
     Кухня: Основа традиційної естонської 
кухні - страви з свинини, картоплі, круп, риби 
і овочів. 
     В Естонії роблять на рідкість смачний 
шоколад з горіхами, марципанові солодощі. 
Популярні оригінальне медове пиво, глінтвейн 
і національний лікер Vanna Tallinn. 

 
Цікаві факти про країну: 

 

 Старе місто Таллінна в 1997 році 
увійшло до списку світової спадщини 
ЮНЕСКО. 

 В Естонії більш ніж 1150 озер, 1521 
острів, понад 20% займають болота. 

 Мелодії гімну Естонії та Фінляндії 
ідентичні. 

 У естонців є одне з найбільших у світі 
зібрань народних пісень. 

 У Таллінні знаходиться найстаріша 
аптека Європи. 

 Естонія конкурує з Німеччиною за 
право називатися батьківщиною 
марципану. 
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Столиця: Таллінн 
Державний устрій: парламентська республіка 

Офіційні мови: естонська 
Населення: близько 1. 312 млн. 

Етнічні групи: 68 % естонців, 25,6 % росіян 
2,1 % українців 

Основна релігія: лютеранство 
Член ЄС, валюта: євро 

 

Ласкаво просимо до 
Естонії  –  країни дуже 
розміреного ритму життя і 
середньовічної архітектури, 
міцних традицій і нових віянь, 
доброзичливих людей і 

незайманої природи. 
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Чарівність середньовіччя - 

Естонія 
 

 

(за проектом ЦБС «Читаючи, 
подорожуй світом!» -  

до Міжнародного року сталого розвитку 
туризму) 

 

 
 

Пам’ятка  
 
 

Київ – 2017 
 



Шановні читачі! 
 
Пропонуємо Вашій увазі 
пам’ятку, присвячену 
чарівній  країні на 
узбережжі Балтійського 
моря – Естонії. 
      
     Ця маленька і близька нам Європа 
щорічно приймає кілька мільйонів 
туристів. Естонії є що розповісти і 
показати. Крім своїх середньовічних міст з 
черепичними дахами, готичними 
церквами, соборами і старовинними 
замками, ця країна славиться бурштином, 
морськими курортами і здравницями, 
піщаними пляжами і численними 
куточками незайманої дикої природи. 
 

Найцікавіші туристичні об’єкти 
Естонії 

 
     На узбережжі Фінської затоки 
знаходиться найбільший в Естонії 
національний парк Лахемаа з його 
розкішними ландшафтами, заповідною 
природою і чудовими дворянськими 
садибами. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
     Маленька Естонія славиться 
чисельними озерами та островами. 
Найбільший  острів Сааремаа відомий 
своїм Єпископським замком - єдиним 

повністю збереженим середньовічним 
замком в країнах Балтії. 
 

     Ще один острів Кихну приваблює 
чисельних туристів тим, що його 600 
жителів досі зберігають древні традиції: 
народні костюми є звичайним одягом, а 
бабусине рукоділля досі в ціні. Весільні 
обряди о-ва Кихну були названі UNESCO 
"Шедевром усної культурної спадщини 
людства». 
 

Столиця і "візитна картка" Естонії - 
місто Таллінн. 

      
     Старе місто Таллінна оточене 
справжньою фортечною стіною і умовно 
ділиться на Вишгород і Нижнє місто. По 
вузеньких вуличках, які були сформовані 
ще в період з XI по XV ст., можна гуляти 
годинами, розглядаючи будинки і церкви, 
зупиняючись в маленьких кафе і 
спостерігаючи, як в історичних декораціях 
вирує життя сучасного міста. 

     

     Серце Таллінна — Ратушна площа 
з її унікальною міською Ратушою, якій 
вже понад 600 років. Це головне місце всіх 
основних подій Естонії. Саме тут 
проводяться народні свята, урочистості, 
ярмарки, різдвяні гуляння. 
 
 
                 
 
 
 
 
 
     Кам'яна фортеця Тоомпеа 
підноситься на однойменному пагорбі в 
самому серці міста і відраховує свою 
історію аж з 13 ст., але непогано 
збереглася до наших днів. На території 
замку сьогодні розташовується естонський 
парламент. 
 
     Найбільш грандіозним архітектурно-
парковим ансамблем в Естонії вважається 
Кадріоргський палац. Ця літня 
імператорська резиденція в стилі бароко 
була побудована на початку 18 ст. за 
наказом Петра I для своєї дружини 
Катерини І. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Великі міста Естонії: Тарту, Нарва 


