WAKACYJNE PODRÓŻE

SŁYNNE OBIEKTY ŚWIATA

Podróże kształcą
Podróże – dla jednych to tylko dobra zabawa czas na oderwanie się od
problemów, rzeczywistości, a dla drugich okno na świat, który dziś stwarza
nam nieskończenie wiele możliwości. Dzięki nim możemy się rozwijać, poznać inne
kultury, religie, często bardzo różniące się od naszych. . Poprzez wyprawy, zarówno
bliskie, jak i dalekie, można rozwijać swoje zmysły:
-wzrok – dzięki podziwianiu piękna zabytków czy natury,
- smak– przez degustację kuchni świata,
-węch– poprzez poznawanie zapachów kwiatów, przypraw, potraw,
- słuch – dzięki obcowaniu z odgłosami, np. egzotycznych zwierząt oraz
- dotyk – przez badanie dłońmi tego, co staje przed nami.
Biorąc pod uwagę fakt, iż nie każdy z nas może sobie pozwolić na zwiedzanie świata,
zabieram Was w wirtualną podróż po różnych zakątkach świata, gdzie znajdziemy
wiele urokliwych miejsc i krajobrazów.
Z pewnością nasycimy zmysł wzroku podziwiając piękno natury oraz słynnych
obiektów świata. Zapraszam 

Sydney Opera House ( Australia)
Budowla w stylu nowoczesnego ekspresjonizmu, położona na przylądku Bennelong Point w Sydney. Opera
budowana była w latach 1957-1973, wykonana została ze stali, betonu i szkła. Otwarcie nastąpiło 20
października 1973 – na uroczystości z tej okazji pojawiła się królowa Elżbieta II. Głównymi architektami byli Jørn
Utzon i Ove Arup, których projekt został wybrany spośród 222 innych, zgłoszonych przez przedstawicieli 32
państw świata. Jørn Utzon został uhonorowany w roku 2003 Nagrodą Pritzkera. Budynek opery został wpisany
28 czerwca 2007 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Pałac Buckingham (Wielka Brytania)
Jeśli znajdziesz się w Londynie, to koniecznie musisz zobaczyć tę legendarną rezydencję królewską. Jest to
największy na świecie pałac wciąż pełniący swą pierwotną funkcję. Został wybudowany w 1703 jako rezydencja
miejska Księcia Buckingham. W roku 1761 król Wielkiej Brytanii Jerzy III wszedł w posiadanie pałacu, który
przekształcono w jego rezydencję prywatną. W ciągu kolejnych 75 lat pałac wielokrotnie rozbudowywano, w
1837 ogłoszono go oficjalną siedzibą brytyjskich monarchów.

Stonehenge (Anglia)
Stonehenge, prehistoryczny monument składający się z masywnych kamiennych monolitów, położony na
płaskowyżu Salisbury w Anglii, intryguje i wprawia w osłupienie od stuleci. Jest mnóstwo teorii i legend
tłumaczących, jak i dlaczego wydobyto kamienie, przeniesiono je i ułożono w tym miejscu. Składają się z
sarsenu i bazaltu, a największe z nich ważą około 25 ton. Pierwsze wzniesiono być może pod koniec neolitu,
około 3000 lat p.n.e.

Bliźniacze wieże w Kuala Lumpur (Malezja)
Są to jedne z najwyższych budowli świata – ich wysokość wynosi aż 452 m. Wieżowce z Malezji zachowały tytuł
najwyższych bliźniaczych wież świata zbudowanych przed końcem XX wieku. Jak widzicie na zdjęciu, te dwa
drapacze chmur są połączone mostem o długości 58 m na poziomie 41. i 42. piętra.

Biały Dom (USA)
Biały Dom to oficjalna rezydencja i miejsce pracy prezydentów USA, które położone jest w Waszyngtonie.
Nazwa ta pierwszy raz została nadana budynkowi 14 września 1901 roku przez prezydenta Roosevelta.
Wcześniej nazywany był Pałacem Prezydenckim, Domem Prezydenckim i Siedzibą Władz Wykonawczych.

Pomnik Waszyngtona (USA)
Biały obelisk znajdujący się w parku National Mall w Waszyngtonie, upamiętniający prezydenturę George’a
Washingtona. Jego wysokość wynosi 169,3m . Szacuje się, że waży około 80 tysięcy ton. Wewnątrz pomnika
znajduje się winda, którą można wjechać na jego szczyt, skąd w zależności od przezroczystości powietrza
rozciąga się widok nawet na ponad 60 km.

Statua Wolności (USA)
Słynny symbol wolności, Nowego Jorku i Stanów Zjednoczonych – Statua Wolności. Ten monumentalny,
neoklasycystyczny obiekt, został wzniesiony w latach 1884–1886 według projektu Frederica Auguste’a
Bartholdiego, Gustawa Eiffla i Richarda Morrisa Hunta. Jest to dar narodu francuskiego upamiętniający
przymierze obu narodów w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W roku 1924 uznany za
narodowy pomnik USA, a w 1984 wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Castillo de San Marcos National Monument (Floryda, USA)
Leżące na Florydzie miasto St. Augustine było pierwszą stałą osadą Europejczyków w kontynentalnej części USA.
Castillo de San Marcos został zbudowany przez Hiszpanów w latach 1672–1695, aby strzec miasta i drogi
morskiej. W 1924 r. Castillo otrzymał rangę zabytku narodowego.

Cerkiew Wasyla Błogosławionego w Moskwie (Rosja)
Wspaniała budowla wzniesiona w latach 1555-1560 na rozkaz cara Iwana Groźnego. Znajduje się na placu
Czerwonym tuż obok Kremla. Ma ona upamiętniać zwycięstwo w wojnie z kazańskimi Tatarami i zdobycie
miasta Kazań. Za jego autora uważa się pskowskiego mistrza Postnika Jakowlewa, zwanego Barmą. Według
niektórych historyków w budowie brali również udział włoscy mistrzowie, tworząc szczególne połączenie
tradycyjnej słowiańskiej architektury i europejskiego stylu epoki Odrodzenia. Legenda głosi, że po ukończeniu
budowli Iwan Groźny rozkazał oślepić architektów, by nigdy więcej nie stworzyli takiego cudu

Wieża Eiffla (Francja)
Najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża, rozpoznawany również jako symbol Francji. „Żelazna dama”
stoi w zachodniej części miasta, nad Sekwaną, na północno-zachodnim krańcu Pola Marsowego. Wieżę
zbudowano specjalnie na paryską Wystawę Światową w 1889 roku.

Pont de la Concorde (Paryż, Francja)
Łączący dwa brzegi Sekwany most został wybudowany z kamieni pochodzących z rozbiórki Bastylii dokonanej
podczas Rewolucji Francuskiej. Został ukończony w 1791 roku i nazwany najpierw Pont de la Révolution. W
okresie panowania Napoleona Bonaparte zmieniono jego nazwę na most Ludwika XVI. Obecną nazwę
Pont de la Concorde nosi od 1830 roku.

Krzywa wieża w Pizie (Włochy)
To jedna z najbardziej znanych budowli, którą odwiedza rocznie ok. 10 milionów turystów. W istocie jest
dzwonnicą katedralną i należy do kompleksu zabudowań w stylu romańskim na Campo dei Miracoli. Dzięki
odchyleniu wieży od pionu, Galileusz mógł wykorzystać ją w roku 1600 do zademonstrowania niezależności
czasu spadania ciał od ich mas. Należy jednak zaznaczyć, że eksperyment z wykorzystywaniem krzywej wieży
przez uczonego, uważany jest przez wielu naukowców za mit z powodu braku wiarygodnych źródeł

Bazylika Św. Piotra (Włochy)
Bazylika Św. Piotra została wzniesiona w latach 1506-1626 na placu Św. Piotra na Watykanie. Jedna z czterech
bazylik większych Rzymu oraz jedna z wielu bazylik papieskich. To drugi co do wielkości kościół na świecie i
jedno z najważniejszych świętych miejsc katolicyzmu. Wedle tradycji bazylika stoi na miejscu ukrzyżowania i
pochówku Św. Piotra, uznawanego przez katolików za pierwszego papieża – jego grób leży pod głównym
ołtarzem. W bazylice i w jej podziemiach znajdują się także groby innych papieży.

Koloseum (Włochy)
Słynny amfiteatr rzymski wzniesiony w latach 70-72 do 80 n.e. przez cesarzy z dynastii Flawiuszów. Odbywały
się w nim m.in. walki gladiatorów, naumachie (bitwy morskie) oraz polowania na dzikie zwierzęta. Mogło
pomieścić nawet 87 000 ludzi. Tradycja mówi, że w Koloseum mordowano chrześcijan, co upamiętniono
krzyżem wewnątrz budowli. Od połowy XVIII wieku Koloseum jest otoczone opieką jako miejsce męczeństwa
pierwszych chrześcijan, wcześniej pozyskiwano z niego bloki kamienne jako materiał budowlany. Nazwa
Koloseum została nadana we wczesnym średniowieczu od znajdującego się w pobliżu budowli ogromnego
posągu Nerona przedstawionego jako Helios.

Wenecja (Włochy)
Wenecja jest opleciona siecią ponad 150 kanałów, nad którymi przerzuconych jest więcej niż 400 mostów.
Wielki Kanał wije się przez miasto, a mniejsze kanały je przecinają.

Burdż Chalifa ( Zjednoczone Emiraty Arabskie)
Wieżowiec, znajdujący się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a dokładniej w Dubaju. Został zbudowany
przez firmy Samsung Constructions, BESIX i Arabtec. Budowę rozpoczęto 21.09. 2004, a zakończono 16.08. 2009
roku. Wysokość budowli wynosi aż 829 metrów! Budynek posiada 163 piętra użytkowe. Oficjalne otwarcie
Burdż Chalifa nastąpiło 4.01. 2010 roku, a koszt budowy wyniósł zawrotne 1,5 miliarda dolarów.

Tadż Mahal (Indie)
Indyjskie mauzoleum wzniesione przez Szahdżahana z dynastii Wielkich Mogołów, na pamiątkę przedwcześnie
zmarłej, ukochanej żony Mumtaz Mahal. Według legendy przed śmiercią zobowiązała męża do spełnienia 3
obietnic: nigdy się nie ożenić, zaopiekować się dziećmi oraz postawić na jej cześć budynek, który będzie ją
upamiętniał po śmierci. Małżonek spełnił wszystkie prośby. Według popularnego podania, pogrążony w smutku
monarcha osiwiał w przeciągu jednej nocy. Po ukończeniu budowy miał on rzekomo wydać rozkaz o obcięciu
kciuków wszystkim robotnikom, by nigdy nie byli już w stanie stworzyć podobnego dzieła. Tak naprawdę żadne
źródła nie potwierdzają tego faktu – do dzisiaj potomkowie tych rzemieślników, są zaangażowani w renowację
słynnej świątyni miłości.

Fort Amber (Radżastan, Indie)
Zwany także Amer, jest jednym z najbardziej znanych fortów Indii i leży w Różowym Mieście Jaipur w
Radżastanie. Fort, będący połączeniem architektury hinduskiej i mongolskiej został w 2013 roku wpisany na
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Największą jego atrakcją jest Sheesh Mahal (Pałac Luster), którego
ściany i sufit są misternie rzeźbione i obłożone szklanymi mozaikami.

Tadź Mahal (Indie)
To mauzoleum w indyjskiej Agrze zostało wybudowane przez władcę Szahdżahana w 1643 r. dla jego żony
Mumtaz Mahal. Jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO i uznawane za szczytowe osiągnięcie
architektoniczne Indii w epoce Mongołów, łączące elementy architektury perskiej i islamskiej.

Bandra–Worli Sea Link (Mumbaj, Indie)
Noszący oficjalnie imię Rajiva Gandhiego most nad Morzem Arabskim (otwarty w 2009 roku) umożliwia
przejazd z centrum Worli do zachodnich przedmieść Bandry. Ma długość 4,7 km i jest bardzo lubiany przez
mieszkańców ze względu na skrócenie czasu przejazdu i piękną formę.

Wielki Sfinks w Gizie (Egipt)
Jedna z największych atrakcji turystycznych Egiptu. Monolityczny posąg o długości 73,5 m i wysokości 20 m,
przedstawiający mityczne stworzenie – lwa z ludzką głową. Prawdopodobnie jest to wizerunek Chefrena. Wielki
Sfinks miał pierwotnie głowę lwa, a dopiero w późniejszym okresie dokonano jego modyfikacji.

Świątynia Ateny Pronaja (Grecja)
To sanktuarium w Delfach służyło jako duchowe centrum starożytnej Grecji. Wspaniały kompleks świątynny
zbudowano na stokach Parnasu ku czci Ateny, greckiej bogini mądrości i wojny. Na zdjęciu widać fundamenty
świątyni Anteny Pronaja, trzy odrestaurowane kolumny doryckie z 20, z których pierwotnie składał się tolos w
Delfach. W pobliżu znajduje się także świątynia Apolla, w której swoje przepowiednie wygłaszała Pytia
(wyrocznia delficka).

Świątynia Pura Ulun Danu Bratan (Indonezja)
Świątynia nad jeziorem, wybudowana w XVII wieku, jest miejscem czci hinduskiej trójcy Brahma-Wisznu-Siwa i
bogini jeziora, Dewi Danu. Ze względu na gładką taflę jeziora Bratan wydaje się, że świątynia unosi się na jego
powierzchni, gdy poziom wody jest wyższy.

Most Łańcuchowy Széchenyi'ego (Węgry)
Jeden z najstarszych mostów wiszących łączy położone na dwóch brzegach Dunaju dzielnice Buda i Peszt.
Budowa mostu została rozpoczęta w 1839 r., a otwarto go dziesięć lat później w listopadzie 1849 r.

Zamek Marvão (Portugalia)
Wybudowany pod koniec XIII wieku przez króla Denisa, ten wspaniały zamek wznosi się na skale na wysokości
około 843 m n.p.m. Stanowił świetny punkt do obserwowania pobliskich granic i dróg, którymi mógł nadciągać
wróg. W XVII wieku dobudowano warowne bramy, aby wzmocnić obronę zamku. Dzisiaj turyści mogą podziwiać
roztaczające się panoramy okolicy.

Torre de Belém (Lizbona, Portugalia)
Wybudowana pierwotnie do obrony miasta przed najazdem z morza w XV wieku na zlecenie króla Jana II i
dokończona pod panowaniem króla Manuela I w 1521 roku. Wieża jest zbudowana w stylu manuelińskim —
mieszance gotyku z elementami marynistycznymi.

Cytadela Rupea (Rumunia)
Położona w Transylwanii XIV-wieczna cytadela Rupea znajduje się na bazaltowej skale. Przez wieki budowano
tutaj twierdze, które po pewnym czasie popadały w ruinę. W latach 90-tych XX wieku budowla była tylko stertą
gruzu. Cytadela została jednak odrestaurowana i otwarta dla odwiedzających w 2013 r. Wzniesiono wieże,
odbudowano dziedzińce, a masywne mury cytadeli ponownie wznoszą się na zielonym wzgórzu.

Zamek Chillon (Montreux, Szwajcaria)
Ten niesamowity zamek został wybudowany w XIII wieku przy brzegu jeziora Genewskiego i był rezydencją
książąt Sabaudii. Obecnie jest odwiedzany przez ponad 400 000 turystów rocznie. Oprócz oglądania komnat,
dziedzińca i sypialni — które zachowały się w pierwotnej formie — goście mogą także zwiedzić lochy, w których
był więziony François Bonivard, genewski patriota. To jego życie stało się inspiracją dla poematu „Więzień
Chillon” Byrona.

Santuario Histórico de Machu Picchu w Machu Picchu (Peru)
Ten zachwycający relikt cywilizacji Inków jest położony na górskiej półce na wysokości około 2430 m n. p. m. i
został wybudowany dla króla Pachacuti (1438–72). Świat nie wiedział o jego istnieniu aż do 1911 r., kiedy odkrył
go amerykański historyk Hiram Bingham. Obecnie grożą mu zarówno trzęsienia ziemi, jak i erozja wywoływana
przez napływ turystów.

Pagoda Szwedagon w Rangunie (Mjanma)
Mjanma -państwo położone w Azji Południowo-Wschodniej. Graniczy z Chinami , Tajlandią, Indiami, Laosem oraz Bangladeszem)

2500-letnia pokryta złotem świątynia jest jednym z najświętszych miejsc buddyjskich w kraju. Położona na wzgórzu
Singuttara ma ponad 110 metrów wysokości. Pagoda jest pokryta złotymi listkami, a w iglicy stupy jest osadzonych
4000 diamentów. Jest bardzo charakterystyczna, nie tylko ze względu na złożoną formę, ale także złotą poświatę, która z
niej promienieje.

Źródła informacji:

- wikipedia
- www.gizmaniak.pl
- ww.msn.com/pl-pl/styl-zycia/podroze/na-zdjęciach-słynneobiekty-z-całego-świata

