
„Każda podróż ma swoje zalety. Kiedy
odwiedzasz lepiej rozwinięte kraje,
możesz dowiedzieć się jak poprawić swój
własny. A kiedy los zaprowadzi cię do
tych biedniejszych, nauczysz się go
doceniać.”

Samuel Johnson



1. Park Narodowy Yellowstone
Park Narodowy Yellowstone –
park narodowy w Stanach
Zjednoczonych na terytorium
stanów Wyoming, Montana
i Idaho. Park narodowy
Yellowstone jest najstarszym
parkiem narodowym na świecie.
Na jego terenie znajdują się
słynne gejzery, gorące źródła,
wulkany błotne, fumarole
i wodospady. W 1978 Park

Yellowstone został wpisany na
listę światowego dziedzictwa
kultury i przyrody UNESCO.
Ustanowiono też rezerwat
biosfery.

Ameryka 
Północna



2. Park Narodowy Wielkiego
Kanionu

Park Narodowy Wielkiego
Kanionu – park narodowy
położony w hrabstwach
Coconino i Mohave w północnej
części stanu Arizona w USA.
Został utworzony w 1919 roku
i jest jednym z najstarszych

parków narodowych w Stanach
Zjednoczonych. Całkowita
powierzchnia parku wynosi
4 926,66 km². Swoim terenem
obejmuje Wielki Kanion
Kolorado – przełom rzeki
Kolorado.

Ameryka 
Północna



3. Statua Wolności

Statua Wolności, właściwie
Wolność Opromieniająca Świat –
posąg na wyspie Liberty Island
uujścia rzeki Hudson do Oceanu
Atlantyckiego w regionie
metropolitalnym Nowego Jorku,
nieoficjalny symbol wolności,
Nowego Jorku i Stanów
Zjednoczonych. W 1924 został
uznany za narodowy pomnik
Stanów Zjednoczonych, a w 1984
wpisany na listę światowego
dziedzictwa UNESCO.

Ameryka 
Północna
Ameryka 
Północna



4. Central Park

Central Park – park miejski
w Nowym Jorku będący oazą
zieleni. Położony w centrum
Manhattanu, między Central
Park South Avenue od strony
południowej a 110 ulicą od strony
północnej oraz pomiędzy Piątą
Aleją na wschodzie i Central
Park West Avenue na zachodzie.
Zajmuje 843 akry powierzchni,
o szerokości 850 m i długości
4120 metrów.

Ameryka 
Północna



5. Disneyland

Disneyland
– potoczna nazwa sieci parków
rozrywki, w których wszystkie
atrakcje są inspirowane filmami
wytwórni Walt Disney Studio.
Pomysłodawcą stworzenia
Disneylandu był Walt Disney.

Ameryka 
Północna



6. Las Vegas

Las Vegas
– najbardziej zaludnione miasto
w amerykańskim stanie Nevada,
w hrabstwie Clark. Na świecie kojarzone
jest przede wszystkim z grami
hazardowymi, zakupami oraz
wyszukanymi restauracjami
i luksusowymi hotelami

Ameryka 
Północna



7. Hollywood

Hollywood – najbardziej 
znany na świecie symbol 
branży rozrywkowej –
przyciąga turystów takimi 
atrakcjami jak kino TCL 
Chinese Theatre i słynna 
Aleja Gwiazd. Najważniejsze 
obiekty to: siedziba wytwórni 
filmowej Paramount
Pictures, zabytkowe sale 
koncertowe – jak Hollywood 
Bowl – a także teatr Dolby
Theatre, który jest miejscem 
corocznych ceremonii 
wręczenia Oscarów.

Ameryka 
Północna



8. Machu Picchu
Machu Picchu – najlepiej
zachowane miasto Inków,
w odległości 112 km od Cuzco.
Położone jest na wysokości
2090–2400 m n.p.m.,
na przełęczy między Huayna
Picchu a Machu Picchu
w peruwiańskich Andach.
Poniżej płynie rzeka
Urubamba.

Ameryka 
Łacińska



9. Wodospad Iguazú

Wodospad Iguazú –
wodospad leżący na granicy
argentyńsko-brazylijskiej na
rzece Iguaçu. Jego wysokość to
82 m.

Ameryka 
Południowa



10. Pomnik Chrystusa Odkupiciela 
w Rio de Janeiro

Statua Chrystusa Zbawiciela
– 38-metrowy pomnik Jezusa
Chrystusa wzniesiony na szczycie
granitowej góry Corcovado w Rio de
Janeiro w Brazylii.
Statua jest jednym z symboli Rio oraz
imponującym i charakterystycznym
obiektem w tym mieście.

Ameryka 
Południowa



Ryszard    
Kapuściński

„Istnieje coś takiego
jak zarażenie podróżą
i jest to rodzaj choroby
w gruncie rzeczy
nieuleczalnej.”



Strony z których 
korzystałam:

https://www.google.com/search?q=ameryka+p%C3%B3%C5%82nocna+atrakcje+&tbm=isch&ved=
2ahUKEwihtdeWqrHpAhWIySoKHS7pBAMQ2-
cCegQIABAA&oq=ameryka+p%C3%B3%C5%82nocna+atrakcje+&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyB
AgAEB4yBAgAEBhQ4BFY4BFg-
BRoAHAAeACAAWuIAWuSAQMwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=qym8
XuGzIYiTqwGu0pMY&bih=754&biw=1536&rlz=1C1PRFI_enPL888PL889#imgrc=5ya8pg5K8TSl_M

https://www.google.com/search?q=ameryka+p%C3%B3%C5%82nocna+atrakcje+&tbm=isch&ved=2ahUKEwihtdeWqrHpAh
WIySoKHS7pBAMQ2-
cCegQIABAA&oq=ameryka+p%C3%B3%C5%82nocna+atrakcje+&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEB4yBAgAEBhQ4BFY4
BFg-
BRoAHAAeACAAWuIAWuSAQMwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=qym8XuGzIYiTqwGu0pMY&bi
h=754&biw=1536&rlz=1C1PRFI_enPL888PL889#imgrc=P9-LiYpn9xbIJM

https://www.google.com/search?q=ameryka+p%C3%B3%C5%82nocna+atrakcje+&tbm=isch&ved=2ahUKEwihtdeWqrHp
AhWIySoKHS7pBAMQ2-
cCegQIABAA&oq=ameryka+p%C3%B3%C5%82nocna+atrakcje+&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEB4yBAgAEBhQ4B
FY4BFg-
BRoAHAAeACAAWuIAWuSAQMwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=qym8XuGzIYiTqwGu0pMY
&bih=754&biw=1536&rlz=1C1PRFI_enPL888PL889#imgrc=EPNLMcSYCh2URM

https://www.google.com/search?q=ameryka+p%C3%B3%C5%82nocna+atrakcje+&tbm=isch&ved=2ahUKEwihtdeWqrH
pAhWIySoKHS7pBAMQ2-
cCegQIABAA&oq=ameryka+p%C3%B3%C5%82nocna+atrakcje+&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEB4yBAgAEBhQ4
BFY4BFg-
BRoAHAAeACAAWuIAWuSAQMwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=qym8XuGzIYiTqwGu0pM
Y&bih=754&biw=1536&rlz=1C1PRFI_enPL888PL889#imgrc=GUwBVLLoh0cstM

https://www.google.com/search?q=ameryka+p%C3%B3%C5%82nocna+atrakcje+&tbm=isch&ved=2ahUKEwihtdeWqrHpAhWIySoKHS7pBAMQ2-cCegQIABAA&oq=ameryka+p%C3%B3%C5%82nocna+atrakcje+&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEB4yBAgAEBhQ4BFY4BFg-BRoAHAAeACAAWuIAWuSAQMwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=qym8XuGzIYiTqwGu0pMY&bih=754&biw=1536&rlz=1C1PRFI_enPL888PL889
https://www.google.com/search?q=ameryka+p%C3%B3%C5%82nocna+atrakcje+&tbm=isch&ved=2ahUKEwihtdeWqrHpAhWIySoKHS7pBAMQ2-cCegQIABAA&oq=ameryka+p%C3%B3%C5%82nocna+atrakcje+&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEB4yBAgAEBhQ4BFY4BFg-BRoAHAAeACAAWuIAWuSAQMwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=qym8XuGzIYiTqwGu0pMY&bih=754&biw=1536&rlz=1C1PRFI_enPL888PL889
https://www.google.com/search?q=ameryka+p%C3%B3%C5%82nocna+atrakcje+&tbm=isch&ved=2ahUKEwihtdeWqrHpAhWIySoKHS7pBAMQ2-cCegQIABAA&oq=ameryka+p%C3%B3%C5%82nocna+atrakcje+&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEB4yBAgAEBhQ4BFY4BFg-BRoAHAAeACAAWuIAWuSAQMwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=qym8XuGzIYiTqwGu0pMY&bih=754&biw=1536&rlz=1C1PRFI_enPL888PL889
https://www.google.com/search?q=ameryka+p%C3%B3%C5%82nocna+atrakcje+&tbm=isch&ved=2ahUKEwihtdeWqrHpAhWIySoKHS7pBAMQ2-cCegQIABAA&oq=ameryka+p%C3%B3%C5%82nocna+atrakcje+&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEB4yBAgAEBhQ4BFY4BFg-BRoAHAAeACAAWuIAWuSAQMwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=qym8XuGzIYiTqwGu0pMY&bih=754&biw=1536&rlz=1C1PRFI_enPL888PL889

