
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Швейцарська кухня зазнала впливу 
італійської, німецької та французької кухні. 
Відомі страви включають сирне фондю, 
альпійські макарони, цюріхський шніцель, 
поленту і різотто. Крім того, Швейцарія 
відома багатьма різновидами сиру та 
шоколаду. 

Традиційними «швейцарськими 
покупками» вважаються годинник, шоколад, 
знамениті складані ножі і музичні скриньки. 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

Швейцарія, незважаючи на досить 

скромні розміри, вміщує надзвичайні 

природні і архітектурні дива, а її народ 

прекрасно зберіг їх для туристів з 

усього світу 
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Шановні користувачі! 

Пропонуємо Вашій увазі 
пам’ятку, присвячену 

Швейцарії – маленькій гірській 
країні в Західній Європі 

 
Швейцарія - втілення 

елегантності: це замки, що 

зберігають таємниці 

Середньовіччя, класичні музеї, 

акуратні вулиці старих міст. 

Все це обрамлене чудовими 

пейзажами: гірськими 

масивами, лісами і озерами, в чиїх 

водах відображаються історія і 

сучасність 
 

Столиця – Берн 
 

Офіційна назва: 
Швейцарська Конфедерація 

Найбільші міста країни: 

Цюріх, Женева, Базель, Берн, Лозанна 
 

Форма правління: 
Федеративна парламентська 

республіка 

 
Країни-сусіди: 

Німеччина, Франція, Італія, Австрія, 

Ліхтенштейн 

Офіційна мова –  
4 мови: 

(німецька, французька, італійська, 
ретороманська) 

 
Релігія: 

католицизм, протестантизм 
 

Валюта - швейцарський франк 

 

В самому серці 

Альп 

(за проектом ЦБС  

«Читаючи, подорожуй 

світом!» -  

до Міжнародного року сталого 

розвитку туризму) 
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Централізована бібліотечна система 

Деснянського району м. Києва 

Центральна района бібліотека 

ім. П. А. Загребельного 
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Швейцарія унікальна: 

відвідавши тільки одну країну, у 

вас є шанс перейнятися 

культурами чотирьох різних країн. 

Північний схід Швейцарії схожий 

на південь Німеччини - 

педантичний і доглянутий; західна 

Швейцарія віддає французькою 

витонченістю; південь Швейцарії - 

це Італія, розкішно-красива і вічно 

зелена; і ядро Швейцарії - 

альпійська культура швейцарських 

пастухів, смачного сиру в 

поєднанні з неприступною красою 

скелястих гір. 
 

 
 

     Столиця Швейцарії - одночасно 

діловий і чарівний Берн, в якому 

варто подивитися Старе місто, 

що внесений до списків Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО. 

        Символи Берна - 

найбільший в країні 

Кафедральний собор в стилі 

пізньої готики, помпезний 

Федеральний палац, де засідає 

парламент, і витончена 

Годинникова вежа 13 століття. 

 

     Швейцарія - країна респектабельних 

курортів. Знамениті лікувально-оздоровчі 

центри побудовані на берегах «швейцарської 

Рив’єри» - Женевського озера. У елітному 

курорті Монтре свого часу відпочивали 

Набоков, Чайковський і Стравінський. 
 

      

 

 

 

 

      Женева заслужено носить титул «Столиця 

світу». Це центр світової ділової активності і 

штаб-квартира ООН. 

     Крім Палацу Націй треба подивитися 

древній Собор Святого Петра, Будинок 

Тавел, в якому нині розміщується музей, 

Стіну Реформації, найвищий в світі фонтан 

на Женевському озері, Квітковий годинник в 

Англійському парку і приголомшливий 

Женевський ботанічний сад. 

           Славу годинних майстрів Швейцарії 

уособлює найбільший в Європі циферблат на 

вежі храму Святого Петра в Цюріху. 

Примітна цікава середньовічна забудова 

центру міста, і особливо храм Пресвятої 

Богородиці, вітражі в готичних вікнах якого 

виготовлені відомим художником Марком 

Шагалом. 

         Найулюбленіше туристами місто в 

Швейцарії – Люцерн. Тут прекрасно 

зберіглася кріпосна стіна 15 сторіччя, 

Бенедиктинський монастир, барочна 

Єзуїтська церква, дерев'яна каплиця-міст, 

вілла Вагнера. 

 

  

     Чисте гірське повітря і мальовничі пейзажі 

Швейцарії сприяють активному відпочинку. 

Це катання на лижах, плавання, хайкинг, 

скелелазіння, парапланеризм. 

     Найпопулярніші гірськолижні курорти - це 
Гріндервальд, Церматт, Саас-Фе і Санкт-
Моріц. В останньому двічі проходили 
Олімпійські ігри. 

     Особливості ландшафту призвели до 

виникнення такого явища, як йодль. Це 

традиційний горловий спів, який в минулому 

використовувався для передачі повідомлень в 

Альпах. Раз на три роки в Швейцарії 

проходить традиційний фестиваль Йодля. 

 

Знамениті швейцарці: 

математики Леонард Ейлер, родина Бернуллі, 

психіатр Карл Густав Юнг, філософ Жан Жак 

Руссо, тенісист Роджер Федерер, фігурист 

Стефан Ламбьель. 


