
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Будучи в Литві, варто неодмінно познайомитися 
з традиційною литовською  кухнею, яка 
ввібрала в себе все найкраще з країн і традицій 
сходу Європи. Литовські зрази, картопляні блюда, 
млинці Жемайчю, різні види борщів, запечена в 
тесті риба, а також прославлений на весь світ 
литовський хліб приємно вас здивують своїми 
відтінками смаків. 

 
 

Литва - це прогулянки по середньовічним міським 

вулицям, насичене запахом хвої повітря морських 

курортів, романтичні стародавні замки, 

знайомство з самобутніми народними 

промислами і творчістю литовських художників і 

музикантів. 

Подорож по Литві не залишить Вас байдужими  

ні в якому разі. 
 

*** 
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13 : фото. 
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Литва - європейська держава на 

східному узбережжі  
Балтійського моря. 

 
Ця чарівна країна славиться своїми 

чудовими природними ландшафтами 
і цікавою багатовіковою історією. 

 
Відмінні морські та лікувальні 

курорти, безліч розкішних парків і 
красиві льодовикові озера порадують 

найдосвідченіших мандрівників. 
 

Наповнять відпочинок яскравими 
враженнями історичні міста з їх 

чудовою середньовічною 
архітектурою, музеями, 

 картинними галереями і театрами. 
 
 
 

Столиця - Вільнюс 
 

Найбільші міста країни: 
Каунас, Клайпеда, Шяуляй, 

Паневежис 
 

Форма правління: 
Демократична Республіка 

 
 

Країни-сусіди: 
Латвія, Білорусь, Росія, Польща 

 
Офіційна мова - литовська 

 

Релігія: 
79% - католики, 4% - православні, 

10% - протестанти 
 

Валюта - Євро 

 

 

 

«Мандруємо 

Прибалтикою» 

(за проектом ЦБС «Читаючи, подорожуй 

світом!» - до Міжнародного року сталого 

розвитку туризму) 
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Литва з її давньою, насиченою 

подіями історією багата на 

культурні пам'ятки. 

Сьогоднішня Литва - це величний 

Вільнюс і давня столиця Тракай, 

чарівний Каунас і провінційний 

Шяуляй, морська красуня Клайпеда і 

оздоровчо-лікувальна Паланга, 

заповідний Бірштонас і 

всесвітньовідомий курорт 

Друскінінкай. 

 

     Культурним центром Литви є 

столиця Вільнюс - одне з 

найкрасивіших міст Європи. Засноване 

у 14 столітті, зараз визначено 

об'єктом світової культурної 

спадщини ЮНЕСКО. 

     Головною пам'яткою Вільнюса по 

праву вважається Старе місто з 

великою кількістю архітектурних та 

історичних пам'яток. В межах Старого 

міста знаходиться і головний символ 

Вільнюса – Башта Гедимінаса, що 

розташована на знаменитій Замковій 

горі. Біля ії підніжжя розмістилася 

площа з чудовим Кафедральним 

собором Святого Станіслава і 

Святого Владислава. 

Крім знайомства з історією, середньовіччям 

і культурою древньої Європи, Литва 

пропонує нам прекрасний лікувальний 

відпочинок в санаторіях і  на пляжах. 

     Клайпеда - один з найпопулярніших 

пляжних курортів і найбільший порт Литви. 

Поруч знаходиться і знаменита Куршська коса 

(входить до Списку всесвітньої природної 

спадщини ЮНЕСКО) зі знаменитим курортом 

Нярінга. 

      

 

     Для шанувальників цікавих експозицій Вільнюс 

пропонує Музей бурштину - «золота балтійського 

узбережжя». Сьогодні бурштин є національним 

надбанням Литви і одним з найпопулярніших 

сувенірів. 

     Побувати у Вільнюсі й не відвідати Ужупіс буде 

вкрай невірно! Ужупіс (Заріччя) жартівливо 

вважають містом у місті з власною конституцією, 

прапором, президентом і навіть армією з 12 людей. 

Насправді, це лише доволі відокремлений міський 

квартал, що став притулком для усілякої творчої 

інтелігенції: художників, поетів та інших митців. 

Такий собі «вільнюський Монмартр». 

     Не менш популярна серед туристів і стародавня 

столиця Литви Тракай - мальовниче містечко, 

що розташоване на невеличкому півострові. 

Найвідомішою пам'яткою міста вважається 

«острівної замок», відомий як одна з найбільш 

неприступних фортець Східної Європи (довгий час 

служила резиденцією литовських князів). Гордість 

стародавній столиці - Національний парк з його 

заповідниками і археологічними пам'ятками. 

     Каунас - друге за величиною місто Литви. 

Засноване в 13 столітті, місто зберегло і готичні 

пам'ятники (Каунаський замок), і архітектуру 

Ренесансу (палац князів Масальських), і зразки 

бароко (Пажайсліській монастир). А ще в Каунасі 

багато красивих церков, скульптур і великий 

зоопарк. 

 

  

          Морський  бальнеологічний курорт  

Паланга  привертає увагу  безкрайніми 

білими дюнами, сосновими гаями, морським  

повітрям, насиченим йодом.             

     Фешенебельними лікувальними курортами з 

унікальними мінеральними джерелами і 

цілющими грязями  вважаються 

Друскінінкай і Бірштонас. 

Славетні литовці: 

     Відомі світові поети Ю. Балтрушайтис і Е.  
Мажелайтіс, композитор і першокласний 
живописець М. Чюрльоніс, популярний 
письменник  Й. Марцінкявічус. 

      

 


