


Столиця Канади Оттава була заснована в 1820-і роки і носила 
ім'я на честь підполковника Джона Бая - Байтаун. У 1855 році 

місто було перейменовано в Оттаву.

кордон між Сполученими Штатами і Канадою -
найдовший з існуючих на планеті.

КАНАДА - одна з найбільш миролюбних, найосвіченіших 
і найрозвиненіших країн світу. Канадці пишаються 

своїми звичаями і культурою, і завжди раді поділитися 
ними з туристами. А цікавими фактами про цю країну 

завжди раді поділитися ми з вами!

Канада – друга найбільша держава 
світу після Росії. Розкинулася вона на 

материку на 10 млн квадратних 
кілометрів.

НАЦІОНАЛЬНИМ ВИДОМ СПОРТУ В 
КАНАДІ Є ХОКЕЙ.

Озер в Канаді в рази більше, 
ніж в будь-якій іншій країні 

світу. Тут їх майже 2 
мільйони.



Світова столиця полярних ведмедів 
- Черчилл. Місцеві жителі змушені 
справлятися з навалою ведмедів -

вони навіть не замикають 
автомобілі, щоб пішохід міг 

сховатися при зустрічі з ведмедем.

Деякі знаки на автомобілях на 
півночі Канади зроблені у формі 

білого ведмедя.

Офіційними символами Канади є 
північноамериканський бобер і 

дерево клен, чий лист 
зображений на прапорі Канади.

На канадському прапорі зображений 
кленовий лист з 11 вершинами, так як лист 

такої форми найменше спотворюється на вітрі
- влада держави проводила спеціальні 

випробування в аеродинамічній трубі, щоб 
встановити цей факт.

В КАНАДІ Є СТРАТЕГІЧНИЙ ЗАПАС КЛЕНОВОГО СИРОПУ НА ВИПАДОК 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ПЕРЕБОЇВ З ПОСТАЧАННЯМ.

В Канаді був зафіксований рекорд по 
довжині греблі, збудованої бобрами -

протяжність споруди становила 850 
метрів.



Канада відома своїм дорогим крижаним 
вином - особливий вид алкоголю, який 

виробляють з винограду, замороженого 
природним шляхом.

Щорічно Нідерланди відправляють в Оттаву 10 тисяч тюльпанів в 
знак подяки. У 1945 році місто прихистив нідерландську 

королівську сім'ю під час окупації. З тих пір ця традиція переросла 
в канадський фестиваль тюльпанів.

Канадська пошта щорічно отримує мільйони 
листів з позначкою: “Санта-Клаусу, Північний 

полюс.”

Після Другої світової війни в Канаді 
пройшли багатотисячні акції протесту 

дітей, незадоволених різким 
зростанням цін на солодощі.



АПТЕКИ ПО-КАНАДСЬКІ - які вони 
«магазини лікарських засобів для 

покупців»?

ранку і до 12 ночі без вихідних. Асортимент подібної аптеки-магазину
далеко виходить за межі звичного для нас розуміння аптеки. Тут ви
знайдете косметику, парфумерію, книжковий відділ, державну пошту
Канади, дитячий відділ з іграшками і одягом, продукти харчування та
побутову хімію, прилади електроніки і багато чого іншого. Внутрішній
устрій аптеки строго розділен по поличках і групам - окремо між собою
стоять навіть полівітаміни для чоловіків і жінок. У всіх аптеках - база
даних, загальна для цієї мережі. Подібним принципом роботи
користуються і швейцарські аптеки. Зареєструвавшись вперше, файл
клієнта зберігається в системі, і в наступний раз обробка замовлення
стає набагато простіше. Адже в файлі зберігаються всі ваші дані і лікар-

У Канаді ви можете
зустріти більше семи тисяч
аптек, але найбільшою є
мережа аптек - Shoppers Drug
Mart. Вона налічує понад 1,240
«магазинів» по всій Канаді.
Відвідати аптеку ви можете з 8

ські рецепти, а замовити нову
порцію ліків ви можете просто по
телефону. Найбільш «передові»
аптеки пропонують і доставку
замовлень прямо додому. Більш
того, якщо ви вичерпали ваш
«запас» (кількість оновлень, які
дозволені за рецептом), частіше



За матеріалами: http://mapledip.com/visit-to-pharmacy/ https://sfinks-travel.ru/fakty/kanada/100-faktov-o-kanade.html https://elenaruvel.com/50-interesnyh-faktov-o-kanade/

Персонал аптеки - фармацевти (в невеликій аптеці це зазвичай і
власник) і асистенти. Фармацевти в країні отримують спеціальну вищу
освіту, і проконсультують вас з усіх нюансів застосування ліків, їх
сумісності та правильності призначення. До них же можна звернутися
і просто за порадою - які ліки краще купити з тих, що без рецепта, або
і зовсім поскаржитися де і як болить. Асистенти або торгові
працівники - добре знають асортимент, працюють на касі, готуючи
ваше замовлення до видачі.

всього аптекарі беруть на себе і
дзвонять до вашого сімейного
лікаря з тим, щоб оновити рецепт.
У більшості аптек ви можете
безкоштовно виміряти тиск,
розслабитися на масажному кріслі,
а перед епідемією грипу - ще й
зробити щеплення. Дрібниці, як то
кажуть, а приємно.

На відміну від вічно
зайнятих канадських лікарів
фармацевти нікуди не поспі-
шають і з радістю погод-
жуються приділити дос-
татньо часу кожному покуп-
цеві. Якщо ви - завсідник
аптеки, дуже скоро ви ста-
нете називати один одного
по імені і розглядати разом
один одного по імені і фотографії онуків.

Канадські фармацевти - самі доброзичливі 
люди в білих халатах
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