
Elk EU-land heeft zijn eigen monumenten en bezienswaardigheden. Kijk 
of je er twee dezelfde vindt door steeds twee kaartjes tegelijk om te 
draaien.

Op de volgende bladzijden vind je hoe je de kaarten kunt printen en 
achtergrondinformatie over de monumenten en bezienswaardigheden. 

Zoek de  Zoek de  

bezienswaardigheden
bezienswaardigheden

Dit is de pdf-versie van het online-memoryspel “Zoek de bezienswaardigheden!” 

die je vindt op: https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_nl
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Print de pagina’s met de vlaggen en 
de informatie over de EU-landen 

Op bladzijde 12-16 kun je meer lezen 
over alle EU-landen.

Vouw de kaartjes langs de stippellijn en 
lijm beide kanten aan elkaar.

Leg alle kaartjes met de EU-vlag naar boven en 
probeer de paren te vinden.

Knip de kaartjes langs de 
stippellijn uit.

Je hebt een kindvriendelijke schaar, kleurtjes en 
papierlijm nodig.

De kaartjes 
maken
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Portugal Portugal

Roemenië Roemenië

Slovenië Slovenië
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Zweden Zweden

Slowakije Slowakije

Finland Finland
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Tsjechië
Koning Karel IV gaf in 1357 opdracht voor de bouw van de Karelsbrug om de stad Praag te 
beschermen tegen haar vijanden. De brug is 516 meter lang en 10 meter breed, en heeft 
16 bogen en 30 beelden van heiligen. Als je ooit naar Praag gaat, zoek dan eens naar de 
afbeelding van een hond op een van de panelen onder de heiligenbeelden: erover wrijven 
brengt geluk!

Ken je deze 
plekken?

Bulgarije
Weet je wat een klooster is? Dat is een plaats waar monniken wonen en werken. Monniken 
zijn godsdienstige mensen die zieke en arme mensen helpen en ook voor elkaar zorgen. 
Een beroemd klooster dichtbij Sofia, de hoofdstad van Bulgarije, is het Rilaklooster, 
genoemd naar een monnik met de naam Ivan. Honderden jaren geleden leefde hij in een 
grot daar in de buurt, ver van de bewoonde wereld. Later werd Ivan heilig verklaard en 
sindsdien wordt hij Sint-Ivan van Rila genoemd. Het naar hem genoemde klooster trekt 
heel veel bezoekers.

België
This is the ‘Atomium’. It was built in 1958 for the World’s Fair in Brussels, België’s capital 
city. It shows a molecule of iron but 165 billion times bigger than it really is! It is made up 
of nine round balls joined together by tubes. You can go inside the balls or zoom up to the 
top in a lift and look out all over Brussels!

Denemarken
Deze kleurrijke haven heet Nyhavn ofwel “Nieuwe haven” in het Deens, maar het is 
eigenlijk de oude haven van de Deense hoofdstad Kopenhagen. Het wemelt er van de 
felgekleurde huizen uit de 17e en het begin van de achttiende eeuw en van de winkeltjes, 
cafés en restaurants, en de haven ligt er vol met historische houten schepen.

Duitsland
De Brandenburgse Poort in Berlijn, gebouwd in 1788, is een van de beroemdste 
bezienswaardigheden van Duitsland. In 1961, na de bouw van de Berlijnse muur tussen 
Oost- en West-Berlijn, werd de poort gesloten. Na de val van de muur in 1989 en de 
hereniging van Duitsland korte tijd later werd het opnieuw de toegangspoort tot een van de 
meest elegante boulevards van de stad en een symbool van eenheid.
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Estland 
Tallinn is de hoofdstad van Estland en de oude binnenstad is een van de best bewaarde 
van heel Europa. Maar Tallinn is tegelijk ook een moderne stad. Je hebt misschien wel eens 
gehoord van Silicon Valley in de Amerikaanse staat Californië? Dat is waar bedrijven zoals 
Google en Facebook zijn begonnen. Nou, Tallinn wordt vaak het Silicon Valley van Europa 
genoemd, omdat er zo veel computerexperts werken.

Frankrijk
De Eiffeltoren in Parijs is een van de beroemdste monumenten ter wereld. Hij is vernoemd 
naar Gustave Eiffel, die hem gebouwd heeft voor de wereldtentoonstelling van 1889 in 
Parijs. Tot 1928, toen in New York het Chrysler Building werd gebouwd, was de Eiffeltoren 
het hoogste door de mens gemaakte bouwwerk van de wereld.

Kroatië
Het dak van de Sint-Marcuskerk in de hoofdstad Zagreb is beroemd om haar vele kleuren: 
Op het dak staan de wapens van de voormalige koninkrijken van Kroatië, Slavonië en 
Dalmatië, en van Zagreb, een wit kasteel tegen een rode achtergrond. Een wapen is een 
afbeelding bestaande uit verschillende tekens, met soms ook een leeuw of draak. Ze waren 
vroeger erg populair en stonden op het schild van soldaten die ten strijde trokken. Veel rijke 
families hadden hun eigen wapen en sommige daarvan gebruiken dit nu nog steeds.

Ierland
De Kliffen van Moher in het Ierse graafschap Clare zijn een natuurwonder. Ze strekken zich 
uit over een lengte van 14 kilometer en worden jaarlijks bezocht door ongeveer 1,5 miljoen 
mensen, die er de rotsformaties, planten, vogels en andere dieren komen bewonderen. Heb 
je misschien de film “Harry Potter en halfbloed prins” gezien? Daar komen ook de Kliffen 
van Moher in voor. Let er maar eens op, mocht je die film nog een keertje bekijken!

Griekenland
De Akropolis is een hoge, rotsachtige heuvel in Athene, de hoofdstad van Griekenland, 
waarop een groot aantal oude tempels staat. Bij aanvallen diende deze heuvel als 
schuilplaats voor de inwoners van de stad. De grootste tempel op de Akropolis, het 
Parthenon, is die ter ere van Athene, de Griekse godin van de wijsheid. De stad is naar deze 
godin genoemd.

Spanje
De bouw van de Sagrada Familia (Heilige Familie) in Barcelona is begonnen in 1882. Maar 
de kerk is nog steeds niet af. Zij is ontworpen door de beroemde architect Antoni Gaudí en 
zal pas in 2026 , 100 jaar na de dood van Gaudí, worden voltooid.
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Cyprus 
De kerk van Sint-Lazarus in Larnaca, Cyprus, is ongeveer 1200 jaar geleden gebouwd 
bovenop het graf van Sint Lazarus. Lazarus leefde in de tijd en in de streek van Jezus. Toen 
Lazarus was overleden zou Jezus hem weer tot leven hebben gewekt. Later is Lazarus naar 
Cyprus gegaan. Hij werd daar de eerste bisschop. Na zijn dood werd hij de beschermheilige 
van Larnaca.

Litouwen
De Gediminastoren is het enige nog overeind staande deel van het Bovenkasteel van 
Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. De toren werd in 1409 voltooid. Volgens de legende 
droomde groothertog Gediminas, nadat hij op een dag was gaan jagen, dat bovenop de 
heuvel waar hij gejaagd had een grote ijzeren wolf verscheen die evenveel geluid maakte 
als honderd wolven te samen! Toen hij deze droom aan een tovenaar vertelde, kreeg hij te 
horen dat hij op die plek een stad moest bouwen, die zou uitgroeien tot een schitterende 
en wereldberoemde stad.

Italië
Pisa is een stad in Italië, waar ze in 1173 zijn begonnen aan de bouw van een 
klokkentoren. Maar toen de bouwvakkers aan de derde verdieping bezig waren, begon de 
toren te verzakken en over te hellen. Sindsdien staat hij scheef, al meer dan 800 jaar lang! 
Nu deskundigen hebben gezegd dat de toren niet zal omvallen, mogen bezoekers weer de 
294 treden naar de top beklimmen.

Letland
Dit Zwarthoofdenhuis staat in de oude binnenstad van Riga, de hoofdstad van Letland. 
Het oorspronkelijke gebouw, dat van de veertiende eeuw dateert, is in de Tweede 
Wereldoorlog verwoest. Pas In 1995 werd het herbouwd. Het is vernoemd naar de groep 
van ongetrouwde kooplieden en reders die er regelmatig feesten hielden. De traditie van 
het opzetten van een kerstboom zou zijn begonnen toen de zwarthoofden er in de kersttijd 
een boom opzetten om er rond te dansen en te zingen.

Hongarije
Dit grote gebouw is het Hongaarse Parlement in Boedapest. Het staat op de oever van 
de rivier de Donau, de op één na langste rivier van Europa. Het parlement is de plek waar 
mensen samenkomen om te praten en te beslissen over wat er in een land moet gebeuren, 
bijvoorbeeld welke wegen er moeten worden gebouwd, wat je op school moet leren, hoe er 
voor de natuur wordt gezorgd enzovoort. Dit parlement is zo groot dat er dat er ongeveer 
100 000 mensen, 40 miljoen bakstenen, een half miljoen edelstenen en zelfs 40 kilo goud 
voor nodig nodig waren om het te bouwen!

Luxemburg
Fort Thüngen, dat in 1732 is gebouwd, maakte vroeger deel uit van de stadsmuren die de 
stad Luxemburg moesten beschermen tegen aanvallen. Het word ook wel “De Drie Eikels” 
genoemd, omdat op het dak van elk van de drie torens een vergulde eikel staat. Het fort is 
omgeven door een diepe gracht en kon worden bereikt via een lange ondergrondse gang. 
Tegenwoordig wordt het gebruikt als museum.
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Polen
Met een hoogte van 237 meter is het Paleis van Cultuur en Wetenschap in de Pools 
hoofdstad Warschau het hoogste gebouw van het land. In dit in 1955 opgetrokken gebouw 
liggen theaters, musea en een bioscoop. In het jaar 2000 werd in de toren van het gebouw 
een “millenniumklok” geïnstalleerd. De secondewijzer is bijna 4 meter lang.

Portugal
De toren van Belém stamt uit de tijd waarin Portugal zeevaarders op pad stuurden om 
nieuwe landen te ontdekken. Het in 1514 voltooide bouwwerk staat op de oever van de 
rivier de Taag en moest de hoofdstad Lissabon beschermen.

Roemenië
Kasteel Brand in de Roemeense streek Transsylvanië is vooral beroemd als kasteel 
van graaf Dracula. Deze vampier is eigenlijk een personage uit een boek, maar is wel 
geïnspireerd op iemand die echt geleefd heeft, namelijk Vlad de Spietser. Die heeft dit 
kasteel waarschijnlijk nooit bezocht, maar het lijkt wel veel op het kasteel uit het boek.

Malta
De in 1577 geopende kathedraal van Sint-Jan in de hoofdstad Valletta is gewijd aan Sint-
Jan de Doper, die zo genoemd wordt omdat hij het was die Jezus Christus gedoopt heeft. 
Op de schilderingen in de kathedraal, onder meer op het rijk versierde plafond, zien we het 
leven van Sint-Jan.

Nederland
Het dorp Kinderdijk ligt in de provincie Zuid-Holland. Een dijk dient om te voorkomen dat 
een laaggelegen stuk grond, bijvoorbeeld aan de zee of aan een rivier, onder water lopen. 
Rond 1740 hebben de Nederlanders deze 19 windmolens gebouwd om het water uit deze 
laaggelegen gebieden te pompen.

Austria
Oostenrijk heeft vele bergen, waarvan de meeste tot de Alpen behoren. Dat is een 
uitgestrekte bergketen die in verschillende landen ligt. De hoogste berg van Oostenrijk is de 
Großglockner. In de winter zijn deze bergen bedekt met sneeuw en gaan mensen er graag 
skiën!
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Finland
De kathedraal van Helsinki met zijn grote groene koepel en zijn vier kleinere koepels is het 
symbool geworden van deze stad. Het is een baken voor wie per boot in Helsinki aankomt. 
Hij is gebouwd in 1852 als eerbetoon aan tsaar Nicolaas, toen Finland nog een deel van 
Rusland was.

Slovenië
Het Meer van Bled in het noordwesten van Slovenië is een erg populaire bestemming voor 
toeristen. Midden in het meer ligt een eiland met daarop de Maria Hemelvaartskerk, die 
druk wordt bezocht. Het brengt namelijk geluk als een bruidegom zijn bruid langs de 99 
treden tellende trap naar het topje van de kerktoren draagt.

Zweden
De Ericsson Globe, met de vorm van een enorme golfbal, is het grootste bolvormige 
gebouw van de wereld. Het is geopend in 1989 en er worden ijshockeywedstrijden, shows 
en popconcerten gehouden. Het wordt ’s nachts verlicht zodat het al van mijlenver kan 
worden gezien!

Slowakije
Hoog op een heuvel aan de rivier de Donau staat het Kasteel van Brastislava uit de 
negende eeuw. In de loop der tijd is er wel heel wat aan verbouwd en in 1811 werd het 
door een grote brand zwaar beschadigd. Het kasteel is rechthoekig met elke hoek een 
toren. Ooit werden in de zuidwestelijke toren de Hongaarse kroonjuwelen bewaard. Dat was 
in de tijd dat de Hongaren nog de baas waren in Slowakije.


