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що складається з палати лордів і палати громад.

ДВОПАЛАТНОГО ПАРЛАМЕНТУ королівства, 

У Вестмінстерському палаці відбуваються засідання 

з 1837 року. У ньому 775 кімнат!

БУКІНГЕМСЬКИЙ ПАЛАЦ — офіційна королівська резиденція 

Прапор Великої Британії, 
або ЮНІОН ДЖЕК, майорить 
над Букінгемським палацом,

коли там нема королеви.

ВЕСТМІНСТЕРСЬКЕ 
АБАТСТВО — великий храм у готичному стилі.

Щодня в Лондоні близько 

7500 славнозвісних 
ЧЕРВОНИХ АВТОБУСІВ 

доправляють на роботу

Дзвін БІГ-БЕНА 

важить як невеличкий 
слон!

ҐРІН-ПАРК

ВУЛИЦЯ МЕЛЛ

Хоч	Лондон	і	столиця	Англії,	а	національна	мова	тут	англійська,	та	на	його	вулицях	
можна	почути	понад	300	мов	світу.	У	цьому	місті	панує	виразна	багатонаціональна	
атмосфера.

А	прегарні	краєвиди	лондонських	вулиць,	історичні	будівлі	та	громадські	парки	
відкриваються	з	найбільшого	в	західній	півкулі	оглядового	колеса	—	Лондонського	
ока.	Не	забудь	бінокль	у	півгодинну	подорож	в	оглядовій	кабінці	—	і	скарби	міста,	
розкидані	на	25	миль	довкола,	будуть	у	тебе	як	на	долоні.	Що	ти	бачиш	і	куди	
помандруєш	далі?

ЛОНДОНСЬКОГО
ОКА

РОЗЗИРНИСЯ	З	ВИСОТИ

ПРИПУТЕНЬ — пта

х, 

якого найчастіш
е м

ожна 

зустріти в парках Лондо
на

.

Під час Другої світової війни БРИТАНСЬКИЙ КОМАНДНИЙ ЦЕНТР розміщувався

ВОДІЇ ЧОРНИХ КЕБІВ 

складають славнозвісний 
пролягають через 25 000 вулиць.

іспит за 320 маршрутами, що 

За адресою 

Даунінг-стріт, 10 

розташована 

оф

іц
ійна резиденція 

БРИТАНСЬКОГО 

ПР
ЕМ’ЄР-МІНІСТРА.

СЕНТ-ДЖЕЙМСЬКИЙ 
ПАРК — найстаріший 

королівський парк у Лондоні.

ВЕСТМІНСТЕРСЬКИЙ 

МІСТ пофарбований 
у такий самий 

відтінок зеленого, 

що й лави в палаті 
громад.

РІЧКА ТЕМЗА протікає 
через центр Лондона 

із заходу на схід.

ШЛЯХ ТЕМЗИ — найдовша в Європі 
прогулянкова набережна — 

 аж 294 кілометри!

В
ЕЛ
И

КА
 БРИТАНІЯ

 понад шість мільйонів
 людей.

                           в підвалах казначейства.
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На	 п і в дн і 	 Н імеччини , 	 с еред 	 л і с и с тих 	 г і р с ьких 	 ма сив і в	
Баварських	Альп		з	краєвидами,	як	у	казках	братів	Грімм,	панує	
світ	годинників	 із	зозулею,	вишневих	тортиків	 і	дерев’яних	
хижок	шале.	Цей	 зимовий	дивокрай	—	один	 з	 найбільших	
г і р с ьколижних 	 р е г і о н і в 	 Н імеччини , 	 а 	 Зюдел ьфел ь д 	 —	
привабливе	місце	для	всякого	лижвяра.

Промчися	 до	 п ідніжжя	 через	 сотні 	 метрів	 сн і гу	 та	 рушай	
підйомником	назад	на	вершину.	А	тоді	знову	й	знову!	Тут	можна	
спробувати	будь-який	стиль:	звичайний,	вільний	або	спуск	на	
сноуборді	—	вибирай,	що	тобі	до	душі!

БАВАРСЬКИХ 
АЛЬПАХ

ПОКАТАЙСЯ	НА	ЛИЖАХ	У	

Лижі — ДАВНІЙ ВИД СПОРТУ. Перші зображення лижвярів 
було знайдено в Норвегії та датовано 

4000 роком до н. е.!

Щороку Баварія приймає понад 24 мільйони ГОСТЕЙ. Більшість із них приїздить задля 
зимових спортивних розваг.

Поласуй ГАРЯЧИМ 
ШОКОЛАДОМ і тортиком«ЧОРНИЙ ЛІС».

ПІДЙОМНИКИ

У сноубордистів є два 

положення: РЕГУЛЯР 

з опорою на ліву ногу та 

ҐУФІ з опорою на праву.

У пошуках їжі й укриття лісами 
Баварських Альп блукають 

БЛАГОРОДНІ ОЛЕНІ.

ГУМОВОМУ КОЛІ!можна з’їхати з гори на надувному Коли ноги втомлюються від лиж, 

 

ФРІСТАЙЛ, або вільний стиль, виник 

у 19
30-х. Лижвярі з Європи почали 

вдаватися до сальто, обертів та 

інших акробатичних прийомів.

Ти ба, ю
нак-сноубордист

 

показує трюк під назв
ою «Ґ

РЕ
Б»!

Лижні спуски з ущільненого 
снігу звуться ТРАСАМИ, 

а з льодовими горбочками —
 МОГУЛАМИ.

Шварцвальдських коней 

вивели для допомоги 

у важких лісових роботах.

Лижвярі рухаються 

по трасі ЗИГЗАГАМИ, 

щоби спускатися 

не надто швидко.

європейських земель, заснована 
в VІ столітті.

Баварія — ОДНА З НАЙДАВНІШИХ 

У цій місцевості живе невелика 
кількість ГІРСЬКИХ КУРІПОК, яким 

загрожує зникнення.

У ЯЛИНОВИХ ЗАРОСТЯХ 
ховаються дивовижі 

дикої природи.

Н
ІМЕЧЧИНА
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ТРИПАЛИЙ ЛІНИВЕЦЬ 
щодоби спить 

до 20 годин.

ВОЛОГІ ЛІСИ АМАЗОНІЇ — 

одні з найбільших у світі.

ТУКАН зриває фрукти з дерев 
великим барвистим дзьобом.

Чи не найчастіше в тропічних лісах 

Амазонії можна побачити 

БІЛЯЧИХ МАВП, або саймірі.

він — далекий 

родич єнотів.
на мавпу, але насправді 

КІНКАЖУ надзвичайно схожий 

МУРАХИ-ЛИСТОРІЗИ

серед яких зафіксовано 

понад 16 000 різних видів.

390 мільярдів ДЕРЕВ, 

У лісах Амазонії ростуть 

лісах Амазонії може жити 
2,5 мільйона видів комах; 

наразі виявлено 100 000 видів.

На думку науковців, у тропічних 

Вологі е
кваторіальні 

ліси
 Амазонії перебувають 

під загрозою 

ЗНИКНЕННЯ.

Бери	рюкзак	 і	 захисний	засіб	від	москітів	—	настав	час	
пригод	у	джунглях!	Чимало	мандрівників	 лише	мріють	
про	подорож	Амазонією	—	місцевістю,	де	росте	більше	
половини	тропічних	лісів	світу.	І	тим	паче	не	всім	випадає	
унікальна	 можливість	 оглянути	 ї ї	 з	 надзвичайного	
ракурсу:	з	верховіття	дерев.	

Нещодавно	 тут	 збудували	 великі	 підвісні	 містки,	 тож	
тепер	і	зовсім	юні,	і	значно	старші	шукачі	пригод	можуть	
побачити	згори	сотні	екзотичних	створінь.	Вважається,	
що	 Бразилія	 випереджає	 вс і 	 країни	 планети	 за	
розмаїттям	флори	та	фауни:	тут	зафіксовано	55	000	видів	
рослин,	3000	видів	прісноводних	риб,	689	видів	ссавців	
і	1800	видів	птахів.	Цікаво,	скількох	зможеш	знайти	ти?	

ТРОПІЧНИХ 
ЛІСАХ

СЯГНИ	ВЕРХОВІТТЯ	В

ДЕРЕВНІ
ЖАБИ

ОТРУЙНІ

об’єднуються в галасливі зграї, 
що налічують до 30 папуг.

АРА — товариські птахи, вони 

МУРАХ-ЛИСТОРІЗІВ рухаються 

по 1000 разів за секунду — 

і таким чином мурашки 

Потужні щелепи 

шаткують рослини.

ПАВУКОПОДІБНІ МАВПИ 
більшість життя проводять 
серед верховіття: тут вони і харчуються, і сплять.

АМЕРИКАНСЬКА ГАРПІЯ 

хапає свою жертву могутніми лапами, 

що завбільшки з ведмедячі!

відкриваються фантастичні краєвиди.

З ПІДВІСНИХ МІСТКІВ на висоті 35 метрів 

з радісною назвою.
яскравий папуга 

ЧУДОВИЙ АМАЗОН — 

АМА
ЗО

Н
ІЯ
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ФЕСТИВАЛЬ ЛІХТАРІВ — 

 давня традиція, його святкують 

уже понад 2000 років.

На святі переважають ЧЕРВОНІ БАРВИ, 
адже в китайській культурі вважається, що цей колір приносить удачу та радість.

Фестиваль ліхтарів 
припадає на ПЕРШУ 
ПОВНЮ китайського 

нового року.

нагода ЗГАДАТИ ПРО РОДИНУ.

це пора єднання та чудова 

Фестиваль ліхтарів — 

Солодкі 

 

  рисові кульки ЮАНЬСЯО —   традиційна страва, що символізує єднання та щастя.

ФЕСТИВАЛІ ЛІХТАРІВ
ОСВІТИ	НЕБОКРАЙ	НАД	ГОНКОНГОМ	НА

Китайський	Новий	рік	святкують	у	різних	куточках	світу	—	потрапити	
на	 вуличне	дійство	можна	 в	 кожному	місті , 	 де	 є	Чайнатаун.	Це	
найважливіше	для	китайців	свято,	воно	триває	два	тижні,	а	незабутньо	
відсвяткувати	його	варто	саме	в	Гонконгу.

Першого	дня	вулиці	гонконгівського	району	Цім-Ша-Цуй	повняться	
танцівниками,	вогнедишними	драконами	та	неоновими	платформами.	
Над	гаванню	Вікторія	вибухає	фантастичний	феєрверк	—	одне	
з	найяскравіших	видовищ	у	світі.	А	фестиваль	ліхтарів,	що	відбувається	
наприкінці	святкування,	знаменує	початок	весни.	Цього	дня	ліхтарики	
висять	по	всьому	місту:	в	парках,	ресторанах,	крамницях	—	і	мандрівники	
будь-якого	віку	можуть	узяти	участь	у	фестивалі,	запаливши	й	собі	один,	
коли	стемніє.

На багатьох 

 ліхтариках 

написані ЗАГАДКИ,   

і діти з юрби 

їх розгадують.

з прийдешнього року злих духів і невдачі.ТАНЕЦЬ ДРАКОНА, щоби прогнати На вулицях міста влаштовують 

однак сьогодні вони бувають 
з червоного паперу чи шовку, 
У давнину ЛІХТАРИКИ робили 

будь-яких форм, кольорів і розмірів!

ГО

НК
ОНГ
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