
Шановні читачі! 
 

 Пропонуємо вашій увазі пам’ятку 
присвячену Данії, країні, яка вважається 
батьківщиною могутніх вікінгів. Це країна 
де люди вірять у чудо і казку, адже тут 
народився найвидатніший казкар Ганс 
Крістіан Андерсен. Країна, в якій ще досі 
зберігся дух старого світу, де реальність 
змішується з фантазією. 
 Сувора, самобутня, різнобарвна 
Данія - скандинавська країна у Північній 
Європі, яка складається з півострова 
Ютландія, архіпелагу і 443 островів. 
Також до складу держави входять дві 
автономні землі в північній частині 
Атлантичного океану: Фарерські 
острови і найбільший у світі острів 
Ґренландія.  
 Данія є яскравою декорацією до 
казок Г. К. Андерсена. Столиця Копенгаген 
зачаровує гостей своїми суворими палацами 
і багатовіковими замками, затишними 
містечками і величними церквами, 
спокійними каналами і жвавими площами, 
чистими пляжами і красою первозданних 
лісів. Не дарма Данію називають зеленою 
перлиною Скандинавії. 
 Не відстає від головного міста і 
провінція зі своїми доглянутими полями, 
різноманітною худобою та процвітаючими 
селами. 
 Данія схожа на тутешній 
конструктор "Лего" - за кожним поворотом 
до ідеального зображення додається новий, 
але такий же ідеальний штрих. 
 Копенгаген – найпопулярніше і 
найбільше місто у всій Скандинавії. За 
версією журналу Monocle в 2013 році був 
визнаний кращим містом для життя.
 Визнаний символ данської столиці – 
165-ти сантиметрова статуя Русалочки, 
героїні казки Г. Х. Андерсена, яка 

розташувалася на камені на пристані 
Лангелінье. Пам'ятник був виготовлений на 
замовлення сина засновника пивоварні 

«Карлсберг», який був 
зачарований балетом 
за казкою «Русалочка» 
в Королівському 
театрі, і виконавицею 
головної ролі - Елен 
Прайс. 

 Одніею з найвідоміших пам'яток 
країни є Королівський палац 
Амаліенборг - резиденція Данської 
Королеви. Це цілий 
архітектурний 
ансамбль споруд в 
стилі рококко, 
розташованих таким 
чином, що в центрі 
ансамблю утворилася восьмикутна площа, 
яка не має рівних сторін. Посеред палацової 
площі височить пам'ятник Фредеріку V. В 
палаці можна відвідати музеї та покої 
предків королеви.   

Зовсім недалеко 
від палацу 
знаходиться замок  
Росенборг, в 
якому можна 
познайомитися з 

інсталяціями 
королівських інтер'єрів протягом декількох 
століть, а також датські королівські регалії. 
 За 30 км від столиці, неподалік від 
міста Гіллеред, 
знаходиться 
дивовижної краси 
замок 
Фредериксборг. 
Його багатовікова 
історія, величне 
оздоблення 
внутрішніх приміщень і чудовий парк не 

залишають байдужими жодного відвідувача. 
У замку працює музей де експонуються 
картини, меблі та предмети палацового 
побуту. 

 Символ Данії  - 
парк розваг Тіволі 

найстаріший (1841) та 
кращий в Європі - 
прадід всіх сучасних 

луна-парків, 
включаючи 

Діснейленд. 
Тіволі - це казка для дорослих із 
старовинними підсвіченими каруселями, 
феєрверками, безкоштовними вуличними 
виставами, безліччю квітів і симпатичним 
озером з живою і досить великою рибою. 
 Невеличке місто Біллунн найбільш 
відоме розташуванням в ньому штаб-
квартири The Lego Group. Також тут 

знаходиться чудовий 
парк для дітей і 
дорослих – 
Леголенд. Все в 
парку побудовано з 
конструктора Лего - 
макети всесвітньо 

відомих будівель, казкові герої і навіть 
тварини і птахи - з більш ніж 40 мільйонів 
цеглинок. 
 Кухня Данії поєднує свіжі продукти 
суші і моря, але особливо люблять данці 
оселедець, що входить до складу відкритих 
бутербродів, яких в національній кухні 
налічується незліченну кількість. 
 Данія також славиться своею 
випічкою. Вона настільки добра і 
різноманітна, що навколо неї утворилася 
своєрідна субкультура. Практично кожен 
датчанин розповість вам про свої улюблені 
булочки, тістеча, і де їх можна купити. 
 
 



Загальна інформація про країну 
 

Офіційна назва – 
Королівство Данія 
Столиця – Копенгаген. 
Великі міста – Орхус, 
Оденсе, Ольборг, 
Фредеріксберг. 
Площа – 43,094 км² 

Мова – данська і гренландська. Також 
вживається англійська, німецька, французька 
Грошова одиниця – данська крона 
Політичний устрій – Конституційна монархія 
Монарх - Маргрете ІІ 
Населення – 5,5 млн. осіб 
Релігія – лютеранство 
 

Цікаві факти про країну 
 

 Данія - найспокійніша країна в Європі, а 
її громадяни законослухняний народ. В 
супермаркетах навіть не встановлюють 
камер спозтереження 
 В Копенгагені, який повністю 
оточений водою, знаходиться найдовша 
пішохідна вулиця Європи – Стрёгет. 
 Королівська бібліотека в Копенгагені - 
найстаріша в Скандинавії (1673 г.), вона 
складається з 500000 томів і 20000 рукописів. 
 Максимальна висота будівель у Данії - 6 
поверхів. 

В історії Данії було 14 лауреатів 
Нобелівської премії, в тому числі 4 Премії з 
літератури і 5 - з фізіології або медицини і 1 - 
Премія Миру. 
 Улюблений транспортний засіб датчан 
- велосипед. У Копенгагені його можна взяти 
напрокат безкоштовно. 
 У 1902 році Данія стала першою в світі 
країною, де в якості доказу провини 
підозрюваного в злочині були використані 
відбитки його пальців. 
 Автобуси Данії мають цікаву 
особливість - вони можуть нахилятися вправо, 
тим самим полегшуючи посадку інвалідам і 
батькам з дітьми в колясках. Крім того, в 
автобусах є безкоштовний вай фай. 
 Освіта і медицина в Данії безкоштовна 

 Середній податок найманого працівника 
становить близько 43% від його заробітку  
 Данські чоловіки заслуговують пильної 
уваги - справжні вікінги. Причому не тільки 
зовні. Для данця народження дитини велика 
подія. І новоспечений батько практично 
повністю бере на себе про нього турботу: 
змінити підгузки, годувати з ложечки, вийти 
погуляти з коляскою - це не тягар, а справжній 
привілей вікінга, яку вони втілюють у життя з 
гордістю. 
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