Tari ale Uniunii Europene

Austria - Viena

 Steagul Austriei este unul dintre cele mai
vechi din lume, fiind adoptat in 1191 de ducele
Leopold al V-lea
 Cimitirul Central al Vienei are aproximativ 2.5
miloane de morminte, mai multe decat
populatia orasului
 Austria este singura tara din Uniunea
Europeana care nu este membra NATO

Belgia - Bruxelles

 Belgia este o tara din Europa de vest, membra
fondatoare a Uniunii Europene
 Belgianul Jean Neuhaus a inventat pralinele
de ciocolata in Bruxelles, in 1912; annual, in
Belgia se produc aproximativ 220.000 de tone
de ciocolata
 Cea mai lunga linie de tramvai din lume se
afla in Belgia si are 68 de km lungime

Bulgaria - Sofia

 Este una dintre cele mai vechi popoare
europene si este singura tara care nu
si-a schimbat numele de cand a fost
fondata (sec. V-VI)
 Bulgarii dau din cap in stanga si in
dreapta pentru “da” si in jos si sus
pentru “nu”
 Bulgaria produce in jur de 200.000 de
tone de vin anual

Cipru - Nicosia

 Pe steagul Ciprului se afla chiar harta
acestuia; Cipru a fost singura tara cu un
asemenea steag pana in 2008, cand regiunea
Kosovo a adoptat un steag cu harta sa
 Cel mai inalt punct din Cipru este muntele
Olimp cu o altitudine de 1.953 m
 Doua treimi din suprafata insulei sunt ocupate
de Republica Cipru; cealalta treime este
ocupata de Republica Turca a Ciprului de
Nord

Cehia - Praga

 In Praga se afla Universitatea Carolina,
cea mai veche universitate din Europa
centrala si cea mai veche din lume care
inca este activa
 Cehii sunt cei mai mari bautori de bere
din lume, cu 132 de litri consumati pe
persoana
 Conform codului de maniere ceh, un
barbat trebuie sa intre intr-un restaurant
inaintea femeii; la intrarea in alte cladiri
femeia are prioritate

Croatia - Zagreb

 Prima centrala hidroelectrica din lume a fost
“Iskrice”, construita in orasul croat Sibenik,
pe raul Krka, in 1895
 Croatia are 7 locuri ce apartin Patrimoniului
Mondial UNESCO: orasul Dubrovnik,
Complexul Split si palatul lui Diocletian,
Parcul National “Lacurile Plitvice”, Complexul
Episcopial din Porec, orasul Trogir, Catedrala
Sf. James din Sibenik si orasul Stari Grad
 Celebrul inventator, fizician si inginer Nikola
Tesla s-a nascut in satul Smiljan din Croatia
in 1856

Danemarca - Copenhaga

 Conform World Audit, Danemarca se
afla pe locul 2 in topul celor mai
democratice tari ale lumii si pe locul 6
in topul tarilor in care presa are cel
mai mare grad de libertate; de
asemenea este si tara cu cel mai
scazut grad al coruptiei din lume
 Danemarca a fost prima tara din
Europa care a abolit sclavia
 Printre cele mai cunoscute branduri
daneze se afla Lego, Tuborg si
Carlsberg

Estonia - Tallinn

 In Talinn, autoritatile locale au decis ca
transportul public sa fie gratuit pentru
rezidenti; astfel, tot mai multi oameni devin
rezidenti ai Talinn-ului, drept urmare bugetul
local primeste mai multe taxe, se folosesc mai
putine masini, iar mediul este mai putin poluat
 Aproximativ 50% din teritoriul Estoniei este
acoperit de paduri
 Estonia are doua zile ale independentei: 24
februarie (1918) si 20 august (1991)

Finlanda - Helsinki

 Poreclita “Tara celor o mie de lacuri”,
Finlanda este casa a 187.888 de lacuri si
179.584 de insule
 Finlanda detine probabil recordul pentru
organizarea celor mai multe campionate
mondiale; aici au loc campionate mondiale
pentru caratul sotiei, aruncatul telefonului
mobil, prinderea tantarilor, fotbal in mlastina,
aruncarea cu bocancul, sauna, air guitar si
multe altele
 Finlanda are unul dintre cele mai bune
sisteme de invatamant din lume; copiii nu
merg la scoala pana nu implinesc 7 ani, nu
primesc note in primii 6 ani si dau un singur
test obligatoriu la varsta de 16 ani; 66% dintre
elevi merg la facultate, cel mai mare procent
din Europa

Franta -Paris

 Franta a castigat cele mai multe
premii Nobel pentru literatura
 Franta este cunoscuta drept capitala
internationala a parfumurilor
 Limba franceza a fost limba oficiala a
Angliei timp de aproape 300 de ani;
de asemenea, dupa limba engleza, este
limba cu cea mai mare prezenta in
unitatile de invatamant din lume

Germania - Berlin

 Cu un numar de 81 de milioane de locuitori,
Germania este tara cu cea mai mare populatie
din Uniunea Europeana
 Prima revista din lume a aparut in anul 1663
in Germania
 In jur de 5 500 de bombe din timpul celui
de-Al Doilea Razboi Mondial sunt descoperite
in fiecare an in Germania, in jur de 15 fiind
dezamorsate in fiecare an

Grecia - Atena

 In fiecare an, Grecia este vizitata de 16.5
milioane de turisti. Asta face din Grecia una
din top 10 destinaii preferate din Europa de
turisti din întreaga lume
 Grecia se afla pe locul trei în clasamentul
celor mai mari producători de masline. Cei
mai vechi maslini, plantati in secolul 13, înca
mai fac masline
 Grecii nu fac cu mana pentru a saluta,
considera ca acest semn este o insulta. Grecii
saluta cu palma stransa

Ungaria - Budapesta

 Parcul National de la Hortobagy este cea mai
mare preerie naturala din Europa si cel mai
vechi parc national din Ungaria. Parcul face
parte din Patrimoniul mondial UNESCO
 Lacul Balaton este cel mai mare lac din
Europa Centrala, are proprietati curative si
tine loc de mare in Ungaria
 Ungaria a fost printre primele tari care s-au
opus regimului sovietic in timpul perioadei
comuniste (Revolutia din 1956)

Irlanda - Dublin

 Precipitatiile abundente ale Irlandei dau
nastere unor campuri verzi, care i-au adus
denumirea de “Insula de Smarald”. Terenul se
foloseste pentru pascutul vitelor care dau
lapte si pentru agricultura. Irlanda este
renumita pentru untul si branzeturilor sale,
pentru cai si pentru cursele de cai
 Podul O’Connell din Dublin care traverseaza
raul Liffey, este recunoscut ca fiind singurul
pod european ce are lungimea egala cu
latimea
 Trinity College, vechea universitate din Dublin
ridicata de Regina Elizabeta I, a avut
absolventi precum: Oscar Wilde, Jonathan
Swift si Bram Stoker

Italia - Roma
 Verona este leaganul de inspiratie pentru
opera celebra a lui Shakespeare, Romeo si
Julieta.
 Roma are singurul muzeu din lume dedicat
complet pastelor
 Pizza a aparut in secolul 18 – saracii
obisnuiau sa manance sos de rosii pe paine
plata. Prima pizzerie, “Antica Pizzeria
Port’Alba”, s-a deschis in 1830 la Napoli si
este deschisa si astazi

Letonia - Riga

 Letonia,oficial Republica Letonia , este o țară
în regiunea Baltică a Europei de Nord, una
dintre cele trei Țări Baltice
 Moneda Letoniei este LATS
 Riga este capitala Letoniei, situata pe malul
Marii Baltice, la gura de varsare a raului
Daugava. Riga este cel mai mare oras din
Tarile Baltice, fiind un centru important
cultural, educational, financiar si politic din
zona

Lituania - Vilnius

 Limba lituaniana este practicata de doar trei
milioane de oameni, însa ei se mandresc mult
cu aceasta si nu au acceptat niciodata sa fie
asimilati sau sa utilizeze o alta limba decat
cea nativa
 Liutanienii erau un popor de vanatori, iar
bucataria lor a fost profund influențata de cea
poloneza
 Lituanienii nu au distrus statuile din perioada
comunista, ci le-au adunat în parcul Grutas,
unde vizitatorii pot simti o parte din trecutul
țarii. Autoritatile au înteles ca nu poti sterge
o perioada din istorie, ci trebuie sa inveti din
ea

Luxemburg - Luxemburg

 Cele mai populare sporturi sunt ciclismul,
atletismul si tenisul
 Seful statului poarta titlul de Mare Duce
 Sub fortareata din Luxemburg exista 21 de
km de pasaje subterane

Malta - Valletta

 Aeroportul international din Malta se afla
undeva intre Luqa si Gudja. Singura
companie care opereaza zboruri in acest
loc e Wizzair, cu decolare de pe aeroportul
Otopeni
 In Malta, bicicleta e cel mai ieftin mijloc
de locomotie
 Valetta este capitala oficiala a insulei si
este in patrimoniul UNESCO. Catedrala
Sfantului Ion este unul dintre cele mai
valoroase si mai interesante puncte
turistice, intrucat contine sculpturi si
picturi ale lui Caravaggio

Olanda - Amsterdam
 Amsterdam a fost numit cel mai prietenos
oras din lume cu biciclistii, sunt mai multe
biciclete in oras (1 milion) decat oameni
 Olanda are cea mai mica rata a somajului
din Europa
 Atunci cand aterizati pe Aeroportul
International Schipol din Amsterdam, va
aflati la 4 metri sub nivelul marii

Polonia - Varsovia

 Polonezii sunt dedicati practicarii de sporturi.
Acestia fac jogging, iubesc inotul si sunt
obsedati de fotbal. Obezitatea nu este un lucru
des întalnit aici
 Polonezii sunt punctuali. Acestia urasc sa
întarzie ai absolut totul funcţioneaza conform
programului
 Polonezii sunt obsedati de supe. Orice meniu
festiv include si un anumit fel de supa. Cele
mai populare sunt supa de ciuperci si ciorba

Portugalia - Lisabona

 Cea mai veche librarie din lume, infiintata in
1732, este in capitala Portugaliei - libraria
Bertrand

 Cel mai lung pod din Europa, Podul Vasco da
Gama se afla in Lisabona, avand 17 km
lungime

 Portugalia este unul dintre cele mai bune
locuri de surf de top din lume. Portugalia are
o zona de coasta care se intinde pe 800 km si
este cunoscuta a avea 364 zile de surf

Romania - Bucuresti

 Din afara României, Dracula este un vampir
 Romanii fumeaza o cantitate absurda de
tigari. Fumeaza acasa, in restaurante si
chiar si in mall-uri
 Romania are unul din cele mai vesele
cimitire din lume

Slovacia - Bratislava

 Slovacia, oficial Republica Slovacă (slovaca:
Slovensko, oficial Slovenská republika) este
un stat fara iesire la mare din Europa
Centrala, cu o populatie de peste cinci
milioane de locuitori, si o suprafata de
aproximativ 49.000
km²
 In antichitate, teritoriul a fost locuit de
triburi dacice, celtice si germanice, iar peste
cateva secole, teritoriul fusese incorporat in
Imperiul Roman
 Slovacia, împreuna cu Slovenia, Estonia,
Letonia si Lituania sunt unicele tari din
fostul bloc comunist care fac parte din
Uniunea Europeana, Zona Schengen si NATO
simultan

Slovenia - Ljubljana

 In Slovenia se afla cele mai mari mine
de mercur din lume
 Cea mai mare trambulina de sarituri cu
schiurile din lume se afla in localitatea
Planica din Slovenia. Supranumele ei
este Letalnica (mortala). Aici au fost
doborate peste 60 de recorduri mondiale
 Unele scene din filmul “Cronicile din
Narnia” au fost filmate in Slovenia in
Soca Valley

Spania - Madrid

 Cu o altitudine medie de 650 de metri
deasupra nivelului marii, este a doua cea mai
muntoasa tara a Europei, dupa Elvetia
 Spania este tara cu cel mai mare numar de
baruri, cafenele si restaurante din Uniunea
Europeana
 paniolii au inventat siesta, somnul de după
amiaza. In Spania, timp de trei ore, intre
orele 14.00 şi 17.00, majoritatea angajatilor
au pauza pentru somn sau odihna, iar
majoritatea magazinelor se inchid

Suedia - Stockholm

 Stockholm este construit pe 14 insule si
centrul orasului este practic pe apa
 Limba suedeza nu a fost limba oficiala a
statului pana in anul 2009
 In Suedia pana în anul 1979 homosexualismul
era clasificat ca boala psihica

Regatul Unit - Londra
 Big Ben este numele clopotului, nu al
ceasului? Turnul cu ceas se numeste St.
Stephen’s Tower
 Din orice punct al Marii Britanii pana la cea
mai apropiata mare nu sunt mai mult de 74.5
mile
 80,000 umbrele sunt pierdute anual in
metroul londonez

