинобудівна, гірнича 

(видобуваються вугілля, нафта та природний газ, руди цинку та олова, кам'яна 

сіль), металургійна, хімічна, харчова, суднобудівна, текстильна, 

нафтопереробна галузі промисловості. Понад третина території Німеччини 
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зайнята сільським господарством. Переважно вирощуються зернові, картопля, 

цукрові буряки, рослини, з яких виробляється олія. На півдні країни (особливо 

в долинах річок Рейн та Везер) вирощується виноград. Природа типова для 

помірного клімату. Велика частина вкрита листяними та змішаними лісами. 

Половина країни — це сільськогосподарські угіддя: поля і пасовища. Зима - 

м'яка, а влітку, як правило, прохолодно. На сході країни клімат більш 

континентальний; зима холодна, а літо доволі спекотне і сухе. 

Будь-яка країна має свій календар унікальних і цікавих свят, які не 

властиві іншим державам. Німеччина — країна мрій і легенд. Вона відома 

світові своїми багатими традиціями і звичаями, культурними пам’ятками. За 

кількістю свят Німеччина здатна випередити багато інших країн Європи. У 

Німеччині свята - це практично культ, але на різних територіях вони можуть 

разюче відрізнятися. Варто зазначити, що більша частина німецьких традицій 

запозичена у сусідніх європейських держав. А ось прикрашання новорічної 

ялинки, пошук прихованих великодніх яєць - давні німецькі традиції, 

запозичені багатьма країнами світу. 

Різдво - це традиційне свято, і один з небагатьох днів у році, коли під 

одним дахом збираються всі члени сім'ї. Католики і протестанти святкують 

Різдво 24-26 грудня. 24 грудня іменується Святвечором. Православні німці 

святкують його 6-7 січня. Практично всі сім'ї прикрашають на Різдво ялинку. 

На багатьох вулицях також з'являються ошатні вічнозелені дерева. Незважаючи 

на те, що німці схильні до модернізації та постійного поліпшення свого життя, 

старовинні культурні традиції народів Німеччині вони зберігають з особливою 

дбайливістю. День Св. Мартіна, який німці щороку святкують 11 листопада є, 

мабуть, найулюбленішим їхнім святом. Його походження пов’язане з легендою 

про римського легіонера, що допомагав людям. У цей день вулицями гуляють 

діти з ліхтарями в руках. Вони співають пісні, поки їх батьки зайняті 

приготуванням святкової вечері. Разом із німцями це свято відзначають 

швейцарці й австрійці. До речі, популярне сьогодні свято Всіх Святих, 

Гелловін, також має німецьке коріння. 

Ще один цікавий факт про Німеччину пов’язаний із Днем знань. Якщо 

першого вересня ви побачите дітей з великими пакунками в руках - значить, 

перед вами першокласники, а в пакунках у них іграшки й солодощі. Традиція 

пов’язана з легендою про мудрого вчителя, який завжди дарував своїм учням 

подарунки, підвісивши їх на гілки дерева. Потім дерево зрубали, а подарунки 

дітям стали дарувати батьки в пам’ять про вчителя. Та відкривати їх можна 

тільки після того, як завершиться перший навчальний день. 

Крім цього, країна славиться своїми яскравими карнавалами. Кожна 

федеральна земля має свої власні традиції і звичаї, пов'язані зі святкуванням 

карнавалу. Його нерідко називають в народі - п'ята пора року Німеччини. 

Наприклад, Кельнський карнавал починається щорічно 11 листопада рівно об 

11 годині 11 хвилин. Карнавал у Кельні – це свято радості, сміху і танців. 

Культура і традиції Німеччини нерозривно пов’язані з найбільш 

обожнюваним і відвідуваним святом в країні - пивним фестивалем 

«Октоберфест». Не дивлячись на те, що фестиваль є традиційним баварським 

святом, слава про нього поширилася на весь світ, і мільйони туристів щорічно 

приїжджають до Мюнхена для того, щоб зануритися в фестивальну атмосферу 
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цього незабутнього празника. «Октоберфест» починається в кінці вересня і 

триває до жовтня. Його тривалість у середньому становить 16 днів. Фестиваль 

проходить з 1810 року. У ньому можуть брати участь тільки мюнхенські 

пивоварні. 

День єдності Німеччини або День німецької єдності (Tag der deutschen 

Einheit) - національне свято країни. Він відзначається в день успішного 

офіційного возз'єднання Західної і Східної Німеччини 3 жовтня 1990 року. Це - 

епохальна подія не тільки в історії Німеччини, але й усієї Європи кінця ХХ 

століття. Одночасно з об'єднанням цей день проголошений офіційним 

національним святом і державним вихідним днем. 

 

Що подивитися 

Німеччина є одним з найпопулярніших напрямків для відпочинку та 

подорожей. Це країна, яку можна відвідувати майже цілий рік. Все залежить від 

сезону, який ви любите: казковою на Різдво, дивовижною взимку, квітучою 

навесні, зеленою влітку і чарівою восени. Ідеальним часом для відвідування 

вважається період з травня по серпень. Перехідний період з комфортними 

погодними умовами - березень-квітень і вересень-жовтень. Країна надзвичайно 

різноманітна: від піщаних пляжів Балтійського і Північного морів до гірських 

ланцюгів Альп на півдні, від похмурих лісів і мальовничої природи 

Шварцвальда до безкраїх полів сільськогосподарських регіонів, від 

виноградників долини Рейна до крейдяних скель Рюгена. Тут можна знайти 

місце по душі для кожного: старовинні міста Баварії - Нюрнберг, Регенсбург, 

Бамберг або знамениті ганзейські міста - Бремен, Росток, Любек, сучасні 

мегаполіси - Берлін, Гамбург, Мюнхен і Франкфурт-на-Майні або інші 

популярні туристичні центри - Дрезден, Ганновер, Кельн. Кожне з цих міст по-

своєму цікаве для мандрівників. Музеї та собори, сучасні квартали та історичні 

будівлі, картинні галереї і торгові вулиці цих міст не залишать байдужим навіть 

найвибагливішого мандрівника. На території Німеччини розташовано 34 

об’єкти, внесених до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Взагалі 

Німеччина нагадує мозаїку: окремі фрагменти її, часом зовсім не схожі один на 

одного, складають разом дивну цільну картину.  

Країна багата пам'ятками різного роду: це і залишки стародавніх 

поселень, і прекрасні середньовічні замки. Вони знаходяться на високих 

гірських вершинах, їх вежі сягають неба, а минуле наповнене лицарями, 

герцогами і спустошенням воєн. Замки, що мають багату історію, були 

відновлені в їх колишній славі і. в деяких випадках, в них до сих пір живуть 

сім'ї засновника, скарби яких включають в себе попередні артефакти, картини, 

меблі і зброю. Замок Нойшванштайн - казково-романтичний комплекс в 

Альпах. Він був резиденцією останнього короля Баварії, а невдовзі, після його 

смерті, став туристичною пам’яткою. Білосніжні башти із зеленими шпилями 

височіють над гірським лісом. Внутрішні декорації присвячені лебедю – 

геральдичному птаху роду короля. Вважають, що саме замок Нойшванштайн 

надихнув Чайковського на балет «Лебедине озеро».  

Своєю величчю виділяється замок Шарлоттенбург. Зведена у XVIII 

столітті літня резиденція прусських правителів, сьогодні є одним зі світових 
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символів стилю бароко. Позаду палацу знаходиться один з найгарніших садів у 

всій Європі. Замки Німеччині - це надбання не тільки країни, а й усього 

людства. Дуже відомими є пам’ятники сакральної архітектури – старовинні 

собори та церкви. У Північній Німеччині та в Баварії збереглися грандіозні 

шедеври готики. Кельнський собор - готичний храм, який зводили протягом 

п’яти століть. На фундаменті у формі латинського хреста височіє 157-метрова 

будівля з 11 дзвонами. Фасад собору – ширший за інші подібні пам’ятки. На 

ньому й усередині знаходиться безліч скульптур, підлоги вистелені мозаїкою, а 

стіни – фресками.  

У кожному з більш-менш великих міст Німеччини є своя Ратуша, що 

збереглася, незважаючи на бурхливі історичні події, з давніх часів, або була 

дбайливо відновлена. Біля неї традиційно формується Ратушна площа, в 

більшості випадків найкрасивіша у місті. Зазвичай, ця площа обрамлена 

офіційними будівлями і магазинами, життя на ній кипить, завмираючи лише з 

настанням ночі. Для туристів, які прагнуть побачити не лише гарну архітектуру 

та історичні пам'ятники, Ратушна площа - місце особливо цікаве, саме тут 

можна поспостерігати за життям городян.  

Майже в кожному місті існує меморіал, що увічнює пам'ять воїнів, 

полеглих в останній війні. Бранденбурзькі ворота або Ворота миру - культова 

споруда Берліна. Зведені як копія античної арки Пропілеї на Парфеноні, вони 

200 років приймали врочисту ходу переможців. П’ять проходів цих воріт було 

закрито із появою Берлінської стіни і заново відкрито – після її падіння. 

Побудовані на початку XVIII століття, Бранденбурзькі ворота є найкращим 

прикладом німецького класицизму. Особливе місце в ряду пам'яток займають 

пам'ятники недалекого минулого, коли Німеччина була розділена на дві 

частини: це і Музей історії НДР у Берліні, і пам'ятник, присвячений падінню 

Берлінської стіни. На частині збереженої Берлінської стіни розміщена 

найбільша в світі галерея під відкритим небом - Іст-Сайд, загальна протяжність 

якої складає 1.3 кілометра. У 1989 році понад 100 художників із 21 країни 

зібралися, щоб намалювати картини, присвячені миру і любові.  

У Берліні є цілий острів, де розташовані відразу п'ять всесвітньо відомих 

музеїв. Першим музеєм на Музейному острові, і, одночасно першим публічним 

музеєм Пруссії, став побудований в 1830 р. Берлінський музей. У 1859 р. 

відкрив свої двері Прусський королівський музей (нині Новий музей). Пізніше 

відкрилися Національна галерея (сучасна назва - Стара національна галерея) та 

Музей кайзера Фрідріха (нині Музей Боде, перейменований у 1960 році на 

честь німецького історика мистецтва Вільгельма фон Боде). В 1930 р. на 

Музейному острові з'явився будинок Пергамського музею. Завдяки Музейному 

острову, який став центром науки і мистецтва Берліна, місто одержало 

прізвисько «Афіни на Шпрее». 
Під час Другої світової війни острів був практично зруйнований, але 

тепер відновлений і визнаний об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В 

фойє готелю Radisson SAS Berlin розташований величезний акваріум 

циліндричної форми об'ємом в 1 000 000 (!) літрів води. Величезна колба з 

екзотичними рибками та водоростями, в якій можна навіть поплавати з 

аквалангом, викликає непідробне захоплення. Туристам радять відправитися на 

знаменитий острів квітів – Майнау, який розташований на Боденському озері. 
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Тут, на площі всього у 45 га, Вас чекають найрізноманітніші види квітів, 

чагарників і дерев. Колекцію рослин лічать тисячами видів, тому квітує він 

безперервно: з ранньої весни до пізньої осені. Тут можна побачити палац в 

стилі бароко, побудований у XIII столітті, тропічну оранжерею «Пальменхаус», 

найбільший в Німеччині вольєр для метеликів. Щорічно на острів з'їжджається 

понад мільйон відвідувачів, адже це одне з найяскравіших місць відпочинку на 

кордоні Німеччини, Австрії та Швейцарії. 

У Німеччині є безліч цікавих маршрутів, один з яких призначений 

спеціально для поїздок з дітьми - це дорога казок. Місця на цьому маршруті не 

вигадані, а цілком собі реальні. Найвідоміші німецькі письменники - брати 

Якоб і Вільгельм Грімм любили подорожувати і збирати різні історії. Місця, де 

вони почули і записали ту чи іншу казку, і увійшли в цей маршрут. Вабить 

туристів Ганноверський зоопарк, скеля Лорелей на східному березі Рейну, 

мережа океанаріумів, острів Рюген, який був описаний у казці про царя Салтана 

під назвою Буян. Манить туристів, особливо молодь, казкова пам'ятка 

Німеччини - Чорний ліс. Свою назву лісовий масив отримав через густі та 

високі ялини, які ростуть там. Завдяки своїй загадковості і таємничості ліс 

опинився на сторінках казок братів Грімм. Густі дерева справді заступають 

сонце, а гірські стежини поросли мохом. У напівтемряві Чорного лісу 

народжується безліч струмків, що плинуть далі вже як річка Дунай. Заповідну 

красу Шварцвальду - смерекового лісу із найвищими водоспадами в усій 

Німеччині, доповнює туристична інфраструктура: стоянки, облаштовані місця 

для озерного дайвінгу і навіть казковий парк з атракціонами.  
У Гамбурзі розташований унікальний атракціон - Miniatur Wunderland 

(мініатюра «Країна чудес»), найбільший в світі парк-музей мініатюр. Це копія 

аеропортів, залізничних і автомобільних доріг світу. На макеті вирує життя: 

транспорт рухається, сигналить, застряє у корках і потрапляє в аварії. 

Мешканці Wunderland проживають різноманітні ситуації, причому сценарії 

періодично оновлюють. Подіями тут керують за допомогою 60 комп’ютерів, 

зокрема, кожні 15 хв. вмикають «день» або «ніч». Справжня туристична 

принада на ринковій площі міста Бремен - пам’ятник Бременським музикам. 

Копита бронзового віслюка вже блищать від рук туристів, яким тільки би 

потерти бронзу на щастя. Якщо вкинути монету в каналізаційний люк поруч - 

можна почути голоси відомої четвірки персонажів. 

Однією з найвідоміших визначних пам'яток Німеччини є гірськолижний 

курорт Гарміш-Партенкірхен в Німецьких Альпах. Чудовий мікроклімат, 

казкові пейзажі, чистісінька екологія… Крім цікавої архітектури, пам'ятників і 

музеїв, туристів в Німеччині чекають численні готелі, хостели, кафе, ресторани. 

Відмінні дороги, комфортабельний транспорт, низькі ціни, ввічливість 

обслуговуючого персоналу - прекрасний фон для тих пам'ятних місць, якими 

так багата чудова країна Німеччина.  
 

Як дістатися 

Транспортна інфраструктура Німеччини одна з кращих в Європі й світі. 

Однією з головних переваг транспортної мережі є знамениті автобани. Це 
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високошвидкісні магістралі з відмінним дорожнім покриттям. Деякі з них, 

навіть. не мають обмежень швидкості. Пересування по країні на автомобілі є 

дуже швидким і комфортним. Досить багато в Німеччині й міжнародних 

аеропортів. Вони пов’язують країну майже з усіма державами Європи та світу. 

Найбільші аеропорти Німеччини розташовані в Франкфурті-на-Майні, 

Мюнхені, Гамбурзі, Берліні, Дюссельдорфі, Кельні, Дрездені, Нюрнберзі. 

Також. в Німеччині розвинене залізничне сполучення. Протяжність залізниць 

понад 35 тис. км. 

В Німеччину з України можна дістатися автобусом, поїздом і літаком. 

Найчастіше і вигідніше добиратися саме автобусом, оскільки з України 

відправляються регулярні автобусні рейси до Німеччини. Автобуси курсують в 

Дрезден, Берлін, Котбус, Дортмунд, Хайльбронн, Халле, Росток, Мюнхен. 

Хемніц, Карлсруе, Тріер, Лейпціг, Франкфурт-на-Майні, Мангайм, Кобленц, 

Ганновер, Гамбург, Штутгарт, Хоф, Фрайбург та ін. Міжнародні автобуси до 

Німеччини з Києва їздять щодня, посадка пасажирів на міжнародний автобус в 

Німеччину здійснюється з автостанції «Київ» та «Дачна». Маршрути 

міжнародних автобусів в Німеччину проходять транзитом через польську 

територію, перетинаючи кордон в м. Краківець, Шегині, Рава-Руська, Грушів 

або Ягодин. Міжнародні автобуси до Німеччини зі Львова відправляються 

кожного дня, крім понеділка. Деякі рейси автобусів вирушають з Запоріжжя, 

Чернівців, Одеси, Хмельницька, Тернополя, Рівного, Житомира, Миколаїва, 

Луцька, Івано-Франківська та Ужгорода. 

Зі Львова до Берліна можна доїхати потягом зі зручною пересадкою у 

Перемишлі. Тож найкращий і найдешевший варіант - літаки лоукост, що 

літають з Києва до Дортмунда, Кельна, Мемінгена під Мюнхеном та Любека 

під Гамбургом. З Києва прямі рейси здійснюються з 2 аеропортів: Київ 

(Жуляни) і Бориспіль. Також можна легко добратися до міст Німеччини з 

Дніпра, Одеси, Харкова та Івано-Франківська. Зі Львова до Берліна можна 

також дістатися літаком, скориставшись прямими рейсами Wizz Air. 

 

Цікаво знати 

 

❖ У Німеччині вперше був здійснений перехід на літній час. Це відбулося в 

1916-му році. 

❖ Гамбург займає перше місце серед міст Європи за кількістю мостів (за 

різними даними від 2 300 до понад 2 500). У місті більше мостів ніж у 

Венеції, Амстердамі і Лондоні разом узятих. 

❖ Відомий усьому світу аспірин придумали німці. Він був синтезований 

Феліксом Хоффманом (Bayer AG) в 1897 році. 

❖ Жувальну гумку винайшли саме в Німеччині. Це зробив Ханс Рігел. 

❖ Німці - книголюби. Ця країна входить до трійки держав, де високий 

рівень друкарства. Причому самою «начитаною» верствою населення є 

молодь віком від 14 до 19 років. 

❖ Перша друкована книга з'явилася саме на німецькій мові. Це була Біблія, 

яку випустив винахідник друкарського верстата Йоганн Гутенберг. 

❖ Налічується близько 60 діалектів офіційної німецької мови.  
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❖ Різниця діалектів німецької мови така, що телепрограми на півночі країни 

іноді йдуть із сурдоперекладом, якщо говорять жителі півдня. 

❖ Німеччина є батьківщиною найвідоміших у світі композиторів, зокрема. 

Бетховена, Мендельсона, Баха, Штрауса та Брамса. 

❖ Якщо на питання: «Як пройти туди-то?» Вам посміхнуться, дістануть 

айфон, подивляться навігацію і, пояснивши як пройти, запропонують 

підвезти вас на машині - ви в Німеччині. 

❖ Найпопулярнішим видом спорту в Німеччині є футбол. А збірна 

Німеччини є однією з найсильніших збірних футбольних команд на 

Землі. 

❖ Дітям у Німеччині можна все. Відповідати будуть батьки. Якщо батьків 

немає, то ніхто. 

❖ В німецькій школі найкраща оцінка – 1, найгірша – 6. 

❖ Для того, щоби дитина могла їздити на велосипеді, у школі їй видають 

спеціальне велосипедне водійське посвідчення. 

❖ Собаки в Німеччині дуже приязні. Вкрай рідко можна почути собачий 

гавкіт. 

❖ У Німеччині дуже уважні до того, як власники ставляться до домашніх 

тварин. Якщо навіть сліпий інвалід погано поводиться зі своїм собакою-

поводирем, то собаку в нього відберуть. 

❖ Усі ділові листи в Німеччині закінчуються фразою «З дружним 

привітом». Навіть повістка про штраф. 

❖ Німеччина стає рідною емігрантові тоді, коли з’являється відчуття, що 

смітячи на вулиці, смітиш у себе у квартирі та виникає бажання прибрати 

чиєсь сміття в громадському парку. 

❖ У Німеччині потрібно ділити сміття на харчове та пластик. 

❖ Якщо хочете піти на риболовлю в Німеччині, спочатку потрібно 

закінчити відповідні курси, де один із розділів буде присвячений тому, як 

поводитися зі спійманою рибою, щоб вона не відчувала зайвих мук. 

❖ Один із найдорожчих мисливських клубів Німеччини — «Клуб мисливців 

на вовків». Річний внесок у районі 100 000 євро. 

❖ У Німеччині є дороги, які призначені виключно для жителів, навіть є 

спеціальний знак. Це переважно в спальних районах. 

❖ Усе, що відноситься до необхідного, у Німеччині дуже дешево. Усе, що 

відноситься до зручності та капризів - дорого. 

❖ Найдовша європейська річка Дунай бере свої витоки в німецьких горах 

Шварцвальд. 

❖ Найвища будівля Німеччини і четверта у світі - Берлінська телевежа, 

висота якої сягає 368,03 м. 

❖ Біля кордону із Швейцарією розташоване найбільше озеро Німеччини - 

Боденське, з якого бере свої витоки річка Рейн. 

❖ Найвища церква в світі знаходиться в Німеччині. Це - Ульмський Собор, 

його висота 161,5 м. 

❖ У Німеччині понад 150 замків. Прототипом замку Сплячої красуні 

послужив замок Нойшванштайн. 

❖ Найвужча вулиця в світі знаходиться в місті Ройтлінген. Вона досягає 

всього лише 31 сантиметр завширшки і називається Шпройерхофштрассе. 
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❖ Східна та Західна Німеччини навіть сьогодні з космосу виглядають по-

різному, оскільки використовуються різні типи вуличних ліхтарів. 

❖ Резиденція Вюрцбург може похвалитися найбільшою стельовою фрескою 

в світі – 677 м² 
 

 

Швейцарія 

 

 

 

 

 

 

 

Швейцарія розташована в самому серці Європи між Альпами і гірським 

масивом Юра. На півночі вона межує з Німеччиною, на заході - з Францією, на 

півдні - з Італією, на сході - з Австрією і Ліхтенштейном. Таке розташування 

подарувало Швейцарії велике розмаїття культур і мов. Швейцарія - 

федеративна держава, яка має три політичних рівні: федеральний, 

кантональний і муніципальний (також відомий як рівень громад). Країна 

складається з 26 кантонів, які є суверенними утвореннями, оскільки їхній 

суверенітет не обмежується федеральною конституцією. Федеральні збори 

Швейцарії (парламент) складаються з двох палат: Національної ради, яка 

представляє «суверенів» (швейцарський народ), та Ради кантонів, яка 

представляє 26 кантонів. Федеральний уряд Швейцарії відомий під назвою 

«Федеральна рада». Столиця Швейцарії – місто Берн, національна валюта - 

швейцарський франк (CHF). Населення Швейцарії - 7,2 млн. осіб. Більшість 

населення сповідують католицизм, на другому місці – протестантизм. 

Швейцарія має схожі герб і прапор - білий усічений хрест на червоному 

полі (або щиті). Першою емблемою швейцарців були прості червоні прапори і 

щити. Але у IV ст. особливою ознакою швейцарських стрільців став білий 

хрест на червоному щиті. У V ст. він з'явився і на бойових прапорах. У 1814 

році швейцарський хрест було вкорочено. Такого ж вигляду набув і державний 

прапор, офіційно схвалений у 1889 році.  

Текст національного гімну Швейцарії був написаний Леонардом 

Відмером (1809-1867 рр.) німецькою мовою. Вірш оспівує вічну природну 

красу Швейцарії: величні Альпи, тихі озера, широкі пасовища, мир, який 

знаходять у ній мешканці країни. Написав його Альберік Цвіссіг у 1841 році, 

отримавши листа від Леонарда Відмера, поета, музиканта та журналіста із 

Цюриха з текстом патріотичної пісні, яку він хотів покласти на музику. Цвіссіг 

вирішив використати музику, яку він написав для церковного псалма під 
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назвою «Diligam te Domine». Закінчив написання музики 22 листопада 1841 

року. 

В Швейцарії є чотири державні мови: німецька (швейцарська німецька), 

французька, італійська та ретороманська. Тих, хто розмовляє чотирма мовами - 

абсолютна меншість, але досить багато знають дві або три з цих мов. При 

цьому, хоча всі мови є державними, використання певної мови розподіляється 

кантонами - є німецька частина Швейцарії, є французька, є італомовний кантон. 

Ретороманська використовується на південному сході Швейцарії і, навіть. 

державні установи повинні надати у разі потреби відповідь ретороманською 

лише в цьому регіоні. Однак туристу може допомогти англійська, оскільки 

більшість швейцарців у великих містах та туристичних центрах володіють 

принаймні базовою англійською. Швейцарія не має багатої художньої 

спадщини, хоча багато іноземних письменників і художників ,наприклад, 

Вольтер, Байрон, Шеллі, Джеймс Джойс і Чарлі Чаплін жили у Швейцарії. 

Навпаки, багато талановитих швейцарців, наприклад, Чарльз Корбузье, Поль 

Клі, Альберт Джіакометті і Жан-Люк Годар покинули країну і стали 

знаменитими за кордоном. Письменник Герман Гессе, який прийняв 

швейцарське громадянство - найвідоміший «місцевий» автор. 

У 1961 році Швейцарія підписала Конвенцію про заснування Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Вона є членом Європейської 

асоціації вільної торгівлі (EFTA), Організації Об’єднаних Націй (ООН), офіс 

якої знаходиться в Женеві, та відіграє важливу роль в економічних та інших 

спеціалізованих підрозділах ООН. Перевагами швейцарської економіки є добре 

розвинута сфера послуг, зокрема фінансових, сильний виробничий сектор, який 

спеціалізується на високотехнологічному інноваційному виробництві, 

розвинута фармацевтична та хімічна галузі. В країні є сприятливі умови для 

молочного тваринництва, лісового господарства та вирощування винограду на 

південних схилах гір. Швейцарія багата мінеральними ресурсами: природним 

газом, вугіллям, залізною рудою, ураном, графітом, кам'яною сіллю, тальком, 

мармуром. За останні роки, прагнучи підвищити свою конкурентноздатність на 

міжнародному рівні, Швейцарія привела більшість своїх економічних практик у 

відповідність до вимог Європейського Союзу, хоча не є членом ЄС. 

Швейцарія не має виходу до моря. Географічно територію країни можна 

поділити на три природні регіони: гори Юра на півночі, Швейцарське плато в 

центрі і Альпи на півдні. У цілому на Альпи припадає 60% території країни. В 

Альпах поширені льодовики. На схилах гір упродовж усієї зими лежить 

потужний шар снігу, часто сходять лавини. Гори широко використовуються для 

рекреації (заняття туризмом, альпінізмом, зимовими видами спорту). У центрі 

країни - Швейцарське плоскогір'я, на окраїнах якого розкинулися великі озера. 

Країна відноситься до помірно континентальної кліматичної зони. Але, 

говорячи про клімат цієї країни, варто мати на увазі, що близько 60% її 

території зайнято горами, тому тут можна за декілька годин потрапити з зими в 

літо. 

Подорож до Швейцарії - це подорож в країну свят, де кожен зможе 

долучитися до культурних традицій цієї європейської країни і оцінити широту 

душі швейцарців. У Швейцарії безліч звичаїв, пов'язаних з календарними 

датами, релігійними та язичницькими святами, які відрізняються самобутністю 
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і оригінальністю. Свята Швейцарії різняться сезонами і регіонами проведення. 

Деякі засновані на давніх традиціях, інші ж - з'явилися нещодавно. Через 

етнічне, культурне і мовне різноманіття, Швейцарія особливо трепетно 

ставиться до всіх національних свят, які об'єднують країну і не дають їй 

розбитися на кілька частин. Всі мешканці дуже ретельно дотримуються звичаїв, 

притаманних саме Швейцарії. Ні в жодній іншій європейській країні немає 

такого ревного ставлення до національних костюмів, які надягають швейцарці 

на будь-яке народне свято.  

Якщо згадати, що Швейцарія є конфедерацією, яка об'єднує під своїм 

прапором 23 кантони з багатою історією, то немає нічого дивного, що для 

кожного регіону тут характерні свої, місцеві свята. Крім того, сильний вплив 

французької, італійської та німецької культур визначили той неповторний 

колорит, який притаманний кожному із свят. Найважливіше церковне і 

одночасно сімейне свято, яке широко відзначається по всій Швейцарії – Різдво. 

З цього приводу наряджають ялинку, готують святкову вечерю, обмінюються 

подарунками, а в деяких сім'ях співають різдвяні пісні і читають вголос різдвяні 

біблійні історії. 

У Швейцарії є ряд свят, пов'язаних з історичними подіями. Найвідоміше з 

них, безумовно, Ескалада в Женеві. Його святкують на честь перемоги 

женевців над військом герцога Савойського в ніч з 11 на 12 грудня 1602 р. 

Назва свята походить від французького слова escalade, що позначає «штурм 

фортеці за допомогою сходів». Першого серпня в Швейцарії відзначають своє 

Національне свято - День заснування Конфедерації. Офіційно він був введений 

в 1891 р. - в рік 600-річчя від дня утворення Швейцарської Конфедерації. 

Важливе пам'ятне місце, що має безпосереднє відношення до цього дня - лісова 

галявина Рютлі на березі Фірвальдштетського озера, де в 1291 р. зібралися 

представники трьох кантонів - Урі, Швіц і Унтервальден і дали клятву 

об'єднаними силами захищатися від нападу зовнішніх ворогів ( «Клятва на 

Рютлі »). Ця клятва вважається основним документом, що послужив початком 

освіти Швейцарської Конфедерації. Багато дітей і дорослих радіють в 

передчутті феєрверків, лампіонів і багаттям на вершинах гір, які, поряд з 

урочистими промовами, є атрибутами свята. Мабуть, свята, як ні що інше, 

можуть продемонструвати суть національної культури, її душу.  

Неможливо не згадати про фестивалі, які проводяться на території 

Швейцарії. Тут можна побувати на костюмованих святах, таких, наприклад, як 

фестиваль перфомансу, який проводиться в середині серпня в Ньйоні,  

або взяти участь в грандіозних карнавалах. Найбільший в Швейцарії карнавал 

відзначають в Базелі. Тисячі туристів приїжджають на триденне дійство. Ще з 

ночі люди збираються на вулиці. О четвертій ранку всюди вимикають вуличні 

ліхтарі. І дорогу висвітлює святкова процесія. Учасники дійства, одягнені в 

традиційні костюми, несуть величезні ліхтарики, прикрашені сатиричними 

малюнками. Вперше карнавал в Базелі був проведений в XVI столітті. Він 

символізує закінчення зими і початок Великого посту. За традицією він триває 

рівно три дні. Кожен рік базельський "Фаснахт" - так називають карнавал в 

«німецькій» Швейцарії - залучає до 200 тисяч осіб. У 2017 році ЮНЕСКО 

внесло карнавал в Базелі в Список нематеріальної культурної спадщини.  
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Фольклорні постановки зі швейцарськими музикою і танцями - 

обов'язкова частина багатьох святкових заходів. Музичні свята в Швейцарії, 

зазвичай, проводяться з липня по вересень. В кінці липня - серпні в Монтре 

з'їжджаються шанувальники органної музики, щоб послухати виконавців 

світової величини, які виступають в Церкві святого Вінсента. Крім того, існує 

величезна кількість регіональних національних свят. Серед найбільш відомих - 

традиційне свято весни Sechselauten в Цюріху, яке щорічно організовують в 

двадцятих числах квітня. Воно схоже на знайому нам Масницю, коли 

проводять всенародні гуляння, а після спалюють опудало, що символізує зиму. 

Улюблені народні швейцарські розваги - метання прапора, що нагадує 

олімпійське метання списа, гра хорнуссен, схожа на гольф, тільки зі 

спеціальними бітами, і боротьба Швінге, поширена серед німецькомовної 

частини швейцарського населення. Останній вид спорту навіть проводиться у 

вигляді офіційних змагань на спеціальних аренах. 

 

Що подивитися 

Країна має великий успіх в іноземних туристів. Основні екскурсії 

пов'язані з природними визначними пам'ятками. Це Альпи, Женевське й 

Боденське озера, а також водоспад Райнфаль у Східній Швейцарії та перевали, 

що зв'язують Південну Швейцарію з Італією. Неподалік від Великого Сен-

Бернарського перевалу (2469 м) розташований монастир, у якому дотепер 

виводять сенбернарів. Він і дав назву цим собакам, яких вивели спеціально для 

порятунку потерпілих від сходу лавин. На території Швейцарії можна зустріти 

сліди різних цивілізацій. Про римлян нагадують руїни в Ньйоні і Aванші, 

романські та готичні пам'ятки архітектури можна знайти в Базелі, Женеві, 

Лозанні. Головний пам'ятник - знаменитий собор у Санкт-Галлені перебуває під 

охороною ЮНЕСКО. Швейцарія відома також замками в Туні (XII ст.), 

Невшателі (XIII ст.), Шильйоні (XIII ст.), Морже (XV ст.), монастирем у Санкт-

Ґаллені (XVIII ст.). У центральній Швейцарії знаходяться святині прочан 

Sachseln, Fuelі й Ranft. 600 музеїв Швейцарії відкриті для відвідувачів та 

радують різноманіттям експозицій. Кожне велике місто має свій театр та 

симфонічний оркестр. Зокрема, відомі Оперний театр у Цюріху й Grand Theatre 

у Женеві. 

Женева - третє за значенням місто Швейцарії після Цюріха і Базеля, 

вважається одним з найкрасивіших міст світу. Мабуть, це ще й найспокійніше 

місце у всій Європі, де, до того ж, є на що подивитися. Головна визначна 

пам'ятка міста - фонтан Же-д'О, що викидає 500 літрів води в секунду на висоту 

147 м. Ще одна цікава і унікальна пам'ятка Женеви - годинник з квітів на 

Променад-дю-Лак з найбільшою секундною стрілкою в світі. Також слід 

відвідати собор Святого Петра, будинок Тавель, площу Бург де Фур, Стіну 

Реформації. Варті уваги і музеї Женеви: Мистецтва та історії, Етнографічний, 

Природничої історії, Ботанічний, Аріана, Історії наук і давнього міста, 

Старовинних музичних інструментів, Ж.-Ж. Руссо, Вольтера, Червоного 

Хреста. Не варто забувати, що Женева - це центр міжнародної дипломатії, 

друга столиця ООН, тому побувати в Женеві і не відвідати район міжнародних 

організацій просто не можна. 
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Справжня скарбниця мистецтва – місто Берн. Основні визначні пам'ятки 

міста зосереджені саме тут: Тюремна башта, вуличні фонтанчики, Годинникова 

вежа (куранти з рухомими фігурками), готичний собор з найвищою в Швейцарії 

дзвіницею, а також «Ведмежий склеп», який дав ім’я місту. Ведмідь є символом 

Берна. У найстарішого зі збережених мостів Берна - кам'яного Унтерторбрюкке, 

знаходиться «ведмежа яма» - вольєри з симпатичними любителями меду, яка 

щодня приваблює сюди натовпи туристів. Список пам'яток Берна був би не 

повним без згадки Кафедрального собору і будівлі Федерального парламенту. В 

Берні цікаво подивитися будинок парламенту, Музей мистецтв, історичний 

музей, музей Альп та ін. 

Цюріх - найбільше місто Швейцарії, знаходиться на північному березі 

Цюріхського озера. Місто є світовим фінансовим центром, осередком торгових 

і промислових установ, культурного життя країни. Під час подорожі містом 

інтерес представляє відвідування історичного центру. Основні визначні 

пам'ятки старої частини міста: Собор Гроссмюнстер, винна площа, пагорб 

Линдерхоф, собор Святого Петра з найбільшим в світі баштовим годинником, 

церква Фраумюстер з вітражними вікнами Марка Шагала. Інша популярна 

визначна пам'ятка - Цюріхський оперний театр - один з провідних європейських 

театрів опери і балету. В місті є багато цікавих музеїв: Етнографічний та 

Археологічний, Музей олов'яних фігур і образотворчих мистецтв. З інших 

відомих місць - Рейнський водоспад, розташований недалеко від Цюріха. Поряд 

з ним розташувався Шаффхаузен - один з найбільш збережених середньовічних 

міст з писаними фасадами будинків і безліччю балкончиков-еркерів. У гарну 

погоду варто здійснити круїз по Рейну, поїздку в місто Штайн-ам-Райн - 

родзинкою якого є велика кількість будинків з мальовничими розписами по 

штукатурці на головній вулиці. Розміри і сюжети різноманітні: від античних і 

біблійних на пів-будинку, до декоративних і невеликих. Ближче до набережної, 

з'являються сучасні варіанти розпису, в основному в стилі графіті. 

Перлиною серед швейцарських міст є Люцерн, великий культурний центр 

німецькомовної частини країни. Це мальовничий маленький курорт з 

розвиненою туристичною інфраструктурою, що має статус воріт в Центральну 

Швейцарію. Розташоване в серце Швейцарії, це місто овіяне міфами і 

легендами. Саме тут Вільгельм Телль прославився своїми подвигами, а на горі 

Пілатуса, що підноситься над містом, за легендою поховано тіло Понтія Пілата. 

У місті чудово зберігся старий центр. До головних визначних пам'яток міста 

відносяться: найстаріший в Європі дерев'яний міст, пам'ятник швейцарським 

гвардійцям, відомий як «Вмираючий лев», Музей транспорту, Музей природної 

історії, музей Пікассо, мости Капельбрюке і Шпрейербрюке. 

Базель є містом культури, тут проходять світові виставки відомих 

художників. Кунстхаус Базеля містить безліч прекрасних полотен 

найвідоміших імпресіоністів і входить в 20 головних визначних пам'яток 

країни. Якщо пощастить бути в Швейцарії під час карнавалів, то Базельський 

карнавал варто відвідати неодмінно! У Базелі можна побувати в романо-

ґотичному соборі (XI-XV ст.) із гробницею Еразма Роттердамського, 

історичному та географічному музеях.  

Більшість людей вабить багаторівнева краса і французька витонченість 

Лозанни з узбережжям, повитим численними виноградниками. Цей берег 
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Женевського озера занесений ЮНЕСКО в список всесвітньої спадщини 

(терасові виноградники Лаво в околицях Веве і Монтре). Саме Женевське озеро 

можна вважати абсолютно самостійною пам'яткою країни, це найбільший 

водойм Швейцарії - його довжина 72 км, ширина - до 13 км при глибині до 310 

м. Береги озера вважаються одними з найкрасивіших у світі, а оточуючі його 

містечка насичені пам'ятками старовини. Цей район часто називають 

«Швейцарська Рів'єра». Місцем притяжіння біля озера є також знаменитий 

Шильонский замок біля Монтре. Не дивлячись на те, що місто Лозанна відоме 

як міжнародний курорт, тут також збереглися архітектурні пам’ятки, серед 

яких: собор Нотр-Дам, єпископський палац, готична церква Сен-Франсуа (1258-

1262 pp.), палац графа Рюміна і, звичайно, музеї: Образотворчих мистецтв, 

Археологічний, Історичний, Олімпійський. 

Туристів приваблюють Альпи із гірськолижними курортами та 

швейцарські озера. Швейцарські Альпи – батьківщина альпінізму і катання на 

гірських лижах. Розвинутий лікувально-оздоровчий туризм. Багато курортів 

країни є привабливими для лікування нервової системи та оздоровлення 

організму. З гірськокліматичних курортів слід зазначити наступні: Ароза, 

Давос, Інтерлакен, Лезен, Понтрезіна, Сан-Мориц, Церматт. Основні лікувальні 

фактори: чисте, сухе, насичене озоном повітря та м'який клімат. Дуже 

популярні пішохідні прогулянки по гірських стежках, підйом на фунікулері, 

верхова їзда, гірські велосипеди, гольф. Якщо ходити по містам не дуже 

хочеться, то до послуг мандрівників панорамні поїзди та автобуси, які 

провезуть вас по найкрасивіших місцях Швейцарії, і ви зможете 

насолоджуватися краєвидами, сидячи в комфортабельному вагоні і смакувати 

блюда швейцарської кухні. У вас назавжди залишаться незабутні враження про 

ці місця. 

 

Як дістатися 

До Швейцарії можна дістатися автобусом та літаком. Найчастіше туристи 

добираються саме автобусом, оскільки з Польщі, Чехії, Австрії, Німеччини, 

Італії, Франції, Іспанії відправляються регулярні автобусні рейси до Швейцарії. 

Прямий автобус в Швейцарію з України не їздить, для подорожі необхідно 

доїхати до Польщі або Чехії, а звідти потрібно сісти на автобусний рейс в будь-

яке місто Швейцарії. Більшість автобанів у напрямку швейцарських кордонів 

продовжуються після перетину кордону або принаймні переходять у якісні 

подальші вулиці. З Німеччини ведуть головні дороги з Франкфурту-на-Майні 

вздовж Рейну до Базелю, від Штутгарту через Зінген на Шаффгаузен, від 

Мюнхену через Брегенц на митний перехід Люстенау біля Санкт-Маргаретен, 

який також слугує в'їзною точкою при заїзді з Австрії через Арлберг. Для тих, 

хто подорожує з південної Франції, найважливішим є перехід біля Женеви, а з 

Ельзасу заїжджають через Базель. З Італії через Майланд використовується 

перехід К'яссо. 

Найбільшим аеропортом Швейцарії є аеропорт Цюрих. Основні регулярні 

рейси здійснюються до Женеви, Базеля тощо. Інші, менші аеропорти: Луґано, 

Берн та Санкт-Галлен. Серед компаній, що літають у Женеву, Міжнародні 
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Авіалінії України (МАУ), Turkish Airlines, AirBaltic, Air France, KLM, Alitalia, а 

також відомі лоукости: EasyJet, AirBaltic, Aegean, Vueling, Wizz Air. 

Україна не має прямого залізничного сполучення зі Швейцарією, доїхати 

можна з пересадкою в містах Європи. Подібна поїздка виправдана лише в тому 

випадку, якщо ви їдете тільки в одну сторону, або ж при наявності проїзних 

квитків на транспорт всередині зони ЄС, що дають значну знижку. У 

Швейцарію на міжнародному потязі (TGV, ICE, Cisalpino, City Night Line) 

можна потрапити практично з будь-якої європейської країни. 

 

Цікаво знати 

 

❖ Найвища в світі гребля з бетону знаходиться в цій країні. Називається 

вона Grande Dixence. 

❖ У Швейцарії металеві монети випускаються номіналом мінімум 5 

сантимів і максимум 5 франків, номінали банкнот складають 10-1000 

франків. Один франк дорівнює ста сантимам. 

❖ Така форма державного устрою, як конфедерація, зустрічається тільки в 

Швейцарії. 

❖ У Швейцарії діти йдуть у школу в чотири роки, а заняття тривають всього 

4 дні на тиждень, оскільки в середу у школярів вихідний. 

❖ Навіть не маючи жодного виходу до океану або моря, Швейцарія колись 

виграла Кубок «Америки» - одну з найвідоміших і найпрестижніших 

регат у світі. 

❖ Єдине метро в Швейцарії знаходиться тільки в місті Лозанна. Метро є 

наземним і в ньому немає машиніста. 

❖ Громадяни Швейцарії служать в армії практично все своє життя, зрідка 

проходячи тижневий збір, який сплачується роботодавцем. 

❖ Споруджений в Швейцарії Готардський базисний тунель довжиною 57 

км. став найдовшим у світі залізничним тунелем. 

❖ Освіта в цій країні безкоштовна навіть для іноземців, але є й приватні 

школи, де платять по 25 000 франків за рік. 

❖ На швейцарській греблі Верзаска знімали кадр «Золотого Ока», де агент 

007 здійснює свій ефектний стрибок. Саме на ній знаходиться найвищий 

на планеті пункт з банджі-джампінгу. 

❖ На території Швейцарії знаходиться найбільш високогірна в Європі 

залізнична станція - Юнгфрауйох. 

❖ Ніхто не може рубати дерева в Швейцарії, не отримавши відповідного 

дозволу. Це стосується і тих, хто самостійно посадив дерево на власній 

земельній ділянці. 

❖ В Швейцарії не нумерують будинок цілком, нумерація йде по кожному 

окремому під'їзду, а замість номера квартири вказується прізвище 

мешканця. 

❖ У Швейцарії на вулицях не буває бездомних тварин. 

❖ У Швейцарії в бункері, на випадок ядерної війни, розташований перший 

на Землі готель рівня «0 зірок».  
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❖ В країні знаходиться 208 гір висотою понад 3000 м і 24 гори висотою 

понад 4000 м. 

❖ Тут є не тільки гори, але і пальми на півдні, біля озера Лугано. 

❖ Стереотип правдивий: шоколад дійсно є основним продуктом експорту, 

швейцарці фактично створили їстівне шоколадне золото.  

❖ У Берні є 500-річна статуя людини, що з'їдає мішок немовлят. Ніхто не 

знає, навіщо вона була встановлена. 

❖ Швейцарські військові готують до підриву кожен потенційний перевал і 

тунель в горах, які ведуть в країну. У разі війни все буде заблоковано. 

❖ У Швейцарії немає глави держави. Замість нього тут є 7 членів ради, які 

справно виконують свою роботу. 

❖ У Швейцарії немає офіційної столиці (де-факто нею вважається Берн). 

❖ У Женеві є гігантський триногий стілець, який символізує позицію проти 

використання протипіхотних мін. 

❖ Найбільшою швейцарською корпорацією є «Nestle». Створена вона в 

1866 році німецьким біженцем Генріхом Нестле (1814-1890). 

❖ Серед усіх сухопутних країн, що не мають виходу до моря, Швейцарія 

має найбільший торговельний морський флот. 

❖ Швейцарський національний герой Вільгельм Телль - вигаданий 

персонаж, але його особа може мати деякі історичні підстави. 

❖ Helvetica - це назва популярного шрифту, створеного в Швейцарії в 1957 

році. 
 

Статті з періодичних видань 

 

Бриман, Ш. Позолотили ручку [Текст] : [Антверпен (Бельгия) – 

бриллиантовая столица Европы / Ш. Бриман // Новое время. - 2016. - № 42. - С. 

48-52. 

 

Волков, А. Большие города маленькой страны [Текст] : [города 

современной Бельгии] / А. Волков // Публика. - 2015. - 17-23 марта. - С. 23. 

 

Гордиенко, С. Европейский рецепт [Текст] : [культура и 

достопримечательности Бельгии] / С. Гордиенко // Новое время. - 2016. - № 42. 

- С. 28-33. 

 

Ефремова, Т. Швейцария [Текст] / Т. Ефремова // Новое время. - 2016. - № 

21. - С. 66. 

 

Женева: сердце мира [Текст] : [путешествие по городу] // Новое время. - 

2016. - № 47. - С. 39. 

 

Кисіль, К. Дзвонар грє мелодії на замовлення [Текст] : [Бельгія: 

населення, музеї, традиційні страви] / К. Кисіль // Країна. - 2015. - № 10. - С. 44-

46.  

42 



 

Крит: здесь есть все [Текст] : райский остров в центре средиземноморья // 

Вокруг света. - 2013. - № 6. - С. 100-101. 

 

Либкин, С. Вкусные и искусные [Текст] : [вклад бельгийцев в мировую 

гастрономию] / С. Либкин // Новое время. - 2016. - № 42. - С. 46-47. 

 

Надежда, В. Нюрнберг. Встретимся у фонтана [Текст] : [путешествие по 

городу, достопримечательности, культура и традиции, изобретения] // Публика. 

- 2015. - № 8. - С. 23. 

 

Найпопулярніші сувеніри з Греції [Текст] // Країна. - 2015. - № 19. - С. 44. 

 

Нідерланди [Текст] : [традиції та досягнення країни] // Team. - 2014. - № 10. - С. 

28-30. 

 

Петринка, Л. Морські ворота Європи [Текст] : [Нідерланди] // Колосок. - 

2020. - № 3. - С. 42-43. 

 

Полякова, Р. Ассорти для героя [Текст] : [шоколад – квест по Бельгии] / Р. 

Полякова // Вокруг света. - 2020. - № 2. - С. 64-73. 

 

П’ять найвідоміших туристичних місць Німеччини [Текст] // Країна. - 

2015. - № 17. - С. 46.  

 

Семь чудес Бельгии [Текст] // Новое время. - 2016. - № 42. - С. 44-45. 

 

Синица, Ю. Греция. Свой остров [Текст] : [острова Греции: Закинф-

Навайо (бухта), Сифнос, Крит, Санторини, Милос, Корфу, Родос] / Ю. Синица 

// Вокруг света. - 2013. - № 6. - С. 102-107. 

 

Ченакина, В. Удивительная пятерка [Текст] : [стиль жизни швейцарцев] / 

В. Чеканина // Новое время. - 2016. - № 47. - С. 60. 

 
 

Web-бібліографія 

 

Бельгія 
 

Бельгія – все про країну, міста, пам’ятки та фото Бельгії [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: https://mandry.club/krainy/belgiya/ 

Бельгія: географічне положення, економіка [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: https://moyaosvita.com.ua/geografija/belgiya-geografichne-polozhennya-

ekonomika/ 

43 

https://mandry.club/krainy/belgiya/
https://moyaosvita.com.ua/geografija/belgiya-geografichne-polozhennya-ekonomika/
https://moyaosvita.com.ua/geografija/belgiya-geografichne-polozhennya-ekonomika/


Бельгія, Королівство Бельгія [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=39061 

Королівство Бельгія. Коротка інформація [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/z_info/blg/943.html 

Маленька Бельгія на великій мапі світу. Бельгія: цікаві факти. Опис 

Бельгії, пам'ятки [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

https://srcaltufevo.ru/uk/malenkaya-belgiya-na-bolshoi-karte-mira-belgiya-

interesnye.html 

Греція 

 

Греція – все про країну з фото, міста і пам’ятки Греції [Електрон. ресурс]. 

– Режим доступу: https://mandry.club/krainy/greciya/ 

 

Греція – країна богів, як не крути [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

https://odisej2012.com/greece-kraina-bogiv/ 

 

Греція: поради подорожуючим [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=576 

 

Греція – туристичні регіони, міста, острови, пам’ятки, транспорт, їжа, 

шопінг – як дістатись і віза [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://mapme.club/kraini/28-greciya.html 

 

Грецькі традиції і стиль життя [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.liratour.com/statii/gretsk-tradits-stil-zhittya 

 

Нідерланди 

 

Нідерланди, автобусні тури до Нідерландів [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: https://euroways.com.ua/netherlands.html 

Нідерланди. Загальна довідка [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/z_info/net/998.html 

Нідерланди — королівство, де панує воля, толерантність та висока 

культура [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

https://businessvisit.com.ua/uk/blog/niderlandi-korolivstvo-de-panuye-volya-

tolerantnist-ta-visoka-kultura/ 

Свята Нідерландів – традиції. Національні свята Нідерландів [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: https://phototours.com.ua/statti-pro-niderlandi/svyata-

niderlandiv-tradiciyi-nacionalni-svyata-niderlandiv.htm 

 

 

44 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=39061
http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/z_info/blg/943.html
https://srcaltufevo.ru/uk/malenkaya-belgiya-na-bolshoi-karte-mira-belgiya-interesnye.html
https://srcaltufevo.ru/uk/malenkaya-belgiya-na-bolshoi-karte-mira-belgiya-interesnye.html
https://mandry.club/krainy/greciya/
https://odisej2012.com/greece-kraina-bogiv/
http://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=576
http://mapme.club/kraini/28-greciya.html
http://www.liratour.com/statii/gretsk-tradits-stil-zhittya
https://euroways.com.ua/netherlands.html
http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/z_info/net/998.html
https://businessvisit.com.ua/uk/blog/niderlandi-korolivstvo-de-panuye-volya-tolerantnist-ta-visoka-kultura/
https://businessvisit.com.ua/uk/blog/niderlandi-korolivstvo-de-panuye-volya-tolerantnist-ta-visoka-kultura/
https://phototours.com.ua/statti-pro-niderlandi/svyata-niderlandiv-tradiciyi-nacionalni-svyata-niderlandiv.htm
https://phototours.com.ua/statti-pro-niderlandi/svyata-niderlandiv-tradiciyi-nacionalni-svyata-niderlandiv.htm


Німеччина 

Визначні місця Німеччини. Тут цікаво [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: http://tut-cikavo.com/svit/turyzm/845-viznachni-mistsya-nimechchini 

Все про Німеччину [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

https://sites.google.com/site/vsepronimeccinu/ 

Німеччина. Загальна довідка [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/z_info/ger/999.html 

Німеччина – все про країну з фото, міста та пам’ятки [Електрон. ресурс]. 

– Режим доступу: https://mandry.club/krainy/nimechchina/ 

Цікаві факти про Німеччину [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

https://clout.com.ua/tsikavi-fakty-pro-nimechchy-nu.html 

Швейцарія 

45 фактів про Швейцарію очима українки [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: http://mapme.club/poradi/1686-45-faktiv-pro-shvejcarii-ochima-

rosiyanina.html 

Цікаві факти про Швейцарію - країну гір, годинників, банків і шоколаду 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://infokava.com/uk/38546-interesnye-

fakty-o-shveycarii-strane-gor-chasov-bankov-i-shokolada.html 

Швейцарія [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://primetour.ua/uk/tours/abroad/SHveytsariya.html 

Швейцарія. Загальна довідка [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/z_info/swi/1054.html 

Швейцарія: поради подорожуючим [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

http://tut-cikavo.com/svit/turyzm/845-viznachni-mistsya-nimechchini
https://sites.google.com/site/vsepronimeccinu/
http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/z_info/ger/999.html
https://mandry.club/krainy/nimechchina/
https://clout.com.ua/tsikavi-fakty-pro-nimechchy-nu.html
http://mapme.club/poradi/1686-45-faktiv-pro-shvejcarii-ochima-rosiyanina.html
http://mapme.club/poradi/1686-45-faktiv-pro-shvejcarii-ochima-rosiyanina.html
https://infokava.com/uk/38546-interesnye-fakty-o-shveycarii-strane-gor-chasov-bankov-i-shokolada.html
https://infokava.com/uk/38546-interesnye-fakty-o-shveycarii-strane-gor-chasov-bankov-i-shokolada.html
http://primetour.ua/uk/tours/abroad/SHveytsariya.html
http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/z_info/swi/1054.html
http://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=933


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46 



 

 

 

 

 

Бібліографічне видання 

 

 

 

 

 

Мандруємо до Європи 

 

Інформаційний путівник 

Вип. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач       Гуляєва Ольга Петрівна 

 

 

Оформлення     А. О. Гром 

 

Редагування    В. Ф. Ганжеєва 

 

Відповідальний за випуск  Ю. С. Василенко 

 

 

 

  

47 



 


