
Деякі цікаві факти про Монако: 
 

- Монако немає зовнішнього державного 
боргу; 

- Щільність населення в Монако найвища 
у світі; 

- Постійне населення Монако складає 
лише 20%, решта - приїжджі туристи, 

багатії і бізнесмени; 
- Чисельність армії становить трохи 

більше 100 осіб; 
- Зовнішній  захист князівства здійснює 

Франція; 
- Корінні жителі Монако - монегаски 

податків не платять; 
- Громадянам Монако не дозволяється 

відвідувати казино 
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Столиця: Монако 

Державний устрій: конституційна 
монархія під протекторатом Франції 

Офіційні мови: французька 
Населення:близько 38 тис 

Етнічні групи: французи 47 %, монегаски 16 %, 
італійці 16% інші  21 % 

Основна релігія: католики (90%) протестанти 
Член Шенгенської зони, валюта: євро 

Поїздка в Монако - це, безумовно, відпочинок 
класу люкс! Князівство одночасно огортає 
своїм шармом і бурхливим ритмом життя. 
Тут поряд з визначними пам'ятками Вас 
чекає унікальна можливість зіткнутися зі 
світовими зірками на вулиці, в кафе або 

казино, побачити по-справжньому красиві і 
дорогі автомобілі, відчути справжні розкіш і 
комфорт, насолодитися красою чудової 

країни. 
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Монако 
 

 
(за проектом ЦБС «Читаючи, 

подорожуй світом!» -  

до Міжнародного року сталого розвитку 

туризму) 

 

 
 

Пам’ятка  
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Шановні користувачі! 
 
     Пропонуємо Вашій увазі пам’ятку, 
присвячену князівству Монако - 
райському куточку на Лазурному 
узбережжі Середземного моря. 
    Це одна з найменших держав у світі і 
один з найбільш фешенебельних курортів. 

                

Монако - сліпуча розкіш і витончена 
елегантність. Прекрасний м'який клімат, 
чудові природні ландшафти, шикарні 
пляжі Лазурного берега, знамениті казино 
Монте-Карло, легендарна «Формула-1» і 
маса інших розваг чекають на Вас. 
 
Незалежне князівство Монако існує з 1215 
року, коли Генуезька республіка вирішила 
заснувати тут фортецю, вже 7 століть у 
ньому править рід Грімальді. Князівство 
настільки мініатюрне (площа 2 кв. км), що 
основні визначні пам'ятки можна оглянути 
за день і назавжди закохатися в Монако. 
 
     Князівство Монако звуть містом-
державою. Він складається з практично 
злитих воєдино міст: Монако Вілль 
(офіційна столиця), Монте-Карло, Ла-

Кондамін і невеликої відвойованої від 
моря території - Фонтвілль. 
 
     Монако Віль, або так зване «Старе 
місто», підноситься на скелі на висоті 60 
метрів над рівнем моря. Тут зосереджені 
основні історичні пам'ятки Монако: 
Княжий палац, Океанографічний музей, 
чудові Сади Святого Мартіна, Музей 
воскових фігур, присвячений історії 
династії Грімальді, Mузей Старого 
Монако. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Найбільшу туристичну увагу викликає 
величний Княжий палац XIII ст., який 
є офіційною резиденцією князів Монако. 
На Палацовій площі щодня проходить 
марш гвардійців почесної варти. Сам 
палац прикрашений білими колонами з 
викладеними мозаїчними фасадами. 
 
     Особливий інтерес представляє 
Океанографічний музей з підземним 
акваріумом, 
яким деякий 
час керував і 
поповнював 
колекції 
експонатів 
знаменитий 
французький 
дослідник Світового океану Жак-Ів Кусто. 

Тут знаходиться багатюща експозиція 
представників морських глибин, моделі 
морського озброєння та макети кораблів. 
 
     Основне життя в Монте-Карло 
крутиться навколо величезної кількості 
вишуканих 
ресторанів і 
кафе, 
знаменитих 
нічних клубів, 
дискотек. Тут 
знаходиться 
всесвітньо 
відоме Казино-дю-Монте-Карло- одне 
з найстаріших і респектабельних гральних 
закладів світу, що вражає своєю чудовою 
архітектурою і розкішшю. 
 
     З 1950 року в Монако проводиться одна 
з найпрестижніших гонок Чемпіонату світу 
– «Формула-1», яка залучає  в князівство 
шанувальників авто перегонів з усього 
світу. Гонка проходить вулицями міста, які 
на цей час обладнають трибунами. 
 
     Для любителів більш спокійного 
відпочинку Монте-Карло пропонує 300 
сонячних днів в році, чудові піщані пляжі, 
прекрасно обладнані спортивні 
майданчики, тенісні корти, гольф, яхт-
клуби. 
 

     Ла-Кондамін: порт і діловий центр 
країни, де зосереджені всі офіси, банки, 
супермаркети та ринки. Там не можна 
залишити без уваги чудовий екзотичний 
парк «Жардін-Екзотик», Великий ринок і 
пішохідну вулицю Принцеси Кароліни. 
 



     Фонтвілль: відомий Музеем 
старовинних автомобілів принца Реньє 
III, в якому зібрана одна з кращих 
колекцій розкішних старовинних авто. 
 


