



готують і не їдять вдома —
харчуватися вони вважають за
краще
в
численних
кафе
і
ресторанах.
Всупереч поширеній думці, не США,
а Бельгія є світовим лідером з
виробництва коміксів.
Четвертий за розмірами морський
порт
світу
розташований
в
Антверпені.
в Бельгії виробляють понад 800
сортів пива. З 1999 року в країні
існує академія, що займається
вивченням
властивостей
і
особливостей цього пінного напою.

Топ 5 бельгійських письменників,
твори яких потрібно прочитати:
1. Жорж Сіменон
2. Анрі Мішо
3. Маргеріт Юрсенар
4. Амелі Нотомб
5. Анне Провост
Топ 5 книжок, дія яких відбувається
у Бельгії, які необхідно прочитати:
1. Діна Рубіна "Школа Світла",
2. Трейсі Шевал "Діва в голубому»,
3. Гастон Дюрне "Моє життя серед
бельгійців",
4. Жорж Роденбах "Мертвий Брюгге",

5.

Хьюберт Лампо "Явлення Іоахіма
Стіллера".
*****
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Бельгія – дивовижний пінний
коктейль смачного шоколаду, світлого
пива, замшілої бюрократії, яскравої
масляної фарби і чарівного мережива. У
старі часи на цій землі пустили коріння
франкомовні валлонці і фламандці, які і
подарували
цій
дивовижній
країні
індивідуальність.
Бельгія
—
високорозвинена
індустріальна країна. Основні галузі
економіки: інжинеринг і металургія,
моторобудівна,
харчова,
хімічна,
текстильна, вугільна, нафтова та скляна
промисловість.
Бельгія є своєрідною столицею
Європейського Союзу. Тут розташована
штаб-квартира НАТО.
В Брюсселі засідає Європарламент,
де приймаються найважливі політичні
рішення. Величезний комплекс будівель зі
скла і дзеркал вражає своїми розмірами.
Перед будівлею встановлена скульптура
«Серце Європи», висотою 12 метрів. Вона

символізує об’єднану Європу. Всі бажаючі
можуть
відвідати
Європарламент
і
побувати на пленарному засіданні.
В Брюсселі також знаходиться один
з найвідоміших парків у світі «Міні
Європа», відкритий у 1989 році. Більш ніж
350 копій європейських пам’яток в

масштабі 1/25 знаходяться на площі
24000м².
Бельгія займає одне з перших місць
в Європі по кількості незвичайних
пам’ятників.
Найбільш відомі пам’ятники столиці

– це пісяючий хлопчик, дівчинка та собака.
Гігантська модель молекули заліза —
Атомімум. Памятник має 102 м. висоти.
Всередині є експозиції атомної енергії,
можна відвідати кафе і навіть провести ніч
Брюгге — найвідоміше місто
Бельгії після столиці. Друга назва міста «Північна Венеція». Обов’язково потрібно
проїхатися по багаточисленним каналам та
піднятися на вежу Белфорт, щоб побачити
місто у всій красі з висоти.
Візитною карткою бельгійської
кухні є «мідії з картоплею фрі». Саме
Бельгія
вважається
родоначальницею
цього блюда і тут їм всі пишаються. На
особливому місці в Бельгії знаходиться
цикорій, який використовують у якості
овоча. Всесвітньо відомими є бельгійські
вафлі і бельгійський шоколад.

Загальна інформація про країну
Офіційна назва – Королівство Бельгія
Столиця – Брюссель.
Великі міста - Антверпен, Льовен,
Мехелен, Гент, Брюгге, Льєж.
Площа – 30,5 тис. км2
Мова – французька, нідерландська,
німецька
Грошова одиниця – євро
Політичний устрій – конституційна
парламентська монархія
Національне свято - 21 липня.
Прапор Бельгії
- складається з
чорної, жовтої й
червоної смуг.
Чорний
колір
символізує
силу,
жовтий
означає зрілість, повноту сили, що їх
досягають мудрістю. Червоний — символ
перемоги, досягнутої внаслідок виявленої
хоробрості, мужності й жертовності.
Прапор схвалено 1831 року.







Цікаві факти про країну
Бельгія, незважаючи на скромні
розміри, має вкрай високу щільність
населення
—
320
осіб
на
квадратний кілометр.
Бельгія посідає перше місце в світі
по обробці алмазів.
Широко поширені по всьому світу
SPA-салони
зобов’язані
своєю
назвою бельгійському курорту Спа,
відомому своїми джерелами з
мінеральною водою.
Згідно з опитуваннями, практично
всі жителі Бельгії (92%)

