
10 NAJBEZPIECZNIEJSZYCH KRAJÓW NA
ŚWIECIE

Przestępstwa, rozboje, morderstwa należą teraz do codzienności.
Jeśli masz szczęście, doświadczysz aktów przemocy jedynie w
telewizji, od rana do późnego wieczora. Nic dziwnego, że ludzie
próbują pozbywać się kontaktów z przemocą przynajmniej w okresie
wakacji. Tourism-Review.pl przedstawia 10 najbezpieczniejszych
państw na świecie, ogłoszonych przez OpenTravel.com. Otwóz się
więc na inspiracje i znajdź odpowiednie miejsce na swoje wakacje!

Nic złego się nie stanie! Na pewno!

Cypr
Cypr, trzecia co do wielkości wyspa w basenie Morza Śródziemnego, jest miejscem gdzie
gwarantowana jest ochrona osobista. Pomimo konfliktu z Turcją, który podzielił wyspę w roku 1970
na część północną i południową, Cypr jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc w Europie. Poziom
przestępczości jest minimalny więc nie trzeba nawet zamykać drzwi na noc.

Dania
Dania jest kolejnym krajem europejskim należącym do najbezpieczniejszych. Liczba zabójstw
przypadających na 100 000 ludzi wynosi zaledwie 0,88. Poziom drobnych kradzieży jest również
bardzo niski. Nie ma, ponadto, niebezpieczeństwa ze strony zwierząt lub klęsk żywiołowych. Jest to
idealny kraj do uprawiania sportów rowerowych zwłaszcza jeśli preferujesz płaskie tereny oraz
spokój związany z faktem, że nikt nie ukradnie roweru gdy będziesz kupował lody.

Islandia
Islandia jest bardzo słynna ze swych gorących źródeł, gejzerów oraz nieskażonej przyrody. W
rzeczywistości jest tam tylko jedno, naprawdę ważne miasto, zwane Reykjavik, więc jeśli nie lubisz
spotykać zbyt wielu ludzi wizyta w Islandii jest idealnym pomysłem. Poziom morderstw jest na
poziomie 0.00 co czyni Islandię najbezpieczniejszym państwem na świecie! Jest tam jedynie 700
policjantów, którzy zresztą nie noszą broni. W całym kraju jest tylko 130 więźniów, którzy mają
możliwośc spędzenia świąt w domu. Islandia ma również najniższy wskaźnik przestępczości na
świecie!

Irlandia
Zielona wyspa, która słynie głównie z kultury, whiskey i piwa jest również jednym z
najbezpieczniejszych krajów świata. Ma jeden z najniższych wskaźników zabójstw w Europie - 0.32
na 100 000 ludzi. Liczby pokazują również, że Dublin jest o wiele bezpieczniejszy niż inne, duże
miasta w Japonii, Australii czy Kanadzie!

Japonia
Jest wielu ludzi żyjących w krajach zachodnich, którzy marzą o zjedzeniu prawdziwego japońskiego



sushi podczas oglądania Fujisan - świetej góry Japonii. Kraj ten ma jednak o wiele więcej do
zaoferowania i co więcej - podróż do niego w pojedynkę nie jest problemem. Wskaźnik zabójstw w
Japonii wynosi 0.44 na 100 000 mieszkańców rocznie, dlatego też Japonia wraz z Singapurem należy
do najbezpieczniejszych państw w Azji. Kradzieże i przestępczość są zjawiskami bardzo rzadkimi i w
porównaniu do innych krajów azjatyckich Japonia jest bardzo bezpiecznych punktem wypadowym. W
Japonii działają również biura rzeczy zgubionych i znalezionych. Jeśli coś zgubisz jest bardzo
prawdopodobne, że znajdziesz to dokładnie tam gdzie zgubiłeś!

Luksemburg
Luksemburg jest, według badań Mercer, najbezpieczniejszym krajem ma świecie. Zamieszkuje go
jedynie pół miliona osób. Mieszkańcy Luksemburga są uważani za jednych z najbardziej
zadowolonych ludzi na świecie, nic dziwnego - kraj ten posiada bardzo rozwiniętą gospodarkę oraz
najwyższy poziom PKB na świecie.

Nowa Zelandia
Piękny krajobraz, góry i jeziora sprawiają, że Nowa Zelandia jest marzeniem każdego turysty. Brak
konfliktów politycznych, stabilna gospodarka i izolacja tworzą z Nowej Zelandi jeden z
najbezpieczniejszych krajów na świecie. Wskaźnik zabójstw wynosi 2.0, brutalne przerstępstwa są
rzadkością. Brak jest w Nowej Zelandii jadowitych zwierząt, takich jak pająki i węże. Nie rejestruje
się również ataków rekinów na ludzi oraz możliwości wystąpienia klęski żywiołowej, ponieważ wyspa
położona jest zbyt daleko od cyklonów tropikalnych.

Norwegia
Norwegia jest krajem skandynawskim, który słynie głównie z fiordów i białych nocy. Co więcej? Wraz
ze wskaźnikiem zabójstw na poziomie 0.71 na 100 000 ludzi, Norwegia jest jednym z
najbezpieczniejszych państw w Europie. Brak tam jest wojen, niepokojów politycznych a nawet klęsk
żywiołowych. Jest to idealny kraj na wakacje zwłaszcza jeśli nie przepadasz za upałami. Nie możesz
jednak liczyć na niskie koszty - pośród wszystkich krajów skandynawskich, Norwegia jest najdroższa.

Singapur
Singapur jest bardzo popularnym miejscem wśród turystów. Przenikają się tam kultury chińskie,
malajskie, indyjskie, arabskie oraz zachodnie. Jest to również wyjątkowe miejsce ponieważ nie
istnieją tam konflikty międzykulturowe. Singapur jest uważany za jeden z najbezpieczniejszych
krajów świata! Wskaźnik zabójstw wynosi jedynie 0.38 na 100 000 mieszkańców. To niezwykle mało,
jeśli porównamy to chociażby z Wenezuelą i Hondurasem, w których umyślnych zabójstw na 100 000
ludzi jest odpowiednio 58 i 52.

Szwajcaria
Szwajcaria słynie z zegarków, pociągów, banków i gór. Jest przy okazji bardzo popularnym miejscem
dla turystyki, nie tylko dla spacerowiczów czy narciarzy. Szwajcaria jest również jednym z
najbezpieczniejszych krajów na świecie. Według badań Mercer, Genewa, Brno i Zurych należa do
najbezpieczniejszych światowych metropolii. Wskaźnik zabójstw to 2.2 na 100 000 ludzi rocznie.

Dostarczono przez www.tourism-review.pl, dostawcę aktualności turystycznych dla branży

http://www.tourism-review.pl


turystycznej na całym świecie. Odwiedź www.tourism-review.pl.
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