ПОДОРОЖУЄМО ЄВРОПОЮ

НАТАЛІЯ МАМЗЕНКО

ЄВРОПЕЙСЬКА КАЗКА

Малюк росте
На площі всього лише 2,02 км² на березі Середземного моря
на півдні Франції розташувався напіванклав – Князівство Монако.
Назва країни походить від давньогрецького слова „μόνοικος”, що
означає „відлюдник”. За останні 20 років територія країни збільшилася майже на 40 га завдяки осушенню моря, але це не межа. Монако планує „відвоювати” у моря територію, на якій помістилися б сім
футбольних полів. Задля створення насипу доведеться завезти із
Сицилії мільйони тонн піску та побудувати величезну підводну стіну заввишки 26 м. Штучні півострови зможуть вміщати до 3 000 жителів, що дозволить приймати більше туристів і, безумовно, принесе країні додаткові прибутки.

Великі монархи
маленької країни
У світі є величезна кількість казкових місць, що вражають
своєю красою та загадковістю. Ми мріємо їх відвідати, щоб
отримати незабутні спогади. Одним із таких місць є країна, яку
дехто називає „іграшковою”. Країна, у якій панує монархія, яка за
розмірами дещо більша Ватикану. Країна, в якій понад 300 днів
на рік панує тепла погода, і яка вабить туристів своїми казино
та морськими узбережжями. Ви не повірите, але робочих місць
тут більше, ніж мешканців, і шанс зустріти мільйонера один
з десяти. Найзручнішим громадським транспортом є ліфт,
а єдина залізнична станція розташована під землею. Навіть
правителі тут дивують: певний час на троні була голлівудська
кінозірка. Гадаєте, це неможливо?
Ласкаво просимо до Монако!

Головою держави є князь Альберт ІІ з династії Грімальді, яка
править князівством з кінця XIII століття. Але й досі найпопулярнішою особою залишається його покійна мати, голлівудська кінозірка Грейс Келлі. Вона була королевою Голлівуду, а стала принцесою Монако. Вийшовши заміж за князя Реньє ІІІ, вона покинула
акторську кар’єру й повністю присвятила себе країні, яка віддячила їй палкою любов’ю. Чарівну біографічну історію Грейс Келлі та
Реньє ІІІ показав Олів’є Даан у своїй стрічці „Принцеса Монако”, що
вийшла у світ 2014 року. Саму ж принцесу зіграла Ніколь Кідман. На
місці генуезької фортеці XIII століття, на скелі у районі Монако-Віль
(старе місто) розташована Княжа резиденція. Палац вабить своєю
красою і розкішшю.
Княжа резиденція
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Свято монегасків у Монако

Монегаски
У князівстві проживає понад 30 000 осіб. Монако – одна з країн, що мають найбільшу густоту населення у світі. Робочих місць на
15 000 більше, ніж самих жителів, тому тут зовсім відсутня проблема безробіття, а більшість найманих працівників у країні є іноземцями, переважно французами. Майже кожен третій житель Монако
є доларовим мільйонером. Уявляєте? Така собі країна мільйонерів.
У князівстві всі товари коштують у декілька разів дорожче, ніж у Парижі, а ціни на нерухомість просто нечувані. Крім того, у Монако
розташована вулиця, на якій продаються чи не найдорожчі у світі
будинки – по 200 000 доларів за квадратний метр.
Усіх мешканців країни прийнято називати монегасками, хоча
справжні монегаски, як нація, становлять лише 16 % від усього населення держави – стільки ж, скільки й італійці. Решту становлять
французи (47 %) та представники інших 125 національностей. Державною мовою є французька, хоча держава підтримує і монегаську, зокрема в освіті. Кожен, хто народився або став монегаском, має
переваги під час влаштування на роботу, а також не платить багатьох податків. Монегаски ніколи не вступають до рядів армії Монако. Чому? Зовсім не тому, що вони не патріоти. Князівство не має
власної армії, а захист території країни є відповідальністю Франції
відповідно до угоди, підписаної у 2002 році. Стати монегаском непросто – один раз на рік князь Монако дарує громадянство не більше як 10 особам.
Місцезнаходження Монако – між Францією та Італією – зіграло визначальну роль у розвитку національної кухні. Власних національних страв монегаски не мають. Усі місцеві смаколики були
запозичені у країн-сусідів та, звісно, з моря. Рибу та морепродукти
монегаски готують з оливковою олією та величезною кількістю різноманітних середземноморських трав.

Ліфт – основний вид
транспорту
У Монако є лише одна залізнична станція, розташована під
землею. Уявіть, таке собі метро міжнародного сполучення! Окрім
загадкової залізниці у країні діє геліпорт. Гелікоптери – єдиний
авіаційний транспорт в Монако. Князівство з’єднане вертолітною
лінією з аеропортом Ніцци. Також між південною та північною частинами порту Еркюль у районі Ла-Кондамін курсує водний автобус.
Проте найзручнішим громадським транспортом є ліфт. Так, так, не
дивуйтеся. Саме ним можна дістатися з одного кінця країни в інший. Річ у тім, що вулиці і будинки в Монако розташовані по спіралі.
Зайшовши у безкоштовний ліфт на одній вулиці, за декілька зупинок опиняєшся на іншій вулиці. Таких ліфтів у Монако багато, проте
можна скористатися і сходами. Нерідко ці міжрайонні сходи пролягають усередині висотних будинків: заходиш у під’їзд без дверей
на одній вулиці, піднімаєшся повз квартири, а на шостому, скажімо,
поверсі виходиш на іншу вулицю на пагорбі. Ще один варіант переміщення по Монако – туристичний поїзд, розфарбований у національні кольори князівства – червоний та білий.

Ах, Монте-Карло
Монако відоме своїм статусом податкового притулку та є майданчиком ігрового туризму. Тут розташований світовий ігровий
центр „Монте-Карло” – одне з найкращих казино країни, що працює з 1890 року. Це один із найстаріших гральних закладів планети. Його прабатьком є Товариство морських купань, яке заснував
князь Карл III. Знамените казино „Монте-Карло” приймає відвідувачів з усього світу. Увійти до казино можна за умови, що на дамі розЛіфт
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Найдорожча вулиця Монако, присвячена
пам'яті актриси і принцеси Грейс Келлі.
Орендувати 1 м² тут можна за 92 000 євро

Підземна залізниця
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Міжнародний цирковий фестиваль

„Гран-Прі Монако”

Океанографічний музей Монако
Казино „Монте-Карло”

Світові події у Монако

кішна вечірня сукня і справжні діаманти, на кавалерові – смокінг,
а під казино чекає щонайменше „Мерседес” – словом, усе вказує на
готовність програти кільканадцять тисяч євро. Вдень сюди пускають і туристів, щоправда, тільки тих, хто дотримується дрес-коду:
для чоловіків – штани і довгий рукав, для жінок – сукня нижче коліна або ошатний брючний костюм.

Жак-Ів Кусто та Монако
Жак-Ів Кусто, легендарний французький дослідник, з 1957 року
очолював знаменитий Океанографічний музей Монако. Його заснував князь Альбер I, який захоплювався антропологією й океанографією та винайшов декілька приладів і методик для дослідження
океану. Через 17 років після відкриття музею він ініціював створення Інституту океанографії, який є приватним фондом, затвердженим державою. Князь прагнув зробити доступними результати
наукових океанографічних компаній.
Одним із найбільш вражаючих експонатів музею є скелет кита
смугача, виставлений тут ще в 1908 році. У підвальній частині музею, що нависає над морем, розташований один із найстаріших
акваріумів у світі. Тут живуть понад 4 000 видів риб та приблизно
200 видів морських безхребетних.
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Монако – великий культурний центр не лише Європи, але й світу. З 1974 року в Монте-Карло проходить щорічний Міжнародний
цирковий фестиваль, який збирає найкращих циркових артистів
світу на арені відомого цирку-шапіто „Фонв’єй”.
Щорічно проходить Міжнародний телевізійний фестиваль Монте-Карло. Серед номінацій – художні фільми і серіали, а також новинні
програми. Символом і головною нагородою фестивалю є статуетка
„Золота німфа” – копія „Німфи джерела Салмас” французького скульптора Франсуа Жозефа Бозіо, оригінал якої зберігається в Луврі.
З 1929 року на вулицях Монако щорічно проводяться перегони
„Гран-Прі Монако”, які є одними з найпрестижніших автомобільних
гонок у світі. З 1950 року вони входять до складу всесвітньовідомого чемпіонату з кільцевих автоперегонів „Формули-1”. Перегони
„Гран-прі Монако” разом із тренувальними заїздами тривають чотири дні. Зведення гоночної траси Монако займає шість тижнів, а її
розбирання після перегонів – ще три тижні. Вузькі вулиці, круті повороти, тунель, численні спуски і підйоми роблять її однією з найскладніших трас у „Формулі-1”.
Європейська казка Монако дивує, захоплює, бентежить, вражає й назавжди лишається у серці. А ви б хотіли відвідати цю чарівну країну?

Мамзенко Наталія Олександрівна,
учитель географії та біології
Центральноукраїнського ВПУ ім. Миколи
Федоровського,
фіналіст IІІ Всеукраїнського Інтернет-конк
урсу
„УЧИТЕЛЬ РОКУ–2018” за версією
науково-популярного природничого
журналу „КОЛОСОК” у номінації „БІОЛОГІ
Я” і „ГЕОГРАФІЯ”
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