
  



Zatoka Jużnaja  Głubokaja, Kamczatka, Rosja 
Kamczatka to półwysep na dalekim wschodzie Rosji, który stanowi prawdziwą 

ostoję dzikiej przyrody. Znajduje się na nim 160 wulkanów, z czego 29 jest 
aktywnych. 



Oberland Berneński, Szwajcaria 

  Kolejka zębata Jungfrau, mająca długość 9,3 km, pozwala podziwiać 

fantastyczną panoramę szwajcarskich Alp Berneńskich.  



 
 

Olstinden, Norwegia 
Szczyt Olstinden (na zdjęciu) widoczny na tle wioski rybackiej Reine, leżącej na 

Lofotach, archipelagu za kołem podbiegunowym. 

 



Bugaboos, Kolumbia Brytyjska, Kanada 
 Bugaboos to pasmo górskie we wschodniej części Kolumbii Brytyjskiej. Granitowe 
iglice, jak Snowpatch Spire (na zdjęciu) są popularnym miejscem wspinaczkowym.  



Tamanrasset, Algieria 
 Ten górzysty region jest pokryty głównie skałami metamorficznymi sprzed około 2 

miliardów lat. Niektóre szczyty uformowały zjawiska erozyjne ze stożków wygasłych 
wulkanów, z których pozostały bardziej trwałe materiały zalegające w rdzeniach 

wulkanicznych. 



Dolomity 
Dolomity to północna część Alp Włoskich, w której można znaleźć 18 szczytów o 

wysokości przekraczającej 3000 m. Urwiste klify, pionowe ściany oraz głębokie, wąskie 
i długie doliny tworzą prawdziwą ucztę dla oczu.  



Sesto, Dolomity, Włochy 
Słońce wschodzi zza gór nad jeziorem Dobbiaco, na północy Włoch. 



Innsbruck, Austria 
 W Innsbrucku turyści spacerują po placach i ulicach otoczonych budynkami w pastelowych 

kolorach. Strzeliste Alpy tworzą wspaniałą scenerię do robienia zdjęć. Wokół miasta znajduje się 
także wiele stoków narciarskich i górskich szlaków. 



Quetzaltenango, Gwatemala  
Wschód słońca na Santa Maria, aktywnym wulkanie, którego erupcja z 1902 r. była 

jedną z największych w historii XX wieku.  



 
Alberta, Kanada  

Jezioro Moraine, jedno z największych atrakcji Parku Narodowego Banff, przyciąga do 
tego odległego regionu kanadyjskich Gór Skalistych turystów z całego świata. Jezioro 

zasilane wodami z lodowca leży na wysokości ponad 1828 m n.p.m.  

 



Widok jeziora Lugano z Monte Boglia, Szwajcaria 
 Monte Boglia to góra, której szczyt leży na granicy szwajcarskiego kantonu Ticino i 

włoskiej Lombardii. 



 
Mount Adams, Waszyngton, Stany Zjednoczone  

Mount Adams, we wschodniej części Gór Kaskadowych, jest drugim co do wielkości wulkanem w 
tym paśmie. To ulubiony cel pieszych wycieczek. Miejsce to w górnych partiach może się 

poszczycić 10 lodowcami, alpejskimi łąkami i jałowymi morenami, w dolnych jest porośnięte 
gęstym lasem.  

 



Park Narodowy Glacier, Montana, Stany Zjednoczone  
Park położony na granicy amerykańsko-kanadyjskiej i nazywany „Koroną Kontynentu”, 

mieści majestatyczne góry, dziewicze lasy, alpejskie łąki i cudowne jeziora.  
 



 
Mount Rainier, Waszyngton, Stany Zjednoczone 

Ten aktywny wulkan jest uważany za jeden z najniebezpieczniejszych na świecie 
(figuruje zresztą na liście Decade Volcano). Ze wszystkich szczytów w USA jest w 

największym stopniu pokryty lodowcami. 
 



 
Denali, Alaska, Stany Zjednoczone 

Nazywana kiedyś Mount McKinley, Denali jest najwyższym szczytem Ameryki 
Północnej i wznosi się na wysokość 6190 m n. p. m. 

 



Mount Denali, Alaska, Stany Zjednoczone 
Zlokalizowana w południowo-środkowej części Alaski, Denali osiąga wysokość 6190 

metrów, co czyni z niej najwyższą górę Ameryki Północnej.  
  



Park Narodowy Góry Cooka, Nowa Zelandia  
Góra Cooka jest najwyższą górą w Nowej Zelandii i posiada 23 szczyty. To tutaj Edmund 

Hillary ćwiczył w alpejskich warunkach swoje umiejętności wspinaczki, zanim jako 
pierwszy człowiek wspiął się na szczyt Mount Everestu 



 
 

Pireneje, Francja, Hiszpania 
To położone w południowo-zachodniej Europie pasmo górskie tworzy naturalną granicę pomiędzy 

Hiszpanią a Francją. Znajduje się tam też wiele olśniewających jezior i wiosek oraz występuje w 
nim mnóstwo gatunków flory i fauny. 

 
 



 
 

Side Pike, Langdales, Anglia 
Side Pike to boczny szczyt Lingomoor Fell w paśmie Southern Fells w angielskim Lake 

District. Ma wysokość 362 m n. p. m. i stanowi znakomity cel pieszych wycieczek. 

 



 
Himalaje, Nepal 

Nepalskie Himalaje to najwyższa część łuku Himalajów w południowo-centralnej Azji. 
To tam leży osiem z 14 najwyższych szczytów Ziemi, w tym Mount Evererst. U stóp tego 

majestatycznego pasma znajdują się malownicze doliny wioski Szerpów. 

 
 



 
Cuernos del Paine, Chile 

Szczyty Cuernos del Paine wchodzą w skład Cordillera del Paine — grupy niezwykłych 
gór, które stanowią o wyjątkowości wrażeń wizualnych w Parku Narodowym Torres del 

Paine, w Chile. 
 



 
 

Kirkjufell, Islandia 
Jedna z najczęściej fotografowanych gór Islandii stała się jeszcze popularniejsza, gdy w 

jej otoczeniu nagrywano klika sezonów "Gry o tron". 

 



 
Matterhorn, Alpy 

Ta góra znajduje się w Alpach, na granicy Szwajcarii i Włoch. Ma kształt piramidy z 
czterema wyodrębnionymi ścianami, które dokładnie odpowiadają kierunkom świata 

— północy, wschodowi, południowi i zachodowi. 

 



Cordillera Paine, Patagonia 
Ten efektowny łańcuch górski znajduje się w Parku Narodowym Torres del Paine w chilijskiej 

Patagonii. W 1978 roku otrzymał status rezerwatu biosfery UNESCO.  
 



 
 

Payachata , Boliwia  

Payachata to położony na granicy Boliwii i Chile kompleks drzemiących wulkanów.  
 



Andy 
Ten południowoamerykański cud natury jest najdłuższym łańcuchem górskim na 

świecie, rozciągając się na 8,9 tys. kilometrów. 



Incahuasi, Catamarca, Argentyna - Atacama, Chile 
Ta góra wulkaniczna znajduje się na granicy Argentyny i Chile. Osiąga imponującą 

wysokość 6621 metrów nad poziomem morza. 



 
Jezioro Ranwu, Tybet 

Ranwu to największe jezioro w południowo-wschodnim Tybecie. Jest otoczone przez 
strzeliste góry, takie jak góra śnieżna Gangrigabu - od południowego zachodu, 

lodowiec Azhagongla - od południa oraz szczyt Bosula - od północnego wschodu. 
 



 
Georgia Południowa, Antarktyda 

Wyspa Georgia Południowa znajduje się przy północno-wschodnim końcu Półwyspu 
Antarktycznego. Cały czas pracuje na niej zespół około dwudziestu pięciu naukowców. 

To pokryte tundrą geologiczne wypiętrzenie leżące w strefie wiecznej zmarzliny jest 
również domem dla 60 tysięcy pingwinów królewskich. 

 
 



 


