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AMFITIÁTER EL JEM

DREVENÝ KOSTOL BORGUND

Nachádza sa v Nórsku, 
v meste Stavkirke, postavený bol 
okolo roku 1180, v súčasnosti je to 
najzachovalejší drevený kostol 
v krajine. Samostatne stojace 
drevené kostoly siahajú do 
obdobia Vikingov, kedy prijali 
kresťanstvo. Štyri dračie hlavy sú 
odkazom na ich drakkary, čo boli 
Vikingské lode a Paganské 
tradície.

CHRÁM BOROBUDUR

Nachádza sa v Indonézii 
na ostrove Jáva, je to najväčšia 
budhistická stavba a pamiatka na 
svete z 9. storočia, zahŕňa 
3 pamiatky: Chrám Borobudur 
a ďalšie dva malé chrámy Mendut 
a Pawon. Tieto tri chrámy popisujú 
cestu, ktorá vedie k nirváne, ktorá 
symbolizuje najvyšší cieľ budhizmu.

HRAD BRAN

Nachádza sa v Bran, v Rumunsku, 
v časti Transylvánia. Hrad Bran je tiež 
nazývaný Drakulov hrad, táto 
pamiatka je ústredným bodom mýtov 
a legiend o Drakulovi. Bol postavený 
nemeckými rytiermi v 13. storočí na
61 m vysokom skalnatom útese. 
V románe s Drakulom, Bram Stoker, 
autor opisuje hrad, ktorý sa nápadne 
podobá na hrad Bran. Je potrebné 
však poznamenať, že žiadne historické 
dokumenty nepotvrdzujú, že Vlad III. 
Impaler, tiež známy ako Drakula, 
niekedy žil na tomto hrade.

VEŽA BIG BEN

CHEOPSOVA PYRAMÍDA

Nachádza sa v Egypte a stráži 
hrobku faraóna Khufu, ktorý vládol 
pred 4 500 rokmi. Je to najväčšia 
pyramída na svete, ktorá kedy 
bola postavená a jediná, ktorá 
ešte stále aj stojí. Pyramídy 
v Egypte sú zaradené medzi 
7 divov sveta. Cheopsova 
pyramída má viac ako 150 metrov.

MESTO CHIHÉN ITZÁ

Nachádza sa v štáte Yucatán 
v Mexiku, je to bývalé Mayské 
mesto, bolo postavené okolo 
9. storočia. Toto posvätné mesto je 
zmesou niekoľkých štýlov 
a umeleckých smerov, inšpirované 
rôznymi národmi, ako napríklad 
Mayovia a Toltéci, ktoré veľmi 
prispeli k jeho výstavbe a rozvoju.

SOCHA KRISTA SPASITEĽA

Patrí medzi nových 7 divov sveta, 
Socha Krista Spasiteľa 
je umiestnená na vrchu 
Corcovado, čo je najvyšší bod 
mesta Rio de Janeiro, ktoré je 
bývalým hlavným mestom Brazílie. 
Socha symbolizuje kresťanstvo a 
je národnou ikonou. Socha sa 
nachádza v nadmorskej výške 
710 metrov, je vysoká 38 metrov 
a váži viac ako 1 145 ton.

KOLOSEUM

Nachádza sa v meste Rím 
v Taliansku. Je to hlavný znak 
mesta, takmer 2 000 rokov starý,  
je to najväčší Rímsky amfiteáter 
s dĺžkou 188 metrov a šírkou 
156 metrov. V roku 80 n.l. Cisár 
Titus oficiálne otvoril Koloseum 
usporiadaním hier, ktoré trvali 
100 dní (dostihy, atletika, box, 
atď.) V Koloseu počas zábavy pre 
bohatých, prišlo o život takmer 
2 000 gladiátorov.

NÁRODNÝ PARK DENALI
A VRCH DENALI

Nachádza sa v nadmorskej výške 
6 194 m, na Aljaške, vrch Denali 
(„ten, ktorý je vysoký “), je to 
najvyšší vrch v Severnej Amerike. 
Výstup na jeho vrchol sa radí 
medzi tie najviac komplikované 
a veľmi náročné.

CHRÁM ANGKOR VEŽA BAYTEREK

Nachádza sa v El Jem 
v Tunisku, amfiteáter je tiež
nazývaný ako Koloseum Thysdrus 
a je najväčší v Afrike. Je to 
kamenná stavba pochádzajúca 
z Rímskej ríše z 3. storočia. 
V amfiteátri bolo miesto pre 
35 000 divákov.

Nachádza sa v Londýne 
v Anglicku, sú to slávne hodiny 
budovy parlamentu, ktorý bol 
postavený v roku 1858. Veža je 
vysoká takmer 106 metrov 
a po obvode sú 4 ks obrovských 
hodín, jedny pre každú stranu. 
V súčasnosti sú to najspoľahlivejšie 
hodiny aké existujú a vydržia 
akékoľvek zlé počasie. Názov „Big 
Ben“ v skutočnosti hovorí o tom, 
že vo vnútri veže sú umiestnené 
hodiny, ktoré vážia 14 ton.

Nachádza sa v Kambodži, Angkor 
je archeologické miesto rozložené 
na viac ako 400 km². Nachádza sa 
tu séria ruín hydraulických štruktúr, 
chrámov a komunikačných trás. 
Angkor bol jedným z hlavných 
miest Khmérskej ríše.

Nachádza sa v meste Nur-Sultan, 
čo je hlavné mesto Kazachstanu, 
v preklade jej význam znamená 
"veľký topoľový strom", výhľad 
na mesto je z výšky 105 m. 
Tento pamätník predstavuje 
kazašský mýtus o posvätnom 
vtákovi, ktorého symbolizujú 
slnečné lúče, a ktorý každý rok 
znesie zlaté vajce na vrchole veľmi 
veľkého stromu



CHICHÉN ITZÁ

EVEREST

GRAND BOUDDHA 
DE LESHAN

Situé à la frontière entre la 
Chine et le Népal, l’Everest 
est le plus haut sommet de la 
planète avec ses 8850 mètres 
d’altitude.  Il fait partie de la 
chaîne de l’Himalaya. Tensing 
Norgay et Edmund Hillary 
sont les premiers hommes à 
atteindre son sommet en 1953. 
Depuis, plusieurs expéditions 
ont eu lieu, entraînant la 
mort de plus de 300 sherpas 
(accompagnateurs) et 

Située dans l’état de Yucatán 
au Mexique, l’ancienne ville 
maya fut construite aux 
environs du 9ème siècle. 
Cette ville sacrée est le 
mélange de plusieurs styles 
et compétences artistiques 
inspirés de di�érents peuples 
comme les Mayas et les 
Toltèques, qui ont fortement 
contribué à sa construction et 
son développement. 

Située sur le �anc du mont 
Lingyun en Chine,  il s’agit de 
la plus grande et la plus haute 
statue de Bouddha au monde. 
Elle mesure 71 mètres de haut 
et 28 mètres de large. Selon 
la légende, la statue veille 
sur les marins qui voyagent 
au croisement de 3 �euves 
di�érents et elle empêche les 
innondations de la ville de 
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PARK DINOSAUROV

MOST ZLATÁ BRÁNA

Nachádza sa v štáte Kalifornia, 
tento zavesený visutý most, bol 
odhalený v roku 1937, preklenuje 
kalifornskú úžinu Golden Gate 
a jeho dĺžka je 2,737m a jeho dve 
veže sú vysoké 227m. Je z ocele 
a oranžovej farby, ktorá vznikla 
ochranným náterom proti korózii.

VEĽKÝ ČÍNSKY MÚR

Je dlhý 21,196,18 km a je označený 
niekoľkými ochrannými známkami 
dynastie. Postavili ho za vlády 
cisára Qina, stavba trvala viac 
ako 2000 rokov a na dokončení 
stavby sa podieľalo tisíce mužov, 
vojakov, roľníkov i väzni.

 VODOPÁDY IGUAZU

Uprostred subtropického lesa medzi 
Argentínou a Brazíliou, sú vodopády 
Iguazu, názov v preklade znamená 
„Veľká voda“a majú dĺžku 3km. Je to 
spleť viacerých vodopádov, len na 
argentínskej strane je ich viac ako 275, 
s prietokom vody až 6 miliónov litrov 
za sekundu. Tieto vodopády patria 
medzi najveľkolepejšie vodopády na 
svete.

GEOGLYF , 
KRESBA V PÚŠTI ATACAMA

 PRÍRODNÝ PARK
LENA PILLARS

Sibírskym fenoménom je 
geologický útvar, ktorý sa 
nachádza v Sakha republike 
v Rusku, v štátnom parku, na 
severovýchode Sibíra, sú to 
kamenné stĺpy, ktoré siahajú do 
výšky viac ako 100 metrov a tiahnu 
sa pozdĺž rieky Lena. Držia svoj 
tvar aj napriek podnebiu, keďže 
teploty sa tu menia od -60 ° C 
v zime až do + 40 ° C uprostred 
leta. Stĺpy uľahčujú prenikanie 
vody a zabraňujú tak erózii, sú tiež 
strážcovia niekoľkých jedinečných 
druhov vzácnych skamenelín.

SOCHA SEDIACEHO BUDHU

Socha sediaceho Budhu sa 
nachádza v Číne, v časti Mount 
Lingyun. Je to najväčšia a najvyššia 
socha Budhu na svete je 71m 
vysoká a 28m široká. Podľa 
legendy, socha dohliada na 
námorníkov, ktorí plávajú cez 
priesečník 3 rôznych sútokov riek 
a ochraňuje mesto Leshan pred 
povodňami. Rovnako je strážcom 
niekoľkých skamenelín jedinečných 
druhov.

MESTO MACHU PICCHU

Nachádza sa v Peru, Machu 
Picchu, v preklade znamená 
„Stará hora“ v Quechue, vrch je 
posadený v nadmorskej výške nad 
2 400m. Je to bývalá pevnosť, tzv. 
stratené mesto Inkov, postavené 
v 15. storočí a zahŕňa niekoľko 
terasovitých radov kamenných 
stien, ktoré sú postavené veľmi 
precízne.

PAMÄTNÍK
MITAD DEL MUNDO

Nachádza sa na severe Ekvádoru, 
je to slávny pamätník, ktorý 
symbolizuje kríženie rovníkovej 
čiary. Rovník je označený žltou 
čiarou a južná a severná pologuľa 
je po jej stranách. Mitad del 
mundo je španielsky a znamená to 
stred sveta.

SOCHY NA
VEĽKONOČNOM OSTROVE

Tieto sochy sa nachádzajú na 
Veľkonočnom ostrove, je to séria 
887 ľudských sôch, ktoré sa 
nazývajú aj monolity, čo je vlastne 
vulkanický kameň, sú otočené 
smerom k moru. Sú vytesané do 
kameňa 2 až 20 metrov vysokého 
a môžu vážiť viac ako 80 ton. To 
ako boli postavené a prečo sa 
nachádzajú na ostrove, zostáva 
stále záhadou.

 EIFFELOVA VEŽA HOTEL FAIRMONT
LE CHATEAU FRONTENAC
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Nachádza sa v centre mesta 
Alberta Badlands. V provinčnom 
parku sa nachádzajú niektoré 
veľmi dôležité fosílie a exempláre 
z obdobia dinosaurov. Nájdete 
tu približne 35 rôznych druhov 
dinosaurov, ktoré boli nájdené 
viac ako pred 75 miliónmi rokov.

Nachádza sa v Chile v púšti 
Atacame, je to nesmierne 
obrovský geoglyf, tzn. kresba na 
povrchu, ktorá má 86 metrov, bola 
vytvorená niekedy 1500 rokov 
pred Kristom. Existuje v súčasnosti 
viac hypotéz pokiaľ ide o pôvod 
tejto kresby. Najznámejšia 
hypotéza hovorí o tom, že kresba 
predstavuje šamana skrytého za 
maskou mačky.

Nachádza sa v Paríži, Eiffelova veža je 
symbolom Francúzska. Je vysoká 324 
metrov a bola postavená v roku 1889 
z iniciatívy Gustava Eiffela pri 
príležitosti Svetovej výstavy, kedy sa 
oslavovalo sté výročie Francúzskej 
Revolúcie. Veža bola  v minulosti v inej 
farbe, červená bola v r. 1889 a žltá 
v r. 1899. Až od roku 1968 bolo 
„Eiffelova veža hnedá“, farba bola 
špeciálne navrhnutá. Každý rok má 
7 miliónov návštevníkov, je tak 
najnavštevovanejšou pamiatkou 
na svete.

Postavený na konci 19. storočia, 
Château Frontenacje hotel, ktorý 
sa nachádza v Quebec City. 
Je pomenovaný po Louis de Buade, 
grófovi z Frontenac, ktorý bol 
guvernérom Nového Francúzska 
v 17. storočí. Teraz je to 
najfotografovanejší hotel na svete.



CHICHÉN ITZÁ

EVEREST

GRAND BOUDDHA 
DE LESHAN

Situé à la frontière entre la 
Chine et le Népal, l’Everest 
est le plus haut sommet de la 
planète avec ses 8850 mètres 
d’altitude.  Il fait partie de la 
chaîne de l’Himalaya. Tensing 
Norgay et Edmund Hillary 
sont les premiers hommes à 
atteindre son sommet en 1953. 
Depuis, plusieurs expéditions 
ont eu lieu, entraînant la 
mort de plus de 300 sherpas 
(accompagnateurs) et 
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VRCH MOUNT EVEREST

HRAD NEUSCHWANSTEIN

V 19. storočí dal tento hrad 
postaviť bavorský kráľ Ľudovít II. 
ako svoje útočisko pred 
verejnosťou. Zomrel v roku 1886 
po tom, ako  strávil v 
nedokončenom hrade iba 
2 týždne. Hrad bol následne 
otvorený pre verejnosť a má 
prívlastok rozprávkový hrad. Walt 
Disney sa ním inšpiroval, keď tvoril 
hrad Šípkovej Ruženky.

MESTO PERSEPOLIS

Bolo staroveké hlavné mesto 
Perzskej ríše, nachádza sa 
v provincii Marvdasht v Iráne, 
začali ho budovať v roku 500 pred 
našim letopočtom. Mesto stavali 
vyše dve storočia, keď ho v roku 
331 pred naším letopočtom dobil 
a vypálil Alexander Veľký.

MESTO PETRA

Petra sa nachádza v Jordánsku. Toto 
rozsiahle mesto bolo postavené 
v 9. storočí. Bolo vytesané do kameňa 
Nabatejovcami, Arabmi ktorí boli 
známi svojou vynaliezavosťou. Fasáda 
bola dostavaná začiatkom 1.storočia 
a je hrobkou Nabatejského kráľa. 
Výška pozostatkov mesta je 43 metrov 
a je vyrezávané priamo do skaly.

PAMÄTNÍK
MOUNT RUSHMORE

BAZILIKA SAGRADA FAMÍLIA

Nachádza sa v Barcelone 
v Španielsku. Výstavba baziliky 
začala v roku 1882 podľa návrhu 
jej dizajnéra, slávneho architekta 
Antoni Gaudí. V tej dobe jej 
výstavba bola výlučne 
financovaná z darov a dnes to 
pokračuje vďaka návštevníkom. 
Táto bazilika nie je dokončená, 
jej stavba ide veľmi pomaly 
a predpokladá sa, že bude 
dokončená v roku 2026.

KAZAŇSKÁ KATEDRÁLA

Nachádza sa v Moskve na 
Červenom Námestí. Katedrála 
pravoslávnej cirkvi je uznaná po 
celom svete ako symbol Ruska 
vďaka svojej typickej ruskej 
architektúre. Postavená bola 
v roku 1555 za vlády Ivana 
Hrozného na oslavu zajatia mesta 
Kazaň. Oficiálne bola otvorená 
o 6 rokov neskôr.

SOCHA SLOBODY

Socha Slobody sa nachádza sa 
na ostrove Liberty Island, 
neďaleko prístavu mesta 
New York. Socha tiež známa ako 
"Sloboda, osvetľujúca svet ", 
bol to darček z Francúzska a bola 
odhalená v roku 1886 na oslavu 
Dňa Nezávislosti Spojených štátov. 
Je 46 m vysoká.

SOCHA AMUN

Sochy sa nachádzajú v Luxore, 
v Egypte, 300 sfíng nazývané aj 
Criosphinx s telom leva a hlavou 
barana lemovali dlhú cestu, ktorá 
viedla k chrámu. Sochy zobrazujú 
boha Amun-Ra a symbolizujú jeho 
fyzickú silu a energiu (sila leva 
a horlivosť barana). Táto cesta 
lemovaná sfingami symbolizuje 
prechod z jedného sveta do 
druhého.

GEJZÍR STROKKUR

Nachádza sa v Haukadalur 
na ostrove Island. Strokkur je 
najaktívnejší gejzír na ostrove. 
Vystrekuje vriacu vodu do výšky 
približne 15 m, niekedy až do 40 m 
každých 5 až 10 minút. Tento 
gejzír sa nachádza hneď vedľa 
známeho gejzíra Geysir (ten 
požičal názov všetkým týmto 
prírodným javom), a ktorý 
vystrekuje vriacu vodu do výšky 
70 m, ak práve nie je neaktívny.

VRCH MOUNT FUJI VRCH MOUNT KILIMANJARO
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Nachádza sa na hranici medzi 
štátmi Čína a Nepál, Mount 
Everest je najvyšší vrchol planéty 
v nadmorskej výške 8 850 metrov. 
Je súčasťou pohoria Himaláje. 
V roku 1953 Tensing Norgay 
a Edmund Hillary boli prví ľudia, 
ktorí dosiahli jeho vrchol. Odvtedy 
už bolo vykonaných niekoľko 
expedícií, čo však viedlo k úmrtiu 
vyše 300 šerpov (sprievodcov) 
a horolezcov

Je to pamätník, ktorý sa nachádza 
v štáte Dakota v USA. Žulové 
sochy sú vysoké cez 18 metrov 
a predstavujú štvoricu bývalých 
významných prezidentov, ktorí 
významným spôsobom vstúpili 
do povedomia histórie Spojených 
štátov. Sú to sochy prezidentov - 
George Washington, Thomas 
Jefferson, Theodore Roosevelt 
a Abraham Lincoln. Pamätník bol 
dokončený v roku 1941, stavba 
trvala 14 rokov, zhotovil a dokončil 
ju sochár Gutzon Borglum a sochu 
nazval „Chrám demokracie

Je najvyšší vrch Japonska sa nachádza 
uprostred krajiny, v nadmorskej výške 
3 776 metrov, je posvätným 
geografickým miestom. Vrch Fuji je 
stratovulkán, tzn. sopka pozostávajú-
ca z lávových tokov, ktoré sú stále 
aktívne, posledná erupcia bola 
v roku 1707.

Nachádza sa v Tanzánii. Vrch 
Kilimandžáro, je najvyšší bod 
v Afrike, má nadmorskú výšku 5 895 
metrov. Pozostáva z 3 sopiek a je 
známa pre svoju ľadovú čiapku na 
vrchole. V roku 1889 Hans Meyer 
a Ludwig Purtcheller boli prví 
horolezci, ktorí dosiahli vrchol hory.
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CHICHÉN ITZÁ

EVEREST

GRAND BOUDDHA 
DE LESHAN

Située sur le �anc du mont 
Lingyun en Chine,  il s’agit de 
la plus grande et la plus haute 
statue de Bouddha au monde. 
Elle mesure 71 mètres de haut 
et 28 mètres de large. Selon 
la légende, la statue veille 
sur les marins qui voyagent 
au croisement de 3 �euves 
di�érents et elle empêche les 
innondations de la ville de 

DOM OPERY V SYDNEY AKROPOLA V ATÉNACH

CHRÁM 
MATKY BOŽEJ V PARÍŽI

Chrám Matky Božej v Paríži sa 
nachádza v centre mesta Paríž, 
v časti Île de la Cité. Notre Dame 
je majstrovské dielo gotickej 
architektúry. Katedrálu dokončili 
v 15. storočí a v roku 2020 oslavuje 
857. výročie výstavby. Bola 
hlavným znakom Paríža, ale 
bohužiaľ ju poškodil veľký požiar 
v apríli 2019, ktorý zničil jej strednú 
vežu, ktorá mala výšku nad 96 m.

MEŠITA SULTÁNA AHMEDA

Modrá mešita sa nachádza 
v Istanbule v Turecku Bola 
postavená medzi rokmi 1609 
až 1616 architektom Sedefkar 
Mehmed Agha. Pomenovaná je 
podľa 20 000 kusov modrého 
štvorcového obkladu. Hlavná 
kupola mešity má 23 m v priemere 
a vysoká je 43 metrov.

MRAKODRAP TAPEI 101

Je 101 poschodový mrakodrap 
na Taiwane, ktorý je bývalé 
medzinárodné finančné centrum. 
V súčasnosti je v mrakodrape 
nákupné centrum, kancelárie, 
observatóriá a reštaurácie. Má 
101 podlaží nad zemou a 5 pod 
zemou. Mrakodrap je vysoký 
509 metrov a do roku 2010 bol 
najvyšším mrakodrapom na svete.

HRAD TRAKAI

Tento stredoveký hrad sa 
nachádza v meste Vilnius v Litve. 
Je obklopený jazerami a bol 
postavený v 15. storočí. Hrad 
Trakai odrazil útoky nemeckých 
križiakov a v súčasnosti je z hradu 
múzeum histórie.

MAUZÓLEUM TAJ MAHAL TERAKOTOVÁ ARMÁDA
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VEĽKÝ PALÁC

Nachádza sa v Bangkoku 
v Thajsku, Veľký palácový komplex 
bol postavený v roku 1782 za vlády 
kráľa Rámy. V komplexe sa 
nachádza kráľovské sídlo, Trónna 
sála Dusit a chrám Smaragdového 
Budhu. Jeho rozloha je viac ako 
21,8 hektárov a je chránený štyrmi 
masívnymi múrmi s dĺžkou 1 900 
metrov.

MEŠITA KOUTOUBIA

Nachádza sa v Marakéši 
v Maroku. Názov tejto mešity 
znamená "Mešita kníhkupcov". 
Bola postavená v roku 1141 na 
žiadosť Kalifa Abd al-Mu'min. 
Mešita je dlhá 90 m a široká 60 m 
a jej minaret je vysoký 69 m, je to 
najvyššia rozhľadňa v Marrákeši.

SOCHA MALÁ
MORSKÁ PANNA

Socha Malej morskej panny sa 
nachádza sa v Kodani v Dánsku, 
bola postavená v roku 1913 na počesť 
spisovateľa Hansa Christiana 
Andersena, ktorý napísal slávny príbeh 
v roku 1836. Už viac ako 100 rokov 
zdraví cestujúcich vstupujúcich 
do prístavu.

NAZCA ČIARY

Nachádzajú sa v púšti južne od 
Peru. Čiary Nazca sú obrazce 
vyryté do pôdy pred 1000 rokmi, 
ktoré stále vzbudzujú zvedavosť 
aj u vedcov. Tieto obrazce boli 
súčasťou obskúrnych rituálov ľudí 
Nazca, ktorí žili v tejto oblasti. Ich 
význam a spôsob výroby zostávajú 
neznáme.

Bola postavená v Sydney 
v Austrálii, pod vedením architekta 
menom Jorn Utzon, až kým 
nerezignoval v roku 1966. Opera 
bola oficiálne otvorená v roku 
1973 kráľovnou Elizabeth II. Tento 
architektonický poklad má 
najväčší mechanický orgán na 
svete s 10 244 píšťalami.

Nachádza sa v Aténach. Akropola 
je najkompletnejší komplex na 
svete pochádzajúci zo 
starovekého Grécka. Bola 
postavená približne 3 000 rokov 
pred našim letopočtom, je 170 m 
vysoká a 350 m dlhá. Pôvodne 
bola postavená ako pevnosť 
a neskôr sa stala Akropola 
miestom, kde veriaci uctievali 
gréckych bohov a bohyne. A to 
najmä Aténu, bohyňu vojny 
a múdrosti, ktorá im požičala 
svoje meno pre ich mesto, ktoré 
ich týmto spôsobom malo 
ochraňovať.

Nachádza sa v indickom štáte Uttar 
Pradesh. Toto mauzóleum je jedno 
z najkrajších majstrovských diel 
islamského umenia. Bolo postavené 
na objednávku mughalského cisára 
Shah Jahan, na pamiatku jeho 
manželky Mumtaz Mahal. Bolo 
dokončené v roku 1648. Taj Mahal 
je rad budov a záhrad obkolesených 
múrom. Mauzóleum meria takmer 73 
m a jeho stredná kupola má priemer 
18 m.

Pohrebné umenie vytvorené na 
počesť čínskeho cisára Qin, 
vybudované bolo v roku 210 pred 
našim letopočtom. Tvorí ho takmer 
8 000 tehlovočervených sôch 
vojakov a koní, ktoré boli najskôr 
vyrezané a potom pochované do 
zákopov cisárovho mauzólea, ktoré 
mali ochrániť. Takmer všetky sochy 
majú inú tvár.



CHICHÉN ITZÁ

EVEREST

GRAND BOUDDHA 
DE LESHAN

Situé à la frontière entre la 
Chine et le Népal, l’Everest 
est le plus haut sommet de la 
planète avec ses 8850 mètres 
d’altitude.  Il fait partie de la 
chaîne de l’Himalaya. Tensing 
Norgay et Edmund Hillary 
sont les premiers hommes à 
atteindre son sommet en 1953. 
Depuis, plusieurs expéditions 
ont eu lieu, entraînant la 
mort de plus de 300 sherpas 
(accompagnateurs) et 

Située dans l’état de Yucatán 
au Mexique, l’ancienne ville 
maya fut construite aux 
environs du 9ème siècle. 
Cette ville sacrée est le 
mélange de plusieurs styles 
et compétences artistiques 
inspirés de di�érents peuples 
comme les Mayas et les 
Toltèques, qui ont fortement 
contribué à sa construction et 
son développement. 

SK

 

TRANSSIBÍRSKA
MAGISTRÁLA - ŽELEZNICA

JASKYŇA SVIETIACICH
ČERVOV WAITOMO

Mýtmi opradená transsibírska 
železnica, ktorú začal stavať ruský 
cár Alexander III, spája východ
 so západom krajiny. Je to najdlhši 
železnica na svete. Spája Moskvu 
s Vladivostokom, jej dĺžka je viac 
ako 9 000 km a prechádza cez 
viac ako 900 staníc. Počas cesty 
vlakom predstaví rôzne kultúry, 
úžasnú krajinu a prírodu.

Jaskyňa svietiacich červov sa 
nachádza na Novom Zélande. Jej 
meno v maorčine znamená "Voda a 
diera". Je to  jaskyňa, v ktorej sa 
plavíte 200 m po rieke. Táto jaskyňa 
vďačí za svoju slávu červom, ktorí v 
nej žijú. Títo žiaria modrou farbou a 
vytvárajú tak bioluminiscenciu – 
svetielkovanie živými organizmami, 
hodné samotnej Mliečnej dráhy.
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