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Informacje podstawowe

• Kontynent: Europa

Stolica : Kopenhaga

Język : duński

Waluta: korona duńska

Ludność: 5,806 000

Powierzchnia : 43 098,31 km² 

• Ustrój polityczny: demokracja parlamentarna

• Typ państwa: monarchia konstytucyjna

• Głowa państwa: królowa Małgorzata II



UROKI 
DANII



Dania
• Królestwo Danii, będące najmniejszym państwem Skandynawii, 

położone jest w północnej części Europy. Mieszkańcy Danii 
uchodzą za jednych z najszczęśliwszych ludzi na świecie, być może 
to dzięki filozofii hygge którą stosują na co dzień, a która pozwala 
im cieszyć się małymi rzeczami, spotkaniami w gronie najbliższych 
w ciepłej i przyjaznej atmosferze.

• Zabudowa kraju zaskakuje niezwykłą prostotą oraz przemyślaną 
funkcjonalnością. Turyści, odwiedzający Danię, najczęściej mówią o 
niej z zachwytem, podkreślając jej urok, który można dostrzec w 
malowniczych wsiach, rozległych polach i łąkach, a przede 
wszystkim w niemal każdym mieście i miasteczku, w których 
zabytkowa zabudowa przeplata się z nowoczesnością, nie burząc 
pieczołowicie pielęgnowanej tradycji.



• Dania jest monarchią konstytucyjną, na czele 
państwa stoi Królowa Małgorzata II. Po niej 
królem zostanie jej pierworodny syn Fryderyk, 
Książe koronny Danii. Władzę ustawodawczą 
sprawuje jednoizbowy parlament (Folketing) na 
czele z premierem.

• Znaczna część kraju (około 70%) położona jest na 
półwyspie Jutlandzkim, natomiast reszta znajduje 
się na ponad 400 wyspach, z czego niewiele 
ponad 70 jest zaludnionych. Do Danii należy 
również Grenlandia oraz Wyspy Owcze, które 
posiadają szeroką autonomię i od kilku lat dążą do 
odcięcia się od Wspólnotowego Królestwa Danii.



Fauna i flora • Krajobraz Danii tworzą grunty orne, łąki i 
pastwiska dla zwierząt hodowlanych. Lasy 
stanowią tutaj niewielki wycinek krajobrazu 
(12%) i są to, w przeważającej części, obszary 
sztucznie zalesione. W lasach przeważają 
drzewa iglaste: sosny, jodły i świerki.

• Wiosną i latem prawdziwą ozdobą rozległych 
terenów, są wrzosowiska. Soczystymi 
odcieniami fioletu upiększają krajobraz, 
ukazując prawdziwe piękno szerokich połaci 
łąk.

• Dania jest idealnym miejscem dla wędkarzy, a 
dzięki dbałości o łowiska amatorów 
wędkarstwa tutaj nie brakuje. Najczęściej 
występującymi gatunkami ryb są pstrągi 
morskie, potokowe i tęczowe, a także lepienie 
występujące w wodach oblewających półwysep 
Jutlandzki. Znaczne ilości szczupaków i okoni 
można spotkać w malowniczych jeziorach na 
terenie całego kraju. W ujściach rzek, jak i w 
słonych wodach obmywających brzegi Danii 
żyją flądry, węgorze oraz wspomniane 
wcześniej okonie.



Klimat

• Dania leży w strefie klimatu 
umiarkowanego, to klimat morski, ciepły. 
Lata w Danii są długie i chłodne, notuje się 
dużo opadów, zimy zaś są łagodne i raczej 
ciepłe. Śnieg pojawia się bardzo rzadko, 
głównie pada tutaj deszcz. Najwyższą 
zanotowaną dotąd temperaturą w Danii 
jest 36 stopni, a minimalną minus 31.



MIEJSCA, 
KTÓRE 

TRZEBA 
ZNAĆ



Legoland w Billund
• Obok Disneylandu we Francji 

chyba najpopularniejsza atrakcja 
w Europie skierowana do 
najmłodszych. Jednak Legoland 
to nie tylko ogromne konstrukcje z 
klocków. To również wesołe 
miasteczko, kino, zjeżdżalnie 
wodne oraz restauracje, w których 
coś dla siebie znajdą również ci 
nieco starsi bywalcy. Polecam 
każdemu bez względu wiek.



Odense- miasto Andersena

• Miasto znane z tego, że wydało na świat 
największego baśniopisarza 
wszechczasów - Hansa Christiana 
Andersena. Niezwykle urocze, zielone, 
pełne rowerzystów i mega klimatyczne 
miasteczko. Zainteresowani kulturą znajdą 
tu wiele obiektów muzealnych, starych 
kościołów etc. Miasteczko można zwiedzić 
pieszo, a najlepiej wypożyczając rower. 
Punktem obowiązkowym jest dom, w 
którym urodził się H.C.Andersen.



Kopenhaga- stolica Danii

• Według niektórych zdecydowanie "must 
see" w Danii. Nieodłącznym elementem 
miasta i najczęściej fotografowaną 
atrakcją jest posąg małej syrenki. 
Najbardziej reprezentatywną częścią 
stolicy jest ulica Nyhawn położona w 
centrum miasta. 

• Warto również zajrzeć do ogrodów Tivoli, 
a także do dzielnicy zwanej Christiana -
miejsce dla entuzjastów trawiastych 
używek, hippisów i squatersów. Na tyle 
niepowtarzalne i totalnie odjechane, że... 
panuje tam zakaz robienia zdjęć. Sorry, 
Winnetou!



Zamek Egeskov

• Bajeczny zamek na wodzie. Figuruje 
na większości pocztówek oraz 
przewodników po Danii. Co więcej, 
to najlepiej zachowany zamek 
renesansowy w Europie 
zbudowany na palach. Wokół 
znajduje się bardzo przyjemny 
kompleks parkowo-ogrodowy, a w 
nim labirynty z krzewów, place 
zabaw dla dzieci oraz muzeum 
starych samochodów i samolotów ( 
w sam raz dla miłośników 
motoryzacji). Warto przyjechać 
będąc w okolicy Odense. Atrakcja 
zarówno dla małych, jak i tych 
większych podróżników.



Mons Klint- białe klify w Danii

• Białe, kredowe klify na wyspie Møn
to jeden z największych cudów 
natury w Danii. Powstały ponad 70 
milionów lat temu i są najwyższymi 
klifami w całym rejonie Morza 
Bałtyckiego!

• Malownicze punkty widokowe, 
spacer po drewnianych kładkach i 
biel klifów bijąca po oczach... Cudo
☺



Kerteminde

• Bardzo popularna wśród Duńczyków 
miejscowość wypoczynkowa leżąca 
nad cieśniną Wielki Bełt. Odwiedzając 
miasteczko będziesz miał okazję 
pospacerować po jednej z największych 
przystani jachtowych w całym kraju. Dla 
dzieci atrakcją będzie zapewne 
największe morświnarium w Danii. 



Skagen- gdzie łączą się morza

• Miejsce łączenia się Morza 
Bałtyckiego z Morzem 
Północnym. To właśnie tam 
wody obu akwenów o 
różnych gęstościach rozbijają 
się o siebie, tworząc 
niesamowite zjawisko 
przyrodnicze. Punkt znajduje 
się na północnym krańcu 
Półwyspu Jutlandzkiego. 



Zamek Kronborg

• "Być albo nie być - oto jest pytanie"... 
To właśnie w tym zamku Szekspir 
umieścił akcję "Hamleta", tym 
samym umieszczając go na liście 
najsłynniejszych warowni na świecie. 
Obiekt zaliczany do światowego 
dziedzictwa UNESCO. Chociaż 
położony na dalekim krańcu Zelandii, 
tuż przy granicy ze Szwecją, jest 
niezwykle popularnym turystycznie 
obiektem.



Ribe

• Najstarsze duńskie miasto oraz jedno z 
najstarszych miast w całej Skandynawii. 
Niewiarygodne, że lata świetlne temu stąpali 
po nim pierwsi wikingowie! W celu zgłębienia 
tematu poleca się wstąpić do muzeum oraz 
zrekonstruowanej osady wikingów. Ribe ma 
również nietypową tradycję - Nocną Straż. 
Coś Ci to mówi? Gra o Tron, Jon Snow...

• Niestety to nie te klimaty. Mianowicie od IV 
wieku aż do 1902 r. po zmroku bezpieczeństwa 
na ulicach pilnował nocny strażnik, który 
przechadzając się po ulicach miasteczka swoim 
śpiewem oznajmiał, że wybiła 22:00 i czas jego 
warty nadszedł. Dziś, to jedynie atrakcja 
turystyczna. 



Bornholm- wyspa rowerów
• Wyspa Bornholm to duńska wyspa w 

południowo-zachodniej części Morza 
Bałtyckiego. To niezwykłe miejsce często 
nazywane jest Majorką Północy ze względu 
na swój łagodny, morski klimat. Można 
spotkać tu niezwykle bujną roślinność -
bambusy, owocujące figowce oraz palmy.

• Nie brakuje również szerokich plaży 
zachwycających drobnym, niemal białym 
piaskiem. Fascynująca jest również 
urokliwa rybacka architektura w ślicznych 
miasteczkach. To miejsce idealne do 
zwiedzania i poznawania odległej historii 
menhiry. Najlepiej zrobić to na rowerze!



TRADYCJE, ZWYCZAJE, 
CIEKAWOSTKI





• W Danii kładzie się duży nacisk na
obchodzenie urodzin. W ich wigilię przy łóżku
solenizanta kładzie się podarki dla niego, aby
mógł on cieszyć się nimi, gdy tylko się obudzi.

• Dania tworzyła królestwo z Islandią aż do 1918
roku, od tej pory jest samodzielnym
królestwem.

• Dania w 2012 roku zalegalizowała związki par
homoseksualnych.

• Religia luterańska zapisana jest w duńskiej
konstytucji.

• Co ciekawe, w Danii kanapki jada się nożem i
widelcem.

• W duńskich mieszkaniach rzadko używa się
firanek i zasłon.

• Ulubionym sportem Duńczyków jest jazda na
rowerze. Znacznie więcej osób posiada rower
niż samochód, czterokołowce są w tym kraju
uważane za… luksus!

• Narodowym trunkiem Danii jest akvavit, w
niektórych wersjach ma nawet 50%!



Duńskie smaki

• Duńczycy lubią dobrze zjeść, a ich kuchnia 
nie należy do lekkich. Surowy klimat i 
bliskość morza powoduje, że w swoich 
tradycyjnych daniach nie unikają tłustych 
mięsiw i ryb.

• Warzywa niestety są ograniczone do 
minimum. Największą popularnością 
cieszą się ziemniaki, buraki, marchewka, 
ogórek i kapusta zazwyczaj serwowane 
jako dodatek do głównego dania mięsnego 
bądź rybnych sałatek. Warzywa podawane 
są również w różnego rodzaju occie bądź 
innej zalewie.



• Bardzo popularnym daniem są 
Smorrebrod, czyli kanapki z ciemnego 
pieczywa. Dawniej jego wypiekanie 
zajmowało całą dobę. Najbardziej 
tradycyjna kanapka składała się z 
pasztetu, słonego mięsa, galaretki oraz 
cebulowych krążków. 

• Dziś jednak Duńczycy coraz częściej 
wybierają lżejsze dodatki. Smorrebrod 
świetnie nadaje się, jako propozycja na 
śniadanie, kolację, a także posiłek w czasie 
lunchu.



• Tradycyjny duński obiad, podobnie jak w 
Polsce składa się ze schabowego, 
ziemniaków – często smażonych z cebulką, 
a także dodatkiem warzyw. Schab jednak 
piecze się ze skórą, pozwalając, aby słonina 
się rozpuściła, a skóra stała się chrupiąca.

• Równie popularne są mięsne pulpeciki 
frikadeller. Bardzo popularny jest 
leverpostej, czyli swojego rodzaju pasztet 
wyrabiany z mielonej wątroby, słoniny oraz 
cebuli. 



• Równie z daniami mięsnymi popularne są 
dania rybne szczególnie ze śledzia i 
makreli. W Danii spożywa się ryby pod 
każdą postacią: na surowo, marynowane, 
smażone, pieczone, grillowane. 

• Dużą popularnością również cieszą się 
sałatki rybne. Śledzie w zalewie, opiekane 
filety z warzywami to najczęstsze 
przystawki, jakie można znaleźć w Danii.



•Zakosztuj w Danii raz jeszcze…

• https://www.youtube.com/watch?v=17QFysNv7Oc

• https://www.youtube.com/watch?v=__8fHAIWM9I

• https://www.youtube.com/watch?v=nTOssmG4UjA

A zatem miłego poznawania☺
Farvel!!!



Materiały pozyskane ze źródeł:
• https://magiamiejsc.com/dania-mapa-flaga-stolica-miasta-waluta-turystyka.html

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Dania

• https://dania-ok.pl/o-danii.html

• https://szwedacz.com/podroze-relacje-ciekawostki-porady-zdjecia/wyspy-owcze-
dania/

• https://www.podstadionem.pl/flaga-dania.html

• https://eduplanner.pl/dunska-fauna-jakie-spotkasz-zwierzeta-w-danii/

• https://www.photo-travel.pl/2020/09/wakacje-w-danii-plaze-klimat-atrakcje/

• https://www.fostertravel.pl/wycieczki/dania/

• https://houseofpostcards.pl/pl/p/Countries-of-the-World-Dania/17418

• http://pinezkanamapie.blogspot.com/2018/02/co-warto-zobaczyc-w-danii.html

• https://simplife.pl/2015/07/28/skagen-czy-warto-zobaczyc/
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• https://www.tasteaway.pl/kopenhaga-kulinarna-czyli-5-potraw-ktore-musisz-
sprobowac/

• https://ilonaspassion.com/smorrebrod/

• https://milionerstwo.pl/1261-2/

• http://scandinavianland.blogspot.com/2012/08/zamek-hamleta-w-
helsingor.html

• https://navtur.pl/place/show/1517,ribe

• https://podroze.se.pl/swiat/europa/dania/bornholm-najlepsze-trasy-
rowerowe-europy/645/

• http://frakobenhavnwithlove.blogspot.com/2015/01/

• https://joemonster.org/art/33440

• https://bonavita.pl/kuchnia-dunska-charakterystyka-tradycje-alkohole

• https://www.lonelyplanet.com/denmark/top-things-to-do
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