З ДОРІГ ДАЛЕКИХ

10 ПРИЧИН ПОЛЕТІТИ
НА ВИХІДНІ У КОПЕНГАГЕН

1. Проведіть хоч кілька днів без машини – об’їздіть місто на ровері. Тут це безпечно!
Кількість роверів у Копенгагені вражає. Місцеві жителі жартують, що новонароджені данці вже вміють їздити на цьому виді
транспорту. На роверах катаються всі – від старого до малого!
Батьки з малюками, які сидять/лежать у спеціальних кошиках,
поруч трохи старші діти на власних роверах. Часто на цих двоколісних засобах пересування можна побачити й елегантно одягнених людей у досить поважному віці. Для велосипедистів відведені спеціально доріжки по всьому місту. І, що цікаво: перевагу
на переходах мають не пішоходи, а велосипедисти! Не встиг перейти дорогу вчасно – маєш проблеми. Роверами може скористатися кожен турист: його легко винайняти у готелі чи хостелі, через спеціальні інтернет-сервіси або в певних пунктах міс-
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та. Найоптимальнішим варіантом є оренда ровера через інтернетпрограми Donkey Republic, Cycle now та ін. Коштуватиме така
послуга близько 100 крон на добу. Місць для паркування також
не бракує. Зручно, дешево і з любов’ю до Природи. Може, навіть принца зустрінете, адже він полюбляє їздити мсітом.
2. Проїдьтеся в найкращому метро Європи
Обов’язково проїдьтеся в метро – можливо, вам пощастить
зустріти саму Королеву! Адже добре відомо, що монарші особи Данії полюбляють бути ближче до народу, тому і містом прогулються, і в метро їздять.
До речі, це єдиний метрополітен у Данії, і відкритий він був
у 2002 році. В копенгагенському метро немає машиністів, а керування відбувається завдяки автоматизованій системі. Метро
Копенгагена – справжня гордість данців, адже у 2009 році отримало титул Worlds Best Metro і вже понад 10 років вважається
кращим у Європі.
3. Сфотографуйтеся зі знаменитою Русалкою
Якщо не зробите фото зі знаменитою Русалкою з казки Андерсена, то вам просто не повірять, що ви були в Копенгагені.
Ця бронзова статуя є однієїю з «візитних карток» Копенгагена і навіть «їздила» на всесвітню виставку в Шанхай. Стоїть вона
на вході в бухту з 1913 року на набережній Ланґелініе. Біля неї
практично цілодобово юрба туристів і протиснутися доволі важко. Найбільше бажаючих сфотографуватися з нею – це туристи з Японії та Китаю. До речі, данці люблять переодягати статую й малювати її фарбою.
4. Відвідайте набережну Ньюгавн
Просто магічне й одне з найцікавіших місць до огляду в Копенгагені. Самісінький центр міста і вважається одним з найкрасвіших місць столиці Данії. Раніше тут було багато таверн
для рибалок і моряків, які прибували до міста й хотіли трохи
відпочити. А сьогодні – це одне з найбільш відвідуваних туристами місць. На кожному кроці – кафе й ресторани, де можна скуштувати національні страви Данії. Особливою місцевою
стравою є сморребред – по-нашому бутерброд з чорного хліба з маслом та оселедцем. Але ціни тут дуже високі: за страву
в одному з ресторанчиків Ньюгавна доведеться заплатити
щонайменше 800-900 грн за особу. Без напоїв. Ще однією особливістю набережної є кольорові будиночки, щільно притиснуті один до одного. До речі, в будиночках під номерами 18, 20
и 67 писав казки сам Ганс Крістіан Андерсен. Доповнюють цю
морську атмосферу щогли невеличких старовинних корабликів, величезний якір, яхточки. А ще звідси можна придбати квиток на прогулянкову екскурсію катером, завдяки якій побачите Копенгаген з іншого боку.
5. Парк Тіволі
Це один з найбільших та найстаріших парків Європи. Незважаючи на величезний наплив людей тут просторо й вільно.
Парк відомий своїми водоспадами, атракціонами, ресторанми.
Щороку він приймає майже 5 млн відвідувачів! І дорослі, і діти
знайдуть тут для себе щось цікаве. Для молодших відвідувачів
влаштована величезна ігрова зона, а для дорослих – близько півсотні кафе й ресторанів, де можна скуштувати пиво, яке готують тут же. Особливо цікавими є театр пантоміми й музичне
шоу фонтанів. Woodhouse
Варто відвідати фабрику солодощів «Bolchekogeriet». Їх готують вручну згідно зі старовинними рецептами й традиціями.
А ще можна скуштувати десерти без цукру. А якщо ви поціновувачі чаю, то завітайте в чайну кімнату Chaplons, де можна оцінити унікальний чай рідкісних сортів і купажів з додаванням фруктів.
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6. Погуляйте найдовшою торговою вулицею
Вулиця Стрьоґет– одна з найдовших пішохідних і торгових
вулиць Європи. Простягається вона від Площі, де знаходиться ратуша, до Нової Королівської площі. Довжина становить понад кілометр та об’єднує п’ять вулиць і три площі. Рух машин
тут заборонений. Тут багато невеличких кафе, ресторанчиків
і магазинів. Багато й цікавих визначних памяток. Наприклад,
фонтан, біля якого ще з 50-х років минулого століття молоді акушерки танцюють навколо нього танець на честь здачі випускних
іспитів. Мешканці Копенгагена назвали цей фонтан Сторк, що
в перекладі означає «фонтан лелек».
Варто відвідати й Ратушу, бо саме звідси відкривється чудовий вигляд на місто, Церкву Святого Миколая, оскільки саме
в ній постійно відбуваються цікаві заходи: виставки, концерти, семінари й навіть джазовий фестиваль.
7. Подивіться, як варять знамените пиво Carlsberg
Ще одне цікаве місце для туристів – музей . 1847 року в центрі міста збудували пивоварню, біля входу якої височать п’ятиметрові слони. Над «Слоновими воротами» можна побачити напис: «Працювати на благо своєї країни». Сьогодні тут можна
ознайомитись з процесом виготовлення знаменитого пива. У підвалі музею експонується колекція пляшок, виготовлених ще до
війни. До речі, у вартість квитка входять два бокали пива для
дорослих або лимонаду для дітей.
У Копенгагені загалом є шість великих пивоварень. А ще
багато невеличких броварень, де варять цей стародавній напій.
Є ресторани, де пиво є головним інгредієнтом багатьох страв.
8. Пляжі Копнгагена – просто чудові!
У Копенгагені прекрасні пляжі. Місто оточене водою і після реконструкції водних каналів вода в місті стала дуже чистою. В центрі сіолиці є величезний морський басейн Гаунебадет, а в інших районах – пляжі. Неподалік центру Копенгагена розташований чи не найвідоміший пляж Амагер, якому свого часу видали нагороду «Голубий прапорець», яку присвоюють лише найчистішим пляжам з дуже добре розвиненою інфраструктурою. Пісок дуже чистий і бажаючих позасмагати доволі багато. Щоправда, покупатися, скоріше за все, не вдасться, бо вода тут, як правило, холодна.
9. Христіанія – місто в місті
Ще десять років тому цей район був справжнісіньким наркопритоном. Будинки обмальовані графіті, вулицями вештаються хіппі, а маріхуану й донині продають відкрито.
Цей район столиці Данії не має нічого спільного з Христом,
а назву отримав в честь данського короля Христіана IV. Раніше тут були військові казарми, а коли вони спорожніли, в них
заселилися безхатьки. Згодом до них доєдналися хіппі. На початку 70-х минулого століття вони звели паркан і заселели це
«містечко», назвивши його «вільним містом» з власним прапором. Роками тут постійно відбувалися сутички з поліцією за
право власності на нерухомість. Але з часом обом сторонам вдалося досягнути консенсусу. Сьогодні Христианія одне з найцікавіших для туристів місць у Копенгагені. Туристи можуть
відвідати Христіанію. Але є правило: тут не можна фотографуватися.
10. Якщо хочете спокою, відвідайте кладовище Ассістенс
Кладовище Ассістенс розташоване в центрі столиці Данії.
Тут поховано багато відомих людей. Зокрема, й Ганс Крістіан
Андерсен. Місцеві жителі поводяться тут вільно й розкуто, як
у великому парку: сидять під деревами, розмовляють, п’ють напої і навіть засмагають… Для нас це доволі дивно, а для данців – цілком нормально. Це, мабуть, пов’язано з тим, що жителі цієї країни сприймають смерть як щось звичне і таке, чого
не треба боятися.
Цвинтар був зведений ще в 60-х роках XVIII сторіччя і призначений був для поховання бідняків, які померли від чуми. Але
вже наприкінці XVIII сторіччя це місце стало престижним і тут
стали ховати знаменитих данців. Але найчастіше туристи
приходять сюди, щоб відвідати просту й непримітну могилу Ганса Крістіана Андерсена.
Вікторія О. РОМАНЧУК
Світлини автора
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