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Неймовірна Італія! Ця країна відома на весь світ своєю історією, 
культурою, кухнею, модою а також традиціями ... Ми зібрали для 

вас найцікавіші факти про цей «Дивовижний чобіток»!

Італія рекордсмен за пам'ятниками спадщини ЮНЕСКО, тут їх 
більше 50 - це більше, ніж в будь-якій іншій країні.

Італійці використовують у своїй мові
більш 250 жестів руками. Активна
жестикуляція пов'язана з відмінностями
в діалектах і емоційністю жителів цієї
країни.

В Італії виробляють понад 3500
видів вина і понад 400 різновидів
сиру, а також існує понад 2000 видів
піци!

Віконниці в Італії не можна зробити за
власним дизайном. Вони повинні відповідати
тим, що й у сусіда, щоб не порушувати
загальний архітектурний стиль міста.

Форму для італійської поліції шиє відома на весь світ Prada!

Нещасливий день для італійців
вважається п'ятниця 17. Це марно-
вірство прийшло з минулого - якщо
зобразити це число римськими
цифрами, то вийде XVII. Помінявши ці
цифри місцями, побачимо літери, які
складаються в слово VIXI, що з
латинської перекладається приблизно
як "життя закінчилося".
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У 1986 році на відкритті першого
Макдональдсу поруч безкоштовно роздавали
порції спагетті, щоб нагадати відвідувачам
про багату кулінарну спадщину Італії. А
найстрашніша образа для італійця - це
полити кетчупом пасту.

Крім бурхливої жестикуляції, запізнення у італійців в крові, для 
них абсолютно нормально приходити на декілька годин пізніше 

до зазначеної зустрічі.

Кольори прапора Італії можна
розшифрувати так - віра, надія, любов.
Самі італійці жартують, що червоний -
це томати, білий - моцарелла, а зелений -
базилік. Популярні інгредієнти італійсь-
кої піци Маргарити!

У невеличкій італійській комуні Марино щороку проходить 
фестиваль винограду, під час якого з фонтану на головній площі 

ллється вино замість води.

Для італійців з їх любов'ю до театру
і музики нормально купувати річний
абонемент на такі заходи. В деякі
театри потрапити без абонемента
просто неможливо.

В Італії прийнято надсилати
два запрошення на весілля. Одне
запрошує до церкви, а інше на
урочистий вечір після укладення
шлюбу. Можна піти на один захід і
відмовитися від іншого.
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Знаменитий фонтан Треві, в який
обов'язково потрібно кинути монетку,
щорічно приносить Риму близько 1,4 млн
євро - таку кількість грошей залишають
туристи тільки в одному фонтані!

Рим - єдине в світі місто, яке має на своїй
території іншу суверенну державу. Це най-
менша держава в світі - Ватикан.

Фраза "Всі дороги ведуть в Рим" бере початок з того факту, що 
до кінця четвертого століття нашої ери римляни побудували 

понад 53 тисяч миль доріг по всій своїй імперії.

Римський Колізей вважається
одним з Семи Чудес Світу та вміщує в
собі близько 50 тисяч людей!

Символ закріплення шлюбу поцілунком
також поширився завдяки Стародавньому
Риму. Але для римлян це була не просто
традиція, а якесь закріплення шлюбу, на рівні
офіційної печатки.

У самій маленькій країні
Ватикані, розташована найбіль-
ша в світі церква - Базиліка
Святого Петра.

Рим - столиця країни, вважається одним з найстаріших міст 
світу. Він був заснований в 753 році до нашої ери.
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Гондол у Венеції завжди рівно 425,
не більше і не менше. Всі венеціанські
гондоли побудовані за одним і тим же
принципом - 11 метрів довжини і 140
сантиметрів ширини.

Голубів у Венеції дозволено годувати тільки
на площі Сан-Марко. Якщо це зробити в іншому
місці Венеції, то вам загрожує великий штраф.

Щорічний Венеціанський карна-
вал - найяскравіший і найбільш древ-
ній в світі свято масок і перевтілень.

Історичний центр розташований на 118 
островах Венеціанської лагуни, розділених 150 
каналами і протоками, через які перекинуто 

близько 400 мостів.

Флоренція подарувала світові видатних
геніїв, таких як Леонардо да Вінчі,
Мікеланджело, Данте, Челліні, Боттічеллі,
Марко Поло, Джотто, Макіавеллі, Антоніо
Вівальді та Петрарка.

Та мова, яка вважається офіційною в Італії, 
насправді - флорентійський діалект. Загальним він 
став після написання Данте «Божественної комедії».

Венеція - це місто, вільне від автомобілів, велосипедів та 
автобусів. Замість вулиць тут канали, а головним 

транспортом вважаються гондоли та водні катери.
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Італія - країна з глибокими фармацевтичними традиціями і 
сучасним підходом.

Італія є колискою всієї європейської фармації.
Фармацевтичний ринок Італії входить в п'ятірку найбільших в
Європі.

В даний час в Італії працює близько 18 тисяч аптек. З них
16,5 тисячі - приватні, а приблизно 1,5 тисячі - муніципальні,
при цьому знайомі нам аптечні мережі відсутні, адже згідно з
місцевими законами одна людина може відкрити тільки одну
аптеку.

Всі лікарські препарати в Італії розділені на 3 групи: клас А
- препарати, вартість яких відшкодовується в повному обсязі;
клас В - частково відшкодовуються державою; клас С -
препарати, які не підлягають реімбурсації, та категорія ЛЗ, що
застосовуються в лікарнях.

Згадка про найстарішу
європейську аптеку датується
1200 роком, яка до сих пір
працює в італійській Флоренції.
У ній і сьогодні можна придбати
ліки, виготовлені за стародав-
німи рецептами.

препарати, фітопродукцію, гомеопатичні засоби, косметику,
різноманітні дитячі продукти і засоби для особистої гігієни. На
сьогоднішній день кількість таких парафармацевтичних аптек в
країні досягла 2500.

З давніх-давен італійці
люблять оригінальні препарати,
однак в останні роки завдяки
спеціальним заходам, вжитим з
боку уряду, суттєво зрос інтерес
до генериків. З 2007 р. стали
відкриватися «парафармачіі» (Pa-
rafarmacia) - аптеки, які можуть
продавати тільки безрецептурні
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За матеріалами: 
https://elenaruvel.com/50-interesnyh-faktov-ob-italii/, https://pilgrims.in.ua/ru/top-svyatyni/st-venice-7-facts.html, https://www.apteka.ua/article/152462

https://pharm.reviews/stati/zarubezhnyj-opyt/item/536-italyanskaya-apteka-soyuz-vekovykh-traditsij-i-vysokikh-tekhnologj

Сьогодні ж на її виробництві використовуються сучасні лінії і
матеріали, що дозволяють виготовляти високоякісну продукцію.
В Італії вимоги до підготовки і кваліфікації провізорів
висуваються досить суворі - в аптеці у клієнта можуть провести
цілий ряд обстежень і консультацій: від забору клінічного і
біохімічного аналізу крові до вимірювання ваги, росту,
артеріального тиску, рівня глюкози крові, при цьому фармацевт
може провести огляд стану шкіри і волосся, а також дати
поради по харчуванню. До речі, при перших ознаках
захворювання італійці не поспішають звертатися до лікарів -
вони відразу йдуть в аптеку. Опитування підтверджують, що
близько 80% клієнтів повністю довіряють порадам провізорів і
не сумніваються в їх компетентності.
Тож подорожуючи сонячною Італією неодмінно зазирніть до її
цікавих аптек!

Також в Італії поширені
«ерборістеріі» (Erbosteria) -
аптеки, де продають нас-
тойки, мікстури, збори з
трав. Найстаріша з таких
аптек знаходиться в самому
центрі Риму, неподалік від
Пантеону. Вона веде свою
історію з середини XVII
століття.

Ще одна з найстаріших
італійських аптек - Farmasia
SS. Annunziata dal 1561.
Раніше аптека спеціалізува-
лася на виробництві галено-
вих препаратів, а також
косметики. Але відомою во-
на стала завдяки своїй пар-
фумерії на основі традицій-
них спецій.
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