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Слово від редакційної
колегії
Бонжур, мандрівнику! Коли ти вже тримаєш цю книгу в
руках, ми переконані, що можемо так до тебе звертатися.
Тут вміщено най- інформацію про най- країни: найпедантичніші, найліберальніші, найзапальніші, найгарячіші,
найхолодніші, найдавніші, найелегантніші й найсмачніші в
Європі.
Ми пропонуємо вісім країн, які ти маєш обов’язково
відвідати, якщо дійсно вважаєш себе справжнім мандрівником. Однак не вважай, що це так просто! Спеціально для
тебе ми підготували список завдань і випробувань, які ти
маєш пройти в кожній країні.
Аби полегшити твоє життя ми розробили й систему
порад – лайфхаки. Вважаємо, що вони будуть корисними й
подарують незабутній досвід подорожування.
Шановна редакція попіклувалася, аби тобі не стало нудно в дорозі. Тому для цього ми дібрали найкращі описи для
кожної країни й додали до них цікаві факти.
На сторінках для нотаток ти зможеш увіковічнити свої
найприємніші враження про ту чи ту подорож. Наприклад,
вклеїш фотокартки, напишеш вірш чи навіть пограєш у
морський бій з іноземцем.
Краще користуйся саме перманентними маркерами й
клеєм-олівцем. Це необхідно, аби наша книжечка не втрачала свій вигляд і тішила тебе ще багато років.
Ми розмістили країни так, щоб тобі було їх зручно
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відвідувати. Найближчі до України держави – на перших
сторінках, найвіддаленіші – на останніх. Однак ми не образимося, якщо ти подорожуватимеш навпаки.
Чого чекаєш? Цей світ такий великий і багатогранний, а
ти сидиш і читаєш цю передмову. Хутчіш купуй квитки або
заливай повний бак палива та вирушай за новими враженнями!
P. S. Не забудь взяти в дорогу нашу книжечку.

5

Румунія
6

Румунія
Розпочнімо нашу подорож із країни, яка розділяє український православний дух, – із Румунії.
Це держава в Південно-Східній Європі, розташована на
півночі Балканського півострова. Межує з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Молдовою й Україною.
Румунія – це одна з наймальовничіших країн Європи з
природним різноманіттям і старовинними містами. Вона
являє собою унікальний історичний і культурний синтез
Балкан і Західної Європи, який надає їй такий контраст і
колорит. Найпопулярнішим туристичним регіоном, окрім
Бухареста, є таємнича Трансильванія. Вона асоціюється з
легендами про Дракулу й має безліч старовинних саксонських сіл і таємничих замків.
Рекомендуємо відвідати, аби відчути справжню атмосферу казкового фентезі.

7

Бухарест

Найпопулярніші міста:
Бухарест – столиця і найбільше місто Румунії, а також її
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Ясси

економічний, політичний і культурний центр. Має цікавий
синтез середньовічної, неокласичної та сучасної архітектури.
Брашов – історичне місто на південному сході Трансільванії, яке відоме чарівним середньовічним центром і
близьким розташуванням до замку Бран.
Клуж – столиця Трансільванії та найбільше місто цього
регіону. Є великим центром румунської економіки та освіти.
Констанца – головний чорноморський порт Румунії та
один з найбільших комерційних центрів країни.
Ясси – четверте за чисельністю населення місто Румунії.
Це один з найбільших економічних і культурних центрів
держави, а також історична столиця Молдавського князівства.
Сібіу – одне з найкрасивіших міст Трансільванії з безліччю історичних пам’яток і чудовою середньовічною архітектурою.
Сігішоара – красиве історичне містечко, побудоване
навколо останньої населеної середньовічної цитаделі в Європі.
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Замок Бран – одна з найвідоміших пам’яток Румунії,

зобов’язана своїй славі міфу про Дракулу, створеного Бремом Стокером на основі реальної історичної особистості
(князь Влад Цепеш). Ця велична споруда побудована на високій скелі та оточена ореолом таємниць і легенд.
Укріплені церкви Трансільванії – чудові пам’ятники Середньовіччя, включені до списку об’єктів Всесвітньої
спадщини.
Пелеш – шедевр німецької архітектури епохи Відродження та один з найкрасивіших замків в Європі. Був побудований в 19 столітті в мальовничій місцевості біля підніжжя гір Бучеджі.

Замок Бран
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Чорна церка

Найпопулярніші місця:

Чорна церква в Брашові – головний готичний пам’ят-

ник Румунії та найбільша церква між Віднем і Стамбулом.
Скерішоара – одна з найбільших крижаних печер в Європі, розташована в горах Апусени на висоті 1165 метрів.
Парламент – величезна монументальна будівля в Бухаресті, побудована за часів режиму Чаушеску. Це одна з найбільших споруд у світі, яке має понад 3000 приміщень.
Розписні церкви Молдови – православні церкви та монастирі на сході Румунії, побудовані між 15 і 16 віками та
розписані прекрасними фресками.
Ясський палац культури – одна з найбільш знакових
будівель Румунії з високою вежею й годинником. Вона була
побудована в 19 столітті в неоготичному стилі.
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10 цікавих фактів:
Трансільванія
була
вперше згадана в середньовічному Латинському
документі, датованому
1075 роком і називалася
Палац Парламенту, розта«Ultra Silvam», що в пешований у Бухаресті є
рекладі означає «країна
найбільшою за кількістю
за лісом».
приміщень будівлею у всій
Європі. У світі він посідає
друге місце й поступається
лише Пентагону в США.
Більшість
ресторанів
в Румунії, особливо в
провінції, подають тільки румунську їжу.
Міст брехунів, який знахо-

диться в улюбленому місті
Влада Цепеша Сібіу, несе в
собі елемент містики. Одна
з легенд свідчить, що брехунам не місце на цьому
мосту, так як він може під
ними обрушитися.
Румунія є однією з найбільш релігійних країн
у світі. Близько 90 % населення сповідує православ’я.
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У Румунії налічується величезна кількість народних свят. Серед них особливо вирізняється свято
з обрядом «плугошор»,
який румунський народ
відзначає в перший день Столицю Румунії часто напісля Нового року.
зивають «Маленький Париж Сходу», так як вона
славиться своїми пам’ятками і своєю культурою.
Із міцних напоїв поширена сливова горілка «цуйка» й вина з винограду.
Причому горілку в холодний зимовий час прийнято пити з прянощами і Кладовище, розташоване
в повіті історичної області
підігрітою.
Марамуреш, є найбільш
незвичним європейським
кладовищем, бо називається веселим. На кожному надгробку вибито
Містечко
Тиргу-Вікна дотепний веселий віршик.
знамените
найбільшим
не тільки в Європі, але і,
мабуть, у всьому світі санаторієм, розташованим
у найдавнішій підземній
соляній шахті.
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Лайфхаки:
Усі покупки в Румунії краще здійснювати в
національній валюті.

Також при собі завжди потрібно мати готівку, бо банківські картки приймають далеко не скрізь.

Список випробувань:

Вдалося? Познач!

Відвідайте замок Дракули (замок Бран)
Подивіться на Червоний Яр

Кращі місця для покупок продуктів –
фермерські ринки і ярмарки.

Тут не працює правило «чим вищий рейтинг готелю – тим дорожче»

В Румунії готелі типу «ліжко і сніданок» за ціною дорожче
двох- або тризіркових готелів.

Аби відчути румунську культуру сповна,
спробуйте напроситися в гості до місцевих
жителів.

Спробуйте справжнє румунське вино
Зробіть фото між кольорових будиночків міста Сігішоара
Проїдьтеся по Трансфашагарському
шосе з дуже довгими s-подібними віражами

Вони дуже гостинні та зазвичай не просто дають вам ліжко, а й частують традиційною їжею та домашнім вином.

Зупиніться в Крижаному готелі біля
озера Балея

Відвідуйте Румунію в теплі пори року –

Відчуйте велич Палацу Парламенту в
Бухаресті

тоді зможете з головою поринути в атмосферу містичної
архітектури, химерних гір та смачного вина.

14

15

Для нотаток
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Для нотаток
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Польща
18

Польща
Звернемо з лісових стежин Трансильванії, довкола яких
минають перевертні й вампіри, і завітаємо до не менш
цікавої країни з не менш захопливою історією.
Польща – це держава в Центральній Європі, сусідами
якої є Росія, Литва, Білорусія, Україна, Чехія, Словаччина й
Німеччина. Вона славиться своєю давньою й багатою культурою. Знаково, що у ній знаходиться 16 об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Кожне місто має свою історію й унікальну культуру.
Пам’ятки виконані в найрізноманітніших стилях, зокрема
в цегляній готиці й неоромантизмі. Поціновувачам історії
буде цікаво відвідати насамперед Краків та Варшаву, адже
в центрі цих міст розташовано так зване Старе Місто. Тим
же, хто хоче відпочити від міської метушні й насолодитися
красою природи, пропонуються мальовничі гірські краєвиди з кришталевими озерами, дикими зубрами, руїнами
замків і копальнями.
Подорож до Польщі – це чудова ідея, якщо в тебе обмаль
грошей, але бажаєш незвичних і яскравих вражень.
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Краків

Найпопулярніші міста:
Краків – культурна столиця Польщі із просторою площею

Ринок, костелом Святої Марії і Вавельським замком.

Вроцлав – зразкове класичне місто з Королівським пала-

цом, історичним музеєм і Гідрополісом.

Лодзь – промислове місто з музеями текстильної промис-

ловості й дерев’яної архітектури, а також із торгово-розважальним центром «Мануфактура».

Варшава – столиця Польщі з парком на даху Варшавсько-

го університету, «співаючими» лавками й музеєм Коперника.

Люблін – маленьке й затишне місто зі славетним Люблін-

20

Лодзь

ським замком.
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Морське Око – одне із найгарніших гірських озер у

світі.

Хохоловська долина – гірські хребти, вкриті луками

й карликовими соснами.

Ландшафтний парк «Орлині Гнізда» – комплекс

таємничих старовинних замків.

Національний парк Словінські – рухомі піщані

Морське Око

дюни, висота яких сягає до 30 метрів.
Мазурське поозер’я – понад 2 тисяч озер, з’єднаних
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Криниця-Здруй

Найпопулярніші місця:

12 каналами, 8 річками і трьома шлюзами.
Ельблонзький канал – найдовший судноплавний
канал у Польщі, де кораблі ковзають по траві.
Біловезька Пуща – унікальний і найбільший масив
древніх лісів із зубрами.
Бещади і озеро Соліна – найвищі гори в Польщі з
мальовничою долиною й озером, яке ще називають Бещадським морем.
Криниця-Здруй – це найвідоміший курорт у Польщі,
який ще називають перлиною польських курортів.
Копальня солі у Велічці – підземне місто з капличками на дні соляної шахти.
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10 цікавих фактів:
Країна Нобелівських лауреатів.
Тут була ухвалена перша Європейська Конституція.
Всесвітньо відомий композитор Фредерік Шопен був
поляком.
Найбільшим відділом продуктів в супермаркетах вважається відділ солодощів.
У Варшаві є вулиця, яка названа на честь Вінні Пуха.
В Польщі є пустеля, її назва – Блендовська.
Одним із символів Польщі вважається лелека.
Єдиний метрополітен країни знаходиться у Варшаві.
Тут немає бездомних тварин, атомних електростанцій, тому в парках велика кількість білок та іншої
флори й
фауни.
Польське привітання «cześć» означає, як «привіт»
так і «до побачення».
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Лайфхаки:
Користуйтеся центрами туристичної інформації.

На головних площах польських міст знаходяться центри
туристичної інформації, де кожен охочий може безкоштовно отримати план міста з уже відміченими цікавинками,
при чому такі центри є навіть у маленьких містечках. Тут
можна також дізнатися, які готелі чи заклади харчування,
наприклад, розташовані поруч.

Обирайте спеціальні дні для відвідування
музею.

З метою ознайомлення туристів країни з культурним
надбанням Польщі, її історією, в польських державних музеях щотижня проводиться так званий день безкоштовного входу. У такий день на касі музею турист отримує безкоштовний квиток і може вільно гуляти територією музею.
Дізнатися, коли саме проходить день безкоштовного входу в
конкретному музеї можна на їхньому офіційному сайті.

Покатайтеся громадським транспортом.

Один із найбільш економних варіантів пересування по
місту – це якраз проїзд у громадському транспорті. Містами
Польщі курсують автобуси, трамваї, а в деяких містах – ще
й річкові трамваї. Придбати квиток можна в стаціонарному білетоматі, встановленому безпосередньо в автобусі чи
трамваї. Одна поїздка зазвичай коштує 3 злотих. Утім за-
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лежно від часу користування, кожен зможе підібрати
собі оптимальний тариф.

Відвідайте захід «Екскурсії за чайові».

На офіційних сторінках великих польських міст можна
з легкістю відшукати цю подію. Приємно, але вона проводиться щоденно. Так звані «Екскурсії за чайові» безкоштовні, однак кожен може дати гідові чайові, рівно стільки,
скільки вважає за потрібне. Водночас усі гіди та екскурсоводи є професіоналами своєї справи, проходять спеціальне
навчання та володіють англійською і, звісно ж, польською
мовами. Дуже часто такі екскурсії навіть цікавіші за стандартні тури, бо головне завдання організаторів закохати туристів у своє рідне місто й показати його кращі сторони.

Візьміть велосипеди напрокат.

В таких містах як Варшава, Вроцлав і Люблін є громадський прокат велосипедів. Кожен турист може взяти велосипед на одній зі стоянок міста і повернути на іншій. Такий
вид пересування вулицями міста – одне задоволення, адже
всюди прокладені велосипедні доріжки. Оплату за користування велосипедами можна назвати цілком доступною. У
кожному з польських міст перші 15-20 хвилин користування безкоштовні, ціни на подальше використання різняться
в залежності від міста.
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Список випробувань:

Вдалося? Познач!

У Варшаві прогуляйтеся Королівський трактом від Замкової площі до
Королівського палацу.
Познайомтеся з полячкою або поляком на даху Варшавського університету.
Відвідайте науковий центр «Коперник» і відчуйте себе справжнім вченим.
Покатайтеся кораблем на Ельблонзькому каналі.
Після виснажливого дня скуштуйте
бігос або журек.
Придбайте якийсь сувенір із друком
польською мовою.
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Швеція
30

Швеція
Настав час розпрощатися з теплом, надягти зимові чоботи й вхопити ріг із гарячим чаєм. Ми відправляємося в
холодну, але дивовижну країну – у Швецію.
Це нордична країна в Північній Європі на Скандинавському півострові. Межує з Норвегією, Фінляндією й Данією.
Особливістю Швеції є те, що її населяють безліч іммігрантів. Це обумовлює культурне й етнічне розмаїття. Так,
кожний мандрівник може знайти для сбе щось близьке й
рідне.
Хочемо сказати, що подорож до Швеції не дешева, однак
витрачені кошти вартують того, аби побачити товсті мури
фортець і скуштувати страви неповторної шведської кухні.
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Стокгольм

Найпопулярніші міста:
Стокгольм – прекрасний у будь-яку пору року. Місто

знаходиться на чотирнадцяти острівцях, поєднує історію та
культуру сторіч – не дарма його називають одним із найкрасивіших міст світу.
Вісбі, острів Готланд. Можливо найкраще збережене

середньовічне місто в Скандинавії. Це – єдина земля з історичним міським статусом в домі давніх готів.
Мальме. Найбільше місто в Сконе, яке ва
бить туристів своєю мультикультурністю та енергією.
Мальме – місто з інноваційною архітектурою, що вдало
поєднується з сучасним мистецтвом та“органічною” культурою.
зможете знайти велику кількість старовинних будиночків
на березі протоки Ересунн.
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Мальме

Гельсінборг. Це місто, в історичній частині якого ви
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Найпопулярніші місця:

Собор Упсали

Алес Стенар

Шведський Стоунхендж, який називається Алес Стенар. Складається з 59 великих валунів, поміщених у формі
судна. Алес Стенар розташований недалеко від села Касеберга. Згідно з деякими байками і фольклором, легендарний
Олав Тріггвасон, вождь вікінгів, був похований тут із його
судном.

Собор Уппсали. Відвідуючи Швецію, Ви не можете про-

пустити екстраординарний Собор Упсали в неоготичному
стилі. Церква відноситься до часу кінця 13-го сторіччя і є
найбільшою в Скандинавії.
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Старе місто Стокгольма, Гамла Стан. Якщо Ви хоче-

те, то можете зробити поїздку на поїзді, або просто прогулятися навколо міста уздовж його мощених вулиць і середньовічних доріжок.
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10 цікавих фактів:
Швеція – батьківщина Карлсона і Пеппі Довгої панчохи.
Середній вік студента у Швеції найвищий в Європі –
близько 25 років.
Швеція займає друге місце в Європі в області технологічних розробок.
Чекати в черзі, потрібно з пронумерованим квитком.
Предками сучасних шведів були вікінги – войовничий і
хоробрий народ.
Найбільш популярними видами спорту у Швеції є футбол і хокей.
Готувати вдома більшість шведів не люблять, тому кафе
і фаст-фуди тут популярні.
Шведи — одні з найзаконослухняніших автомобілістів в
Європі, разом з фінами.
Майже всі шведи добре говорять англійською мовою.
Чай у цій країні не надто популярний, навідміну від
кави.
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Лайфхаки:
Спокійно подорожуйте до Швеції
протягом року.

В країні є безліч різних місць на будь-який смак. До подібних районів належать курорти на балтійських островах –
Еланд і Готланд. Все більша увага з боку приїжджих отримують і курорти Мелльбюстранд, Тюлесанд. У всіх цих
зонах розвинена інфраструктура і можливості для дивного
відпочинку. Пляжі чисті, вода тепла.
Спробуйте місцеву дичину –
оленину або лосятину. Якщо ви покините Швецію, не
покуштувавши місцевої рибки, то ви здійснте справжній
гастрономічний злочин. Особливо вражає копчений на
свіжих ялівцевих гілочках лосось. На солодке – булочки з
корицею і пироги: яблучні, чорничні й з ревнем.

Користуйтеся транспортною
картою.

Вона може бути на певну кількість днів або поїздок. Правило незмінно: разовий квиток на міський громадський
транспорт завжди обійдеться дорожче, ніж проїзд по карті.
Запасіться чималою сумою для відпочинку і будьте готові
до того, що туристів у країні в будь-який сезон року дуже
багато.

Сміливо бронюйте хостел -

навіть бюджетні варіанти забезпечать гідним рівнем сервісу
і комфорту, а деякі стануть окремою пригодою.
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Список випробувань:

Для нотаток

Вдалося? Познач!

Відвідайте метро Стокгольма. На
диво, одне з най-красивіших і цікавих
місць. Деякі станції – буквально твори мистецтва.
Відвідайте замок Дроттнингхольм. Це
колишня резиденція шведських монархів. Всередині є багатий інтер’єр,
власний театр і навіть гобелен, який
виткав сам король Густав V.
Відвідайте Королівство кристалів, яке
є домом всесвітньо відомого шведського скляного виробництва й складається з 11 скляних заводів.
З’їздіть у Гетеборг – одне з найбільш
відвідуваних шведських міст. Місто
може запропонувати Художній музей,
Оперний театр, ботанічний сад, найбільший торговий центр Скандинавії
і багато іншого.
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Німеччина

Для нотаток
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Німеччина

Найпопулярніші міста:

Вікінги й хокей – це, звісно, захопливо й цікаво, але час
їхати на південь. Нас очікують соковиті ковбаски й знамените на весь світ баварське пиво!
Німеччина – це держава в Центральній Європі з виходом до Балтійського й Північного морів. Вона є самісіньким серцем Європи, адже межує з багатьма країнами, серед
яких Данія, Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Франція,
Швейцарія, Австрія, Чехія й Польща.
Німеччину можна назвати казковою країною, адже
перед мандрівниками постають стародавні замки на фоні
містичних, але мальовничих краєвидів. Разом із тим вона
має безліч історичних пам’яток, вік яких сягає часів Римської імперії.
Так як Німеччина – це держава з федеративним устроєм,
то її культура являє собою поєднання традицій і вподобань
кількох народів: Баварії, Саксонії й Пруссії. Саме це обумовлює її унікальність і неповторність.

Гейдельберг – романтичне місто з Гейдельберзьким
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замком, Старим мостом і Стежкою філософів.

Лейпциг – історичне місто з маєтками польської знаті,

будинками-музеями Мендельсона, Шумана, Баха й чудовими парками Розенталь і Ауенвальд.
Кельн – давнє місто зі сторожовою вежею часів древніх

римлян, Римсько-германським музеєм, Фонтаном гномів і
Кельнським собором.

Берлін – столиця ФРН із всесвітньо відомими Бранденбурзькими воротами, галереєю Іст-Сайд, Берлінською стіною, рейхстагом, а також із Берлінським собором і замком
Шарлоттенбург.
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Замок Нойшванштайн – німецький еталон казкового
замку в баварських Альпах.
Європа-парк у Русті – найбільший в країні парк розваг.
Кафедральний собор у Кельні – візитівка Кельну, на
зведення якої пішло 632 роки.
Старе місто та замок у Гайдельбурзі – руїни фортеці, збудованої ще в 1225 році.
Бранденбурзькі ворота в Берліні – зразок класичної
скульптури з колісницею й богинею перемоги.
Боденське озеро – окрім мальовничого озера, є квітковий острів Майнау, монастирський острів Райхенау й замок
Меерсбург.

Європа-парк

Гейдельберг

Кельн

Найпопулярніші місця:
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10 цікавих фактів:

Лайфхаки:

У Берліні більше мостів, ніж у Венеції.
У Німеччині є близько 1500 видів ковбас, 300 видів хліба і
приблизно 5 тисяч сортів пива.
Німеччина змінювала свою столицю сім разів.
Аспірин - винахід німецьких вчених.

Візьміть із собою багаторазову пляшку.

У Німеччині з-під кранів і фонтанів тече питна вода. Якщо
набирати, а не купувати, то за день можна зекономити до 6
євро за людину.

Обирайте бізнес-ланчі або харчуйтеся в
мензах –

У Німеччині суворі закони. Наприклад, якщо у вас скінчиться пальне на швидкісній трасі - вас оштрафують.

їдальнях німецьких університетів. Таким чином можна витратити на їжу тільки 6-9 євро.

Найбільший справний дзвін у світі, який названий Петер,
висить у дзвіниці Кельнського собору.

Використовуйте послуги каучсерфингу.

Франкфурт-на-Майні – одне з небагатьох європейських
міст, в центрі якого розташована велика кількість хмарочосів.
Найстаріший університет в Німеччині 1386 року, знаходиться в Гейдельберзі.
Найкрасивіший театр Німеччини розташований в Дрездені.
Німеччина стала першою серед європейських країн, яка
перейшла на літній час заради економії електроенергії.
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Якщо у вас невеликий бюджет, то ви можете скористатися платформою couchsurfing.com. Суть полягає в тому, що
німці, зареєстровані там, готові приймати гостей за безкоштовно. Також це чудова нагода знайти нові й корисні знакомства. У цьому випадку німці підкажуть які події варто
відвідати та де спробувати недорогі страви німецької кухні.

Коли приїдете в Німеччину – купіть собі
сім-карту.

Справа в тому, що в країнах ЄС відмінили роумінг і тепер
у користувачів завжди є зв’язок і мобільний інтернет. Найоптимальнішим оператором для туристів в Німеччині є
«Orange» з тарифом «Mundo».
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Влаштуйте велопрогулянку.

Усього за 10-20 євро на день ви зможете повністю насолодитися містом і побачити в 3-4 рази більше, аніж якби ви
гуляли пішки.
Обачливо обирайте місце парковки.
Якщо ви подорожуєте автомобілем, то краще паркуватися
трохи подалі від центру або на безкоштовних парковах великих супермаркетів. Таким чином можна зекономити чимало грошей.

Купіть заздалегідь електронні квитки.

Якщо ви плануєте подорожувати Німеччиною потягом чи
автобусом, то замовте квитки через інтернет. По-перше, це
зручніше, а по-друге, ви перестрахуєтеся, адже у потрібний
день у касі квитків може не опинитися.

Оформіть міжнародне посвідчення.

Ця порада стосується студентів, викладачів і людей молодших 30 років. Посвідчення типів ISIC, ITIC або IYTC відповідно забезпечать непогані знижки на виставки й музеї.

Список випробувань:

Вдалося? Познач!

Відвідайте виставку «Мініатюрна країна чудес» у Гамбурзі, яка являє собою
найбільший макет залізної дороги у
світі.
Здійміться на гору в Гейдельберзі й
огляньте панораму міста.
Покатайтеся на гірках Європи-парк і
спробуйте не закричати.
Зробіть пам’ятне фото на фоні замку
Нойшвайштайн.
Зніміть на відео вулички й мешканців
Ротенбурга.
Скуштуйте баварські ковбаски з пивом.
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Нідерланди
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Нідерланди
Ми покидаємо метушливу, але водночас романтичну
Німеччину. Наша наступна зупинка – це батьківщина тюльпанів і вітряків.
Нідерланди – держава на північному заході Європи,
розташована на узбережжі Північного моря. Межує з Німеччиною й Бельгією; має в складі заморські території-острови
на Карибах; входить до складу Європейського Союзу.
Країна відома своєю багатою культурною спадщиною й
найбільш ліберальною в Європі атмосферою.
Нідерланди – одна з найбільш густонаселених країн Європи, укріплена дамбами й пронизана мережею каналів. Це
держава пасторальних пейзажів, мальовничих сіл і спокійних міст, серед яких Амстердам, Роттердам і Утрехт.
Завдяки своїй компактності й гостинності є одним із найпопулярніших туристичних напрямків Європи.
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Гронінген

Амстердам — столиця і найбільше місто Нідерландів,
яке славиться красивою архітектурою, каналами й мостами,
цікавими музеями й ліберальною атмосферою.
Арнем — столиця провінції Гелдерланд з красивими
старими кварталами.
Делфт — старовинне місто в Південній Голландії з
практично недоторканим історичним центром.
Гронінген — студентське місто з невимушеною атмосферою і яскравим нічним життям.
Гаага — судова столиця світу й резиденція уряду.
Маастрихт — розташований на півдні країни й відомий
атмосферою Середньовіччя й старими укріпленнями. Вва-
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Лейден

Найпопулярніші міста:

жається найкрасивішим серед історичних міст Нідерландів.
Неймеген — найстаріше місто країни з численним студентським населенням.
Утрехт – «Амстердам в мініатюрі»: красива архітектура,
канали та велосипеди.
Лейден – місце народження Рембрандта, де знаходиться найстаріший університет Нідерландів. Місто відоме каналами й своїм історичним центром 17 століття.
Ефтелінг — найбільший парк розваг на території Нідерландів.
Гітхорн — чарівне село з красивою архітектурою і вулицями-каналами, яку називають «голландська Венеція».
Кекенхоф — один із символів Нідерландів, королівський парк квітів.
Ватерланд і Заан — типові голландські села з традиційною дерев’яною архітектурою й вітряками.
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Найпопулярніші місця:
Ефтелінг — найбільший парк розваг на території Нідерландів.
«Hoge Veluwe» – найбільший національний парк Нідерландів.
Кекенхоф — один із символів Нідерландів, королівський парк квітів.

10 цікавих фактів:

Протяжність велосипедних доріжок – понад 35 000 км.
Автомобільне паливо в Нідерландах одне з найдорожчих в
Європі.
Нідерланди – одна з найбезпечніших країн Європи.
Нідерланди славляться своїми фестивалями. Найвідоміші
з них: День короля, фестиваль квітів і літній карнавал в
Роттердамі.

Кекенхоф

Нідерланди відомі своїм дерев’яним взуттям. Звичайно,
його зараз ніхто не носить.
Нідерланди – одна з найбільш ліберальних і космополітичних країн світу.
У 2014 році в Амстердамі відкрився перший у світі зоопарк
мікробів «Micropia».
В Амстердамі можна побачити 22 картини Рембрандта і
206 картин Ван Гога.
Голландці отримали 15 Нобелівських премій: в області
хімії, фізики, медицини, економіки та миру.
Міжнародний суд розташований в нідерландському місті
Гаага, в знаменитому Палаці Миру.
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Лайфхаки:
Добиратися до Нідерландів з України краще машиною,

адже вартість авіаперельоту стартує від 6000 гривень.

Попіклуйтесь про житло заздалегідь

При бронюванні можна вхопити неабияку знижку аж до
50%, і після приїзду багато туристів зіштовхуються з тим,
що всі доступні гостели заброньовані на кілька місяців вперед, а ті, що вільні коштують захмарних сум.

Найшвидший та найекономніший вид
транспорту в Нідерландах – велосипед,

тож обираючи його, точно будете в плюсі. Інфраструктура для велосипедистів тут розвинена краще, аніж для водіїв
авто.

Нідерландці дуже гостинні, а туристи можуть цим скористатися:

на місцевих ринках можна куштувати абсолютно усе. А це
вже збережені 50 євро за день!

Список випробувань:

Вдалося? Познач!

Зробіть круте селфі на фоні стріт-арту.
Сходіть у бібліотеку в Роттердамі.
Спробуйте
кекси.

знамениті

Помилуйтеся
тюльпанів.

полями

нідерландські
знаменитих

Побачте Північне море.
Відвідайте ярмарку сиру.
Покатайтеся на ковзанах на замерзлих
каналах.
Погляньте на острів Тессел з фільму
«Достукатися до небес».
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Франція
62

Франція
Ми впевнені, що ти сповна насолодився терпкими ароматами нідерландських тюльпанів. Тому ми вирушаємо до
не менш «пахучої» країни, що славиться своїми парфумами
й багетами.
Франція – держава, територія якої складається з метрополії в Західній Європі та кількох заморських володінь.
Територія метрополії простягається від Середземного моря
до Ла-Маншу та Північного моря, а також від Рейну до
Атлантичного океану. Межує з Бельгією, Люксембургом,
Німеччиною, Іспанією, Італією та Монако.
Затамуй подих, адже ти вирушаєш у культурний центр
Європи, на Батьківщину імпресіонізму й кінематографу.
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Найпопулярніші міста:
Париж має репутацію найкрасивішого й найромантичнішого з усіх міст, яке також має значний вплив у сферах
культури, мистецтва, моди, їжі і дизайну.

Ліон – це дуже динамічне місто і визнана столиця гурманів із прекрасними торговими площами, насиченим театральним життям та величезним парком тварин (до речі,
вхід безкоштовний).
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Париж

Марсель – третє за величиною місто Франції. Марсель
приваблює туристів незвичайним поєднанням стилю і традицій: бухта, оточена фортом Святого Миколая та Святого
Жана, знаменитий замок Іф, що став відомим завдяки графу
Монте-Крісто. Крім того, у місті розташований тематичний
парк, присвячений ковбоям – «OK Corral».

Ліон

Ніцца – стало другим у рейтингу найбільш улюблених
туристами напрямків відпочинку у Франції. Серцем міста
є повністю присвячена пішоходам площа Россетті. На площі, оточеній яскравими будівлями, розташувалися великий
фонтан і собор святої Репарати, який надає Ніцці істинно
французького шарму.
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Найпопулярніші місця:

Парк Золотої Голови

г. Монблан

Ейфелева вежа – архітектурна пам'ятка Парижа,
розміщена на Марсовому полі, символ сучасної Франції.
Парк Золотої Голови – велика і доглянута зелена
зона, розташована між Ліоном і передмістям з тінистими
алеями, доріжками для прогулянок, бігу, велосипедів, великими полянами, озером, барами та кафе, теплицями, великим розарієм та зоопарком всередині. Щорічно Парк Золотої Голови відвідують 3 мільйони туристів.
Курорт Шамоні, основна визначна пам'ятка якого
– гора Монблан заввишки 4810 метрів. Це найвища точка
Західної Європи і прекрасний гірськолижний курорт.
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10 цікавих фактів:

Будьте уважним пішоходом.

Це батьківщина
кінематографу.
У Франції знаходиться
найбільша кількість замків
в світі – всього 4969 штук.
Це батьківщина велосипеда.

Французи пишаються тим,
що саме вони винайшли
гільйотину. Скасувати її
довелося через глобалізацію та Євросоюз зовсім
недавно – остання страта
за допомогою гільйотини
була в 1981 році.
Це сільськогосподарська
країна.
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Лайфхаки:

Це батьківщина
повітроплавання.
Це батьківщина французького шансону.
Більшість французів
«Французький поцілунок»
називають англійським.

Французькі водії не славляться своєю акуратністю на дорозі, тому переходити її потрібно тільки на зелене світло і
при цьому бути дуже уважним.

Вивчіть кілька простих слів і фраз
французькою.

Ви гарантовано заручитеся підтримкою місцевих жителів,
якщо звернетеся їх рідною мовою.

Не галасуйте.

У французів не прийнято голосно говорити на вулиці і в
громадських місцях, візьміть це до уваги.

Обов'язково зупиніться і надайте допомогу.
Це батьківщина балету.
З урахуванням всіх
заморських департаментів
та інших територій, що
належать Франції, країна
знаходиться в 12 годинних
поясах.

Якщо ви бачите, що комусь погано, слід допомогти. Ненадання допомоги людині, що потрапила в лихо вважається у Франції злочином і тягне за собою штраф або навіть
кримінальне покарання.

Залишайте чайові правильно.

У Франції при оплаті рахунку в готелі або ресторані відсоток за оплату послуг, як правило, вже включений у вартість.
Проте вважається хорошим тоном залишати персоналу
чайові (дрібні монети або округлення рахунку в більшу сторону).
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Не варто влаштовувати шопінг в Парижі
на Єлисейських Полях.

Ціни тут захмарні, а сама вулиця давно зайнята типовими
туристичними магазинами. Замість цього краще прогулятися старовинними критими пасажами XIX століття (наприклад, «Galerie Vivienne»), де можна знайти безліч унікальних і цікавих речей за цілком прийнятними цінами.

Скажіть «ні» Лувру і д'Орсе.

Якщо у ваші плани входить відвідування столичних музеїв,
краще віддайте перевагу менш популярним «побратимам»
Лувру і д'Орсе, наприклад, музею Оранжери або Мармоттан.
Їх колекції не менш різноманітні і цікаві, а відсутність натовпів туристів і постійної тисняви буде тільки в приємність.

Список випробувань:

Вдалося? Познач!

Відвідати ландшафтний сад «Les Jardins
D’etretat».
Провести вечір біля Ейфелевої вежі.
Влаштувати пікнік в Люксембургському саду.
Прогулятися найбільшим парком французької столиці – Ла-Віллетт.
Відвідати музей Оранжери.
Скуштувати свіжих круасанів і багет.
Прогулятися критими пасажами XIX
століття.
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Іспанія
74

Іспанія
Пам’ятаєш, як ми відвідували прохолодну Швецію та їли
не менш холодну рибку? Так-от, тепер підготуйся до спеки,
гарячих напоїв і гострих страв.
Іспанія – держава на південному заході Європи, із заморськими територіями через Гібралтарську протоку та
Атлантичний океан. Вона має спільні кордони з Францією,
Андоррою, Португалією й Марокко. З території площею 505
990 км², Іспанія є найбільшою країною Південної Європи,
другою за величиною країною Західної Європи та Європейського Союзу та четвертою за розміром країною Європейського континенту. З населенням у понад 46 мільйонів, Іспанія
є четвертою за кількістю населення країною Європейського
Союзу.
Культура Іспанії зазнала значного впливу від арабського
світу, тому її архітектура являє собою певне поєднання християнських і мусульманських традицій.
Отже, підготуйся досліджувати цю унікальну країну й
дивуватися її незвичності.
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Кордоба

Найпопулярніші міста:
Мадрид – як і Нью-Йорк відомий як місто, яке ніколи
не спить. В Мадриді є все – ви можете насолоджуватися музеями світового класу, собором Альмудена, Королівським
палацом. Не пропускайте можливості сходити за покупками в численні розкішні магазини..
Більбао завжди був відомий як порт і промислове місто, а також край мистецтва і сучасної архітектури. Більбао
є домом для великої кількості пам’яток архітектури, гарантуючи йому місце в рейтингу найкрасивіших міст в Іспанії.

Кордоба. Навіть для тих, хто не відвідував Кордобу,
дуже можливо, що ви бачили її фотографії, не усвідомлюючи цього. Кордова, розташована в західній частині Андалусії, часто з’являється в образах мальовничих Андалузії
двориків повних зелені та квітів. Починаючи з 1921, місто
святкує свій відомий конкурс дворів «Los Patios». Щороку 5
травня, двері відкриваються і відвідувачів запрошують побачити дива дворів місцевих жителів. Подія триває близько
12 днів.
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Барселона

Барселона – столиця Каталонії, є великим містом з
майже нескінченним числом туристичних напрямків.
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Найпопулярніші місця:

Парк Гуель

Саграда Фамілія

Саграда Фамілія – Храм Святого Сімейства в Барселоні, собор, побудований за проектом великого архітектора
Антоніо Гауді, який знаходиться в стадії будівництва.
Парк Гуель – унікальний парк, розташований у верхній частині Барселони.

Парк Ретіро – чудове місце для відпочинку в
Мадриді.
Каса-Батло – відомий як «Будинок Костею», що відзначається своєю модерністської архітектурою.
Музей Гуггенхайма – сучасна структура, захищена
титановим покриттям за проектом відомого архітектора
Франка Джеррі.
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10 цікавих фактів:
Іспанці
дуже балакучі,
вони можуть підійти до незнайомої
людини на вулиці і
почати розмову.
У іспанців
дуже своєрідні методи виховання дітей.
Примхливу дитини тут
цілком нормально залишити посеред вулиці і
піти по
своїх справах.

Жестикуляція – обов’язковий елемент бесіди, тут існує безліч
жестів, що грають
важливу роль в
розмові.
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o

Іспанці
рідко думають
про завтрашній день,
вони справляють враження людей легковажних і трохи інфантильних.

Вираз «блакитна кров» було
вигадано іспанцями.
Цим місцеві середньовічні
аристократи підкреслювали свою бліду шкіру і те, що
вони не
мають в роду маврів
або африканців.

Місцеве населення не вважає
за потрібне надто часто
говорити «дякую» і «будь
ласка», це не прийнято в
ресторанах, магазинах, а
також серед близьких
людей.

Національний
девіз Іспанії свідчить, що життя створене для насолод, а не
для страждань.

В
Іспанії
прийнято
зберігати дівоче
прізвище після
вступу в шлюб.

Іспанці
переконані, що
сніданок вдома –
доля бідняків, тому з
10:00 всі кафе в містах
переповнені місцевими жителями.

Відома «гаряча іспанська кров» –
ніяке не перебільшення.
Найменша вулична сварка
тут нерідко переростає у
велику бійку з кровопролиттям. Крім того, майже 60%
всіх вбивств в Іспанії відбуваються на ґрунті
ревнощів.

81

Лайфхаки:
У спілкуванні з іспанцями радимо не
торкатися деяких тем,

наприклад, кориди, релігії, достатку, політики або віку.

Подбайте про покупку проїзних,

якщо збираєтеся багато подорожувати без автомобіля.

Пам’ятайте про розклад магазинів

Тут вони працюють з 09.00 до 21.30. У неділю в
багатьох регіонах Іспанії магазини та інші громадські
місця зачинені.

На шопінг в Барселоні потрібно
виділяти як мінімум день.

І справа тут не в кількості магазинів, а в їх території
і чергах до примірочної, які можуть зайняти вас
більше години.

Не забувайте використовувати
сонцезахисний крем.

Іспанське сонце досить підступне навіть у хмарну погоду.

82

Список випробувань:

Вдалося? Познач!

Спробуйте найвідомішу страву – паелью. Це тушковане м’ясо або морепродукти з рисом.
У Мадриді завітайте до ресторану
«Lateral». Їхня різноманітність тостів і
тапас відрізняється прийнятними цінами і приголомшливим смаком.
У Барселоні відвідайте автентичний
іспанський бар «Can Paixano» в районі
Барселонета. З 1969 року цей заклад
спеціалізується на закусках і ігристому
вині Кава.
Відвідайте один з найбільших фестивалів електронної музики та мультимедійного мистецтва «Сонар» що проходить в Барселоні в червні.
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Італія
86

Італія
Ось наша мандрівка Європою закінчується. Однак наприкінець ми завітаємо до держави з найдавнішою серед
усіх європейських країн історією.
Італія – держава на півдні Європи, що складається з
півострова, відмежованого Альпами та оточеного кількома
островами. Унітарна парламентська республіка зі столицею
у місті Рим. Межує з Францією, Швейцарією, Австрією та
Словенією, а також з мікродержавами: Ватиканом, Сан-Марино та Суверенним Мальтійським орден.
Ти ступаєш на землі, якими колись керував Юлій Цезар і
на яких колись жив Леонардо да Вінчі. Відчуй свою приналежність до цих постатей!
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Венеція

Найпопулярніші міста:
Рим – одне з найстаріших міст світу, столиця Стародавнього Риму. Тому, Рим часто називають «вічним містом».
Також Рим називають «містом на семи пагорбах».
Мілан – столиця моди й бізнесу, найстильніше, дороге
та багате місто Італії, яке котирується нарівні з Парижем і
Лондоном у любителів розваг і шопінгу.

Венеція. Захоплюватися її неймовірною красою можна безкінечно. Це казкове місто на воді, що розкинулося на
більш ніж сотні островків, зв’язаних між собою численними мостами.
Неаполь – це обов’язкове місце у маршруті Вашої мандрівки. Це одне з найбільших міст країни, що пропонує
кожному подорожуючому суміш із історичних цікавинок та
атмосфери сучасності.
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Мілан

Флоренція - місто, що можна назвати найзагадковішим місцем Італії, де на кожному кроці відчувається дух
старовини і таємничості. Це місто секретних кодів і зашифрованих знаків, тут не можна вірити власним очам, адже усі
речі мають інший прихований сенс.
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Долина Храмів

Озеро Комо – третє за величиною озеро Італії, розташоване воно на півночі Італії, у багатьох асоціюється виключно з елітним відпочинком.
Вулкан Везувій – активний стратовулкан на
півдні Італії біля Неаполя. Висота 1277 метрів.
Долина Храмів в Агрідженто – обширне місце розкопок, що містить добре збережені залишки різних
доісторичних храмів, що датуються з 5-ого сторіччя до н.е.
Пізанська Вежа в Пізі – один із символів країни, одна
з найбільш пізнаваних пам’яток Італії.

в. Везувій

Найпопулярніші місця:
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10 цікавих фактів:
В Італії 20 регіонів. Усі вони дуже різні.
Якщо ти був в одному або двох – ти
в Італії не був.

Лайфхаки:
Враховуйте час та погоду.

У кожному регіоні свій діалект.

Вибираючи час для поїздки в Італію, варто врахувати, що
краще всього їхати навесні (квітень-травень) або восени
(вересень-листопад). В цей час, як правило, погода хороша,
немає виснажливої спеки, як це часто буває влітку, так і наплив туристів значно менший, а ціни в магазинах – нижче.

В італійських сім'ях процвітає матріархат.

Користуйтеся метро.

Близько 80% бізнесів Сицилії, Калабрії
платять данину мафії.
В Італії немає дитячих будинків.
В Італії немає бездомних тварин.
Для місцевих ціни в барах і кафе можуть бути
нижчими, ніж для туристів.

Метро працює в Римі, Мілані та Неаполі. Вартість квитка –
1.5 євро, що дає право на одну поїздку в підземці плюс необмежену кількість поїздок наземним транспортом протягом
75 хвилин з валідації квитка.

Дрес-код.

Відвідуючи Ватикан, пам’ятайте, що там діє дрес-код: не
можна носити одяг, який залишає плечі оголеними.

Користуйтеся рукавичками

Італія і Польща – дві найбільш релігійні країни
в Європі.
80% території Італії займають гори.

В магазинах не варто перевіряти стиглість фруктів і овочів
голими руками. Для цього передбачені спеціальні рукавички, які зазвичай викладають біля лотків. А на ринку взагалі
не можна торкатися до товару.

Італія – мононаціональна країна.
95% населення – італійці.

Не залишайте чайові.
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В Італії не прийнято залишати чайові – як правило, вони
вже включені в рахунок.

93

Список випробувань:

Для нотаток

Вдалося? Познач!

Погляньте на Мілан з даху собору
Дуомо.
Скуштуйте найсмачнішого морозива в
кафе «Il Massimo Del Gelato».
Прогуляйтеся по кладовищу Чімітеро
Монументале (не лякайтеся: він скоріше є музеєм скульптури, аніж кладовищем).
Відвідайте Колізей та Пізанську Вежу.

Спробуйте справжнє італійське вино та
сир.
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