
Загальна інформація: 
 

Офіційна назва: 
Велике Герцогство 
Люксембург 
Столиця : Люксембург 
Державний устрій : 

Велике герцогство 
Площа : 2 586,4 км² 
Населення : 576 200 осіб 
Релігія  : католицтво, протестантизм 
Мова: люксембурзька, німецька, 
французька 
Валюта: євро 

 

Цікаві факти про Люксембург 
 

Люксембург посідає перше місце серед усіх 

міст світу за кількістю розташованих в 

ньому банків. 
 

Велике герцогство Люксембург — одна з 

найбагатших у Європі країн, рівень життя 

тут надзвичайно високий. Однак, у 

Люксембургу є величезний зовнішній борг. 
 

Люксембург - друга столиця Євросоюзу. 

Тут розташовані офіс Європейського 

інвестиційного банку, Верховний 

Європейський суд, адміністративні офіси 

ЄС.  
 

Люксембург - міжнародний валютно- 

фінансовий центр і трансєвропейський 

транспортний вузол з міжнародним 

аеропортом. 
 

Маленькі країни - як маленькі шкатулки з 

коштовностями. Варто тільки відкрити таку 

шкатулку і витягувати враження одне за 

іншим. Ось знак, встановлений на 

пішохідному переході, на ньому 

інтелігентна людина в капелюсі. Ось 

лицарський білий замок ХІІ століття в 

Клерво, оповитий легендами. Ось 

сільський ресторанчик з білими шторками 

на вікнах. Кілька овечок, мирно пасуться на 

схилі пагорба. Келих шикарного 

мозельського вина... Торжество смаку, 

запаху, виду. Ви в Люксембурзі, панове! 
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Шановні читачі! 
  

Пропонуємо Вашій увазі пам’ятку, 
присвячену Люксембургу - одній з 
найменших країн Європи і єдиному в світі 
герцогству. 

Офіційна назва Люксембургу - 
«Велике герцогство Люксембург». 

Герцогство Люксембург схоже на 
маєток багатого лорда: смарагдові лука, на 
яких пасуться овечки, густі ліси, в яких 
водяться олені, і стрункі ряди 
виноградників в долині Мозель, де 
виробляють виноградне вино. 

Все населення країни - це менше 
половини Амстердама, шоста частина 
Києва, а до Пекіна можна вмістити 
населення більше 40-ка Люксембургів! 
Проте, це потужна, стабільна, процвітаюча,  
з найвищим рівнем життя, повна 
найкрасивіших пам'яток і цікавих фактів 
держава. 

 Столиця держави Люксембург - 
місто Люксембург.   

Головною визначною пам'яткою  
Люксембургу, свого роду «візитною 
карткою» по праву вважають Палац 
великих герцогів. Цей діамант 

архітектури побудований у стилі 
іспанського відродження.  Сьогодні це 
будинок глави держави і місце проведення 
офіційних церемоній, конференцій і 
аудієнцій. 

Одним з цікавих історичних об'єктів 
є міст Адольфа, який існує більше 100 

років і з'єднує Верхню і Нижню частину 
герцогства. Міст носить назву на честь 
герцога, який почав його будівництво. 
Спочатку міст був зведений 153 метрів в 
довжину, але по ширині не дозволяв 
великій кількості людей знаходиться на 
ньому. Тому пізніше була проведена 
реконструкція, і він був розширений на 17 
метрів.  

Пройшовши міст, маршрут пролягає до 
площі Конституції. Тут розташований 
національний символ держави - Золота 
фрау - пам'ятник загиблим у війнах. 
Скульптура позолоченої жінки має висоту 
21 метр, біля підніжжя постаменту 
розташовані дві бронзові фігури чоловіків. 
Це своєрідне уособлення двох солдатів - 
загиблого і скорботного. Цей пам'ятник є 
символом сили духу і непереможності 
нації. 

Що необхідно подивитися в 
Люксембурзі - це архітектурний храм - 
Нотр-Дам, де розташована усипальниця 

членів королівської сім'ї. Також тут можна 

побачити покровительку городян - статую Діви 

Марії. Її вважають чудотворною, тому в будь-

який час до неї шикуються довгі черги. 

Ще одна з найбільш привабливих 

пам'яток Люксембургу це Дорога вин, що 

проходить 42 кілометри по долині річки 

Мозель. Крижаний сорт вина Vin de Glace 

заворожує. Виноград для нього збирають вже 

після перших заморозків, коли температура 

падає на 5-7 градусів нижче нуля. 
 
 

 
Національна кухня Країни 

 

Місцеві жителі найбільше люблять вживати 
м'ясні страви: копчену свинину, знамениту в 
Європі - арденську шинку, молочних поросят та 
багато іншого. Всі м'ясні страви 
супроводжуються гарніром з овочів. На столі 
завжди лежить сир, який виготовляють місцеві 
жителі, а влітку кращим блюдом для городян 
вважається прісноводна риба і раки. Добре тут 
виготовляють пиріжки з фруктовою начинкою, 
різноманітне печиво, шоколад і шоколадні 
цукерки.  

 

 


