Шановні читачі!
Пропонуємо вашій увазі пам’ятку, присвячену
Нідерландам – одній з наймальовничіших держав
Західної Європи з незвичайною природою, безліччю
замків і древніми містами на березі Північного моря.
Перше, що спадає на думку коли чуєш слово
Нідерланди це тюльпани, сир і квартали "червоних
ліхтарів", це Ван Гог і Рембрант, вітряні млини і
кумедні дерев'яні черевички.
Нідерланди часто називають «Голландією», що
офіційно невірно. Південна і Північна Голландія — це
лише провінції Нідерландів. Між 1588 і 1795 роками
на території нинішніх Нідерландів розташовувалася
Республіка семи з'єднаних провінцій Нідерландів. У
1795 році вона була завойована французами і стала
називатися Батавською республікою. У 1806 році
Наполеон призначив свого брата Луї королем,
зробивши республіку королівством. Нідерланди так і
залишилися королівством після перемоги над
Наполеоном. У той час провінція Голландія вносила
основний внесок в економіку і добробут всієї країни.
Так і вийшло, що ця назва стала застосовуватися для
позначення всієї країни. Самі ж голландці не люблять,
коли їх країну називають Голландією, вважаючи за
краще іменувати її Нідерландами.
Столиця
Нидерладнів
Амстердам,
квінтесенція
всіх
чудес,
якими
славляться
Нідерланди. Це місто неймовірно фотогенічне: чудова
архітектура, мальовничі канали, знайомі навіть тим,
хто ніколи тут не бував, квіткові ферми, колоритні
місцеві жителі - кожну деталь хочеться розглядати,
вбирати, запам'ятовувати. Основні визначні пам'ятки
зосереджені в районі Сентре, розділеному на Стару і
Нову частини. Перша, Аудзейдс, відома Кварталом
червоних ліхтарів:
порок оселився тут
ще в XIV столітті.
Друга,
Нівезейдс,
більш спокійна і
респектабельна:
головна площа Дам з
елегантним
Королівським палацом і монументальною церквою

Нівекерк вражає своєю величчю. Одне з чудес
Амстердама квітковий
ринок на каналі Сінгел,
недалеко від центральної
площі Дам.
У магазинчиках,
розташованих на баржах,
продаються квіти на
будь-який смак: орхідеї,
крокуси, гіацинти, жоржини, троянди і звичайно
гордість Голландії - тюльпани. Якщо ж мандрівник
втомиться від квітів і каналів, Амстердам може
запропонувати йому кілька знаменитих музеїв:
Рейксмузеум, де зберігаються полотна Рембрандта,
музей Вінсента Ван Гога з найбільшою колекцією
картин цього художника і Стеделек, чия експозиція
включає в себе шедеври Кандинського, Шагала,
Малевича, Сезанна, Пікассо та інших.
Любителі шопінгу обов'язково знайдуть щонебудь на свій смак в районі Йордан – шопінговому
центрі міста, а у районі Ост туристи зможуть
помилуватися химерною сучасною архітектурою.
Справжнісінький рай на землі знаходиться в 30
кілометрах від Амстердама і називається він
Кекенхоф.
Цей королівський
парк відкритий лише
два місяці на рік і
мільйони
туристів
приїжджають
в
Нідерланди саме в цей
час, щоб потрапити в
чарівне королівство квітів.
Поки Амстердам насолоджується свободою,
Гаага залагоджує формальності: саме тут базуються
парламент, уряд і Палац Миру, де ООН вершить долі
планети. Далекі від політики туристи милуються
розкішним замком Бинненхоф, особняками Ланге
Воорхаута, архітектурою ренесансу і бароко.
Приємний сюрприз: кращий в Нідерландах морський
курорт також знаходиться тут.
Ще у Гаазі можна завітати до музею під
відкритим небом – Мадюродама. Цей парк
мініатюрних архітектурних спорудженнь, точно

відтворюючий всі відомі
голландські
собори,
дзвіниці, канали, парки
розваг, музеї, стадіони та
аеропорти.
Любителів прекрасного
порадує
відвідування
невеликої
картинної
галереї Маурицхейс, де зберігаються оригінали
Рембрандта, Стейна, Поттера і Хальса, та Яна
Вермеєра
З Гааги варто відправитися в Лейден, фасади
якого прикрашені рядками великих поетів. Це місто і є
суцільна лірика: канали, сади і ошатні площі
налаштовують на поетичний лад. Тут знаходяться
наукові музеї і Лейденський
університет
один
з
найстаріших в Європі. По
дорозі в Лейден цікаво буде
завітати
в
Делфт
з
неймовірною концентрацією
пам'яток:
від
палацу
Принценгоф
до
Старої
церкви XIII століття. А
завершальною
фарбою
в
нідерландській палітрі стане
багатонаціональний
Роттердам
з
доглянутими
пляжами, сучасними шопінг-зонами, модними клубами
і чепурними млинами Кіндердейк.
Любителі поласувати теж не залишаться
розчарованими Голландією. Досить сказати, що для
приготування повсякденних страв в цій невеликій
північній країні використовується риба і морепродукти
- морський вугор, камбала, устриці, мідії, і звичайно ж
оселедець.
Голландці
вважають
оселедець
найкориснішою їжею. Є навіть народна приказка:
"Поки є оселедець, доктор ні до чого". Словом,
оселедець був, є і буде улюбленим частуванням
голландців. Навіть свою столицю Амстердам вони
жартома прозвали "містом на оселедцевих кістках"
Ще в XVII столітті сусіди прозвали голландців
Яy Каас, що означає Ян Сир. Що й не дивно, адже у
всіх національних голландських рецептах сир обов'язкова складова. Асортимент голландських сирів

не надто великий, але всі вони високоякісні та
перевірені часом. Всесвітньо відомі сорти – єдаммер і
гауда. Це сири з "чистим" як кажуть фахівці, смаком.
Голландці першими в світі почали додавати в сир
спеції і прянощі. Але зберегли недоторканою класику.
В Амстердамі, наприклад, є лавка, в якій пропонують
близько 200 сортів сиру. Це і заводські, і фермерські
сири. Гурмани оцінять найбільш відомий з усіх
голландських сирів з блакитною цвіллю - вершковий і
негострий делфтс блау. Словом, можна сказати, що
Голландія з успіхом конкурує з Францією і
Швейцарією за право вважатися батьківщиною сирів.

Загальна інформація про країну

Столиця
Мова
Релігія
Грошова одиниця
Державний устрій

Офіційна назва
Королівство Нідерландів
Населення
16 408 557 чоловік
Площа
41 526 км²
Амстердам
нідерландська
християнство
Євро
Конституційна монархія

її столиці. У ньому бере участь близько півмільйона
людей.
 При зустрічі, голландці цілують один одного в щоку 3
рази.
 Навряд, хтось знав, що Сінтерклас — голландський Дід
Мороз.
У
Нідерландах
легалізована
проституція.
Її
представники отримують зарплату і платять податки
на рівні з працівниками інших професій.
 Сироваріння було винайдено в Нідерландах.
 На кожні 2000 жителів Нідерландів припадає одна
книгарня.
*******
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Цікаві факти про країну

 Нідерланди — світовий лідер за кількістю вітряків. У
країні їх налічується близько 1200
 Нідерланди — лідер серед усіх країн світу за кількістю
музеїв на душу населення. На 16 мільйонів голландців
припадає 10 тисяч музеїв.
 Всі домашні тварини в Голландії носять спеціальні
електронні маячки, щоб, якщо вони загубляться, їх
було легко знайти.
 У Нідерландах дуже строго з лікарняними. Якщо
працівник не з'являється на роботу з причини хвороби,
його начальство може відправити до нього додому
лікаря,
щоб
переконатися
в
достовірності
захворювання.
 Голландські випускники після закінчення навчального
закладу вішають біля будинку національний прапор і
свій шкільний рюкзак.
 Нідерланди — сама толерантна країна в світі. Не
дивно, що наймасовіший гей-парад у світі, проходить в

(за проектом ЦБС
«Читаючи, подорожуй світом!» до Міжнародного року сталого розвитку
туризму)
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