Паб в Ірландії - це не просто питний
заклад, це – другий дім, клуб за
інтересами, місце, де звучить запальна
ірландська джига. У Дубліні музей пива
«Гіннес Сторхаус» щорічно відвідують
сотні тисяч туристів.
Великі міста країни: Корк, Лімерик
Кухня:
талановите
використання
картоплі, овочів, м'яса і дарів моря.
Традиційне блюдо: ірландське рагу,
бекон з капустою.
Десерт: ірландська кава, яблучний
пиріг, картопляне печиво і дивовижні
кекси з родзинками.
Візитна картка - ірландський віскі,
пиво легендарної марки «Гіннес», ель.
___________________________

Офіційна інформація:
Герб

Прапор

Столиця: Дублін
Державний устрій: парламентська республіка
Офіційні мови: ірландська, англійська
Населення: близько 4,6 млн.
Етнічні групи: 88,6 % ірландці, решта британці,
поляки, литовці
Основна релігія: католики (93%) протестанти
Член ЄС, валюта : євро

Мандруйте Ірландією!
Острів з суворими видами
розтопить ваше серце і
назавжди залишиться в
пам'яті
завдяки
атмосфері вічної весни,
життєлюбних
людей,
історії, повної боротьби і
пошуків вільного щастя.
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Шановні користувачі!

Найстаріший навчальний заклад Ірландії Трініті-коледж, заснований у кінці XVI
століття.
Тут
проводили
свої
університетські часи видатні письменники
Ірландії: Джонатан Свіфт, Оскар Уайльд,
Джеймс Джойс, Семюел Беккет, Брем
Стокер.

Пропонуємо Вашій увазі пам’ятку,
присвячену
країні
Ірландія
–
смарагдовому острові в Атлантичному
океані на заході Європи.
Країна
з
суворою
природою
і
привітними мешканцями займає більшу
частину однойменного острова (85%). На
півночі межує з Великою Британією.
Ця казкова країна вважається місцем
проживання фей и гномів. «Смарагдовим
островом» звуть Ірландію за красиву
природу. Тут повітря наповнено свіжістю
океану, чистим ароматом лісів і трав, а
насичений смарагдовий колір, в якому
потопають всі навколишні ліси й луки, став
одним із символів Ірландії.

Дублінський замок, побудований на
місці першої фортеці вікінгів, був
резиденцією британського панування в
Ірландії. Зараз це головний урядовий
комплекс будівель.
Ірландія
пишається
неймовірною
кількістю соборів, монастирів, кинутих
будинків і пов'язаних з ними легенд.
Старовинні замки, стоянки вікінгів
чудово збереглися практично в кожному з
26
графств
країни
і
вважаються
справжніми архітектурними шедеврами.

У бібліотеці коледжу зберігається
перлина і святиня ірландського народу Келлська книга- пишне рукописне
Євангеліє, яке написане в кінці VI століття.
Головним святом ірландці вважають
День Святого Патрика (17 березня).
Яскраві ходи, паради і гуляння людей в
зеленому одязі в цей день відбуваються
всюди, де проживають ірландці.
У свята є ще один персонаж-символ:
веселий башмачник лепрекон, одягнений в
зелений костюм. Він неодмінно тягає з
собою горщик із золотом.

Відомий своїми дзвонами і вітражами
головний храм ірландських католиків собор святого Патрика. Цій поважний
святий вважається покровителем Ірландії,
а трилисник - її національним символом.

Столиця республіки Дублін - один з
найстаріших міст Ірландії. Він цікавий
перш за все своєю архітектурою та
історичними пам'ятками. Дублінський
замок, собор Святого Патрика і собор
Христа – давні свідки міської історії.

Ірландія має цікаві історичні традиції
пивоваріння : найстаріший паб в Європі
був заснований в країні у Х ст., а
найпопулярніший пивний бренд світу пиво «Гіннес» - розробив Артур Гіннес в
кінці XVIII століття.

