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Park Narodowy 
Serengeti

Położony jest w północno-zachodniej 
Tanzanii, a jego powierzchnia wynosi 
1,5 mln ha sawanny, co czyni go 
największym obszarem chronionym 
świata.
Co roku przez rezerwat migruje 3 mln 
zwierząt.
Teren rezerwatu zamieszkuje 
plemię Masajów.



Machu Picchu - Peru

• Zaginione miasto Inków położone 
w peruwiańskich Andach. Położone jest 
na wysokości 2090–2400 m n.p.m.
Głównie zamieszkiwali je kapłani. 
Starożytne miasto znajduje się na 
Światowej Liście Dziedzictwa UNESCO.



Petra - Jordania

• Doskonale zachowane 
starożytne miasto.
Znajduje się w 
południowo-zachodniej 
Jordanii. Położona jest 
w skalnej dolinie, do 
której prowadzi jedna 
wąska droga wśród 
skał.



Pustynia Atacama 
- Chile

• Leży w północnej części Chille. 
Należy do najsuchszych 
obszarów świata. Pustynia 
jest piaszczysta 
i kamienista. Wybrzeże 
Atakamy uważane jest 
za niebezpieczne, wiele 
statków rozbiło się w tym 
miejscu.



Wielka Rafa 
Koralowa 
– Australia

• Największa na świecie rafa koralowa, położona wzdłuż północno-
wschodnich wybrzeży Australii, na Morzu Koralowym.



WIELKI KANION – USA
• Przełom rzeki Kolorado w stanie Arizona w USA.

Najgłębszym rejonem Wielkiego Kanionu jest Wąwóz Granitowy w którym najgłębsze miejsce leży 
poniżej 1857 m.



WIELKI MUR 
CHIŃSKI – CHINY

• W 1987 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a 7 
lipca 2007 ogłoszono go jednym z siedmiu nowych cudów świata.
Łączna długość budowli wynosi 8851,8 km.



Wodospad Niagara
Kanada/USA

• Wodospad na rzece Niagara, 
na granicy Kanady i USA.
Wysokość wynosi 51 m. 
Wodospad posiada 3 spady.
Przepływa przez niego 2 400 m³ wody 
na każdą sekundę.



Sagrada Família -
Barcelona

• Kościół w Barcelonie w Katalonii 
uważany za największe 
dzieło Antoniego 
Gaudíego. Budowę świątyni 
rozpoczęto w 1882 roku i trawa 
do dzisiaj. 
7 listopada 2010 podczas 
uroczystej mszy świętej, w której 
uczestniczyło 62 tys. osób, 
papież Benedykt XVI przyznał tytuł 
bazyliki mniejszej dla Świątyni 
Świętej Rodziny (Sagrada Familia).


