
Пам’ятка туристу
Путівник:

найкращий спосіб провести свою мандрівку із задоволенням



Малайзія
• Ніколи не торкайтеся голови і 

не передавайте щось через 

голову. Вона вважається 

найсвященнішою частиною 

тіла. 

• Не вказуйте вказівним 

пальцем на речі, замість нього 

використовуйте великий 

палець. Показувати на речі 

вказівним пальцем 

вважається грубістю і 

неввічливістю.

Детальніше…

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=305


Індія
• Уникайте поцілунків у 

громадських місцях та взагалі 
будь-яких «проявів» кохання

• Якщо ви випадково наступите на 
предмет, який вважається 
священним, особливо якщо 
предмет символізує державу чи 
релігію – можна навіть потрапити 
до в’язниці

• В храмах знімають взуття

• Щоб сказати «Так» – потрібно 
похитати головою, якщо «ні», то 
кивнути

Детальніше…

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=292


Індонезія

• Індонезійці не люблять, коли їх 
торкаються

• Рукостискання, передача 
платежів або речей тощо – все 
необхідно робити правою 
рукою. Використання лівої руки 
сприймається як зневага

Детальніше…

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=917


Англія
Найбільшою грубістю вважається V-
подібний знак пальцями, 
"ввічливість" якого залежить від 
того, якою стороною руки його 
показувати - долонею до 
співбесідника, чи навпаки. 

Якщо показати англійцю вказівний 
та середній пальці НЕ зі сторони 
долоні, тоді це знак дорівнює 
нашому "середньому пальцю".

Детальніше…

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=572


Дубай
• Публічні прояви почуттів, а 

також сексуальне домагання та 
приставання до жінок у 
громадських місцях, карається 
тюремним ув'язненням або 
депортацією.

• Фотографувати людей, 
особливо жінок і сімей без їх 
дозволу, забороняється.

Детальніше…

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=278


Японія
• У жодному разі не можна 

розмовляти голосно у 
громадському транспорті

• Прискіпливі «гурмани» або ті, хто 
має певні «дієтичні вимоги, також 
повинні знати, що просити 
замінити щось у страві вважається 
неввічливим, японці сприймають 
це як образу.

• Розраховуватися за їжу в кафе 
потрібно до її вживання

• На вулицях немає урн, сміття 
несуть додому

Детальніше…

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=369


Китай

• «Боротьба» за те, хто сплатить 
рахунок, – жест, який 
вважається правилом хорошого 
тону в Китаї

• чайові розглядатимуться як 
«отримання незароблених
грошей» та навіть можуть
декого і образити

• За грубість по відошенню до 
поліції можна опинитися в тюрмі

Детальніше…

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=363


Німеччина

• Німці дуже люблять і 
цінують свій простір

• З німцями не прийнято
знайомитися на вулиці

• Не жартуйте з німцями 
стосовно їх нацистського 
минулого

Детальніше…

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=613


CША
• В чеках вказують суму 

чайових. Це 20% від вартості 

• За слово «негр» можна 
потрапити до суду

• Цінні речі варто зберігати в 
сейфі готелю, двері не 
відкривати незнайомим
особам

• З незнайомими жінками
потрібно поводити себе 
нейтрально, щоб не розцінили
як сексуальне домагання

Детальніше…

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=408


Португалія

• Не варто досолювати 
страву – це означатиме, 
що вам несмачно

• Ніколи не порівнюйте 
португальців з іспанцями 
– це їх образить

• Тут зарання вечеряють і 
більшість ресторанів 
зачиняється о 21.30 

Детальніше…

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=621


Італія
• За спробу зупинити попутку 

або таксі можуть оштрафувати

• заборонено палити в 
громадських місцях, а також у 
громадському транспорті

• Святі місця не можна 
відвідувати у відкритому одязі

• Уникати пропозицій щодо
придбання будь-якого товару 
«з рук», щоб не стати жертвою 
шахрайства

Детальніше…

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=590


Франція

• В кафе, барах і деяких
ресторанах дешевше
їсти і пити біля стійки, 
ніж за столом

• Торгівельні заклади у 
неділю не працюють

• Під час прийому їжі в 
кафе не кладіть
телефон чи гаманець на 
стіл

Детальніше…

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=643


Греція
• Образливий жест розчепірена 

долоня

• На території археологічних
пам'яток забороняється брати в 
якості сувенірів уламки мармуру і 
камені без спеціального дозволу

• у великих містах вулиця під
однією і тією ж назвою може
зустрічатися декілька разів, 
правда, в різних районах

• Утримуйтеся від демонстрації
своїх політичних поглядів, 
спортивних симпатій

Детальніше…

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=576


Турція
• Чайові.  Зазвичай в розмірі від 5% 

до 15% заведено давати
офіціантам в ресторанах, кафе, 
готелях і турецьких банях. В таксі
чайових не дають

• Показувати великий палець руки 
туркам ліпше не варто, цей жест є 
образливим

• Будинок, так само як і мечеть, 
вважається священним місцем, 
тому, заходячи до неї, треба 
зняти взуття й залишити його
біля входу

Детальніше…

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=1055

