Místa, která je třeba vidět alespoň jedenkrát v životě
Cestování nám dává spoustu příležitostí pro objevování nových a zajímavých míst.
Mnohdy narazíme na taková, ze kterých nám nejenom přechází zrak, ale nechce se
vůbec věřit, že by to mohla být skutečnost.
Existuje celá řada nádherných míst, které každoročně přitahují tisíce turistů a
právem se řadí na seznam míst, které bychom měli alespoň jedenkrát za život určitě
vidět. Mohou to být přírodní divy nebo lidské výtvory uchvacující naše oči či mysl.
Dnes mám pro vás malou inspiraci či ochutnávku několika krásných míst, které
vytvořila sama příroda a myslím si, že za minimálně jednu návštěvu v životě určitě
stojí. Najdete zde svého favorita?
Zakynthos v Řecku
Řecký ostrov Zakynthos, někdy známý také jako Zante, je třetím největším ostrovem
Řecka. Svojí polohou je také považován za nejslunější řecký ostrov vůbec a je
domovem nádherné pláže Navagio.
Wineglass Bay v Austrálii
Úžasný záliv s panensky bílým pobřežím můžete navštívit v národním parku
Freycinet, který je nejstarším národním parkem v austrálské Tazmánii. Samotné
pláže zálivu jsou velmi často právem zahrnovány do desítky nejlepších pláží světa.
Preachers Rock v Norsku
Tento úžasný masiv, vysoký přibližně 604 metrů, nabízí dokonalou vyhlídku na
nádhernou norskou krajinu. Útes patří mezi nejvyhledávanější turistické atrakce v
Norsku. V roce 2012 se sem vydalo až 200 000 návštěvníků.
Plitvická jezera v Chorvatsku
Tato krásná přírodní perla se nachází v Národním parku Plitvická jezera, který patří
mezi nejstarší parky v jihovýchodní Evropě a zároveň je největším přírodním parkem
v Chorvatsku. Park byl založen v roce 1949 a nachází se v blízkosti hranic s Bosnou
a Hercegovinou.
Jeskyně Cuevas de Mármol v Chile
Blankytně modrá mramorová jeskyně se nachází uprostřed jezera Lagoe General
Carrera v Chile a patří mezi nejkrásnější místa celé Latinské Ameriky.
Lucca v italském Toskánsku
Ve středozemí Itálie leží nádherný kraj jménem Toskánsko, které svojí jedničnou
polohou nabízí svým návštěvníkům neopakovatelný pohled kopce a líně se vinoucí
planiny. Kombinace s městečky jako jsou Lucca, Massa Carrara, Pisa nebo Pistoia
nabídne na krajinu doslova božský pohled.
Jezero Moraine v Kanadě
Kouzelné jezero Moraine Lake leží v kanadském státě Alberta. Průzračná voda
jezera a okolní hory nabízí strhující pohled a odrážející se vrcholky hor na vodní
hladině vytváří nejenom zvláštní scenérii, ale také neopakovatelnou atmosféru. A
vzpomínku na tuto unikátní podívanou si budete pamatovat celý život.
Da Nang ve Vietnamu

Jedna z nádherných pískovcových oblastí, která každoročně přitahuje tisíce
fotografů s touhou zachytit všechny úžasné odstíny hnědé v kontrastu s modrou
oblohou. Turisté mohou použít Vietnam vízum při příjezdu online.
Greenland´s Grand kaňon v Grónsku
Pro ty, kteří mají rádi pořádnou zimu je určen tip na ledový kaňon Greenland´s
Grand. Tento obří ledový masiv byl poprvé představen v časopisu Science 30. srpna
2013. Kaňon je 750 km dlouhý, 800 metrů hluboký a 10 km široký.
Našli jste mezi tipy své favority nebo znáte jiná, daleko zajímavější místa, která pro
nás připravila příroda? Více informací na hotels-in-vietnam.com.

