
Поки весь світ знаходиться в ізоляції у зв'язку з 

поширенням коронавіруса, фотографи-

мандрівники створили фотопроект "Велика 
пустота", показавши, як виглядають вулиці 

різних міст планети без туристів і місцевих 

жителів. Допитливі фотографи покажуть 

вам різні куточки нашого світу. Давайте 

разом побачимо, як змінюється і живе 

наша планета сьогодні.

T  R  A  V  E  L



РИМ – ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 2,873 МЛН

Рим – столиця Італії, величезне багатонаціональне місто,

історія якого налічує майже три тисячі років. Його архітектура і

твори мистецтва справили величезний вплив на світову культуру.

Руїни античного Форуму та Колізею демонструють колишню

велич Римської імперії. Ватикан, резиденція керівництва Римо-

католицької церкви, користується величезною популярністю у

туристів завдяки собору Святого Петра і численних музеїв, а

фонтан Треві входить в топ-найпопулярніших визначних пам'яток

для відвідування. За традицією, кожен, хто повернеться спиною

до фонтану Треві і кине в нього монетку, обов'язково повернеться

в Рим. Щотижня в фонтані збирають близько 11 тисяч євро і

жертвують на благодійність.

ГАЛЕРЕЯ УФФІЦИ, ФЛОРЕНЦіЯ

Найвідоміша картинна галерея Італії запрошує тебе 

провести час в компанії Боттічеллі, Караваджо, Джотто, да Вінчі та 

інших великих майстрів: 
https://artsandculture.google.com/p artner/uffizi-gallery
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Париж - столиця Франції, один з головних європейських

міст і світовий центр культури, мистецтва, моди і гастрономії. У

центральній частині міста, побудованої в XIX столітті, проходять

широкі бульвари і протікає річка Сена. Найвідоміші пам'ятки

Парижа - Ейфелева вежа, собор Паризької Богоматері в

готичному стилі, зведений в XII столітті і знаменитий музей

Паризький Лувр. Також місто славиться своїми численними

кафе і бутиками з одягом від відомих модельєрів на вулиці

Фобур-Сент-Оноре.

МУЗЕЙ ПАРИЗЬКИЙ ЛУВР

Рідкісна можливість зустрітися з «Моною Лізою» Леонардо

да Вінчі, скульптурою Венери Мілоської та іншими творами

мистецтва, не встаючи з дивана. Для вас працюють три

віртуальних тури, а також викладено безліч тематичних

відеоекскурсій.

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

http://www.louvre.fr/en/selections

ПАРИЖ – ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 2,148 МЛН
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ЛОНДОН – ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 8,982 МЛН
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Лондон – столиця Англії та Сполученого Королівства. Історія

цього сучасного міста сягає часів римлян. У самому центрі

Лондона знаходиться будівля парламенту - Вестмінстерський

палац, а також знаменита годинникова башта Біг-Бен і

Вестмінстерське абатство. Ця церква є місцем коронації

британських монархів. На протилежному березі Темзи

розташовано колесо огляду "Лондонське око", з якого

відкривається панорамний вид не тільки на південний берег, а й

на все місто. Британський музей якраз відноситься до одного з тих

місць, яке відвідують мільйони людей. Він другий в світі за кількістю

експонатів після Лувру. 94 галереї загальною протяжністю 4

кілометри - ось що чекає кожного, хто захоче відвідати цю

культурну пам'ятку Лондона.

БРИТАНСЬКИЙ МУЗЕЙ, ЛОНДОН

Онлайн-експозиція запрошує поглянути на світ і мистецтво

по-новому: тур оглядає не зали і колекції, а проходить у вигляді

інтерактивної лінії часу, за хронологічним принципом:

https://www.britishmuseum.org/collection/galleries



Одеса – ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 993,120 тис
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Одеса – це портове місто на Чорному морі в південній

частині України. Він відомий своєю архітектурою XIX століття,

наприклад будівлею Одеського театру опери і балету. Одеський

національний академічний театр - перший театр в Одесі за

часом зведення споруди, значенню і популярності, побудований в

1810 році архітекторами Фельнером і Гельмером в стилі нового

віденського бароко.

« Сьогодні ввечері, перед тим, як заснути, подумайте, як ми повернемося на 
вулицю. Як знову обіймемося, як разом ходити за покупками нам здасться
святом.
Подумаємо, як каву можна буде пити за стійкою, про розмови, про фото 
поруч один з одним.
Подумаємо, як все буде спогадом, але сама нормальність нам видасться
несподіваним і прекрасним подарунком. Полюбимо те, що до цього 
здавалося нам дурницями. Кожна секунда стане дорогоцінної.
Морські купання, сонце допізна, заходи, сміх.
Ми знову будемо разом сміятися.

Сили і мужності.
Скоро побачимося". 
Папа Римський Франциск

За матеріалами: https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-6337579-qqXozzu2shptqUI1Q6P1C0rOizkjcQJ8MaOzXet1azSGEbBSL4XC6ukLr3uetWOwazJVOqHebaMZSasgFXUycRhm-jpJZscgsw0K6XyjCM9qinmfzHYezMGYfQvzSzyNkUW5x38yFwtoxWEJy9IazQRQSSdbPblFizz-
YgshDPTOsww8cbXeGr6zTtkp1G6ITir477pX


