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1. WODOSPAD SELJALNDSFOSS  W  
ISLANDII

Seljalandsfoss to obok Gulfoss i Skogafoss najbardziej znany wodospad 
na wyspie. Znajduje się w południowej części, blisko drogi „jedynki”. Jego 
największą atrakcją jest możliwość obejścia go dookoła.



2. WYSPY KANARYJSKIE W HISZPANII

Wyspy Kanaryjskie – region Hiszpanii obejmujący archipelag górzystych wysp 
pochodzenia wulkanicznego położonych na Oceanie Atlantyckim na północny 
zachód od wybrzeży Afryki, zaliczany do Makaronezji. Wyspy te tworzą 2 
hiszpańskie prowincje: Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas. Region ma dwie 
stolice: Las Palmas na wyspie Gran Canaria – największe miasto Wysp 
Kanaryjskich oraz Santa Cruz de Tenerife na Teneryfie.



3. JEZIORO BRIENZ W SZWAJCARII

Jezioro Brienz– jezioro w południowej Szwajcarii, w Alpach 
Berneńskich o powierzchni 30 km² oraz maksymalnej głębokości – 261 m. 
Nazwa jeziora pochodzi od miasteczka Brienz znajdującego się na północnym 
brzegu jeziora.
Przez jezioro Brienz przepływa rzeka Aare, a uchodzą do niego 
rzeki Lütschine oraz Giessbach.
Większa miejscowość nad jeziorem to Interlaken. Jezioro Brienz
jestwykorzystywane do żeglugi.



4. PARK NARODOWY TAYRONA W 
KOLUMBII

Park Tayrona to jeden z najpiękniejszych parków narodowych 
Kolumbii. Można w nim nie tylko zobaczyć piękną przyrodę, ale 
też poznać naturalne środowisko indiańskich społeczności, 
zamieszkujących te tereny od wieków. Park leży na granicy plaży, 
lasu tropikalnego i gór Sierra Nevada de Santa Marta. Zajmuje 
obszar 12 000 hektarów lądu i 4 500 hektarów morza, posiada 85 
kilometrów linii brzegowej.



5. GÓRY ASSINIBOINE W KANADZIE

Ostatnią pięknością w naszym zestawieniu jest zlokalizowana 
w Kanadzie Mount Assiniboine. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych 
szczytów Ameryki Północnej oraz kolejna góra, która swoim wyglądem 
przypomina alpejski Matterhorn.



6. NIZINA LA PLATY W AMERYCE 
POŁUDNIOWEJ

Nizina La Platy – nizina w Ameryce Południowej, dolina rzeki Parany z ujściem w 
zatoce La Plata.
Nizina ta leży w 5 krajach: Urugwaju, Argentynie, Paragwaju, Brazylii i Boliwii. 
Największe leżące na niej miasta to Montevideo, La Plata, Buenos 
Aires, Rosario, Santa Fe (miasta na południu tego regionu) i Asunción. Przepływa 
tam także częściowo rzeka Urugwaj i inne. Naturalnymi granicami tej niziny 
są Wyżyna Brazylijska, Mato Grosso, Andy z Gran Chaco i Pampa. Nizina ta leży na 
niecce La Platy (trzeciorzędowa pokrywa osadowa). Występuje tam roślinność 
typu stepy i lasy podzwrotnikowe suche. 



7. BIG SUR W KALIFORNII

Big Sur to niewielki obszar w stanie Kalifornia pomiędzy San Francisco, a Los Angeles. 
Skaliste wzniesienia sąsiadują tu z oceanem, a po zboczach i plażach prowadzi 
kalifornijska jedynka (California State Route 1) znana też jako Pacific Coast
Highway. Mówią, że to jedna z najpiękniejszych tras w Stanach Zjednoczonych. Tego nie 
wiem, ale zapewniam, że jest widowiskowa i warta przejechania.



8. CAŃO CRISTALES W KOLUMBII

Caño Cristales to rzeka przepływająca przez Kolumbię przez parku 
narodowego Serrania de La Macarena. Ma 100 km długości i 20 m 
szerokości.
Za niesamowitą kolorystykę rzeki odpowiedzialne są glony Macarenia
clavigera. Przez większość roku rzeka nie wyróżnia się niczym 
szczególnym.



9. TORRES DEL PAINE W CHILE

Torres del Paine – masyw należący do grupy górskiej Cordillera del Paine leżący 
w Chile w Patagonii. Jest położony 400 km na północ od Punta Arenas i około 
2500 km na południe od stolicy Chile: Santiago.



10. MADAGASKAR W AFRYCE

Madagaskar - (oficjalnie Republika Madagaskaru ) – państwo wyspiarskie położone 
na Madagaskarze w zachodniej części Oceanu Indyjskiego, u południowo-
wschodnich wybrzeży Afryki. Madagaskar jest czwartą co do wielkości wyspą na 
świecie i pierwszą w Afryce.
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