
10 NAJŁADNIEJSZYCH PARKÓW
NARODOWYCH

Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić obserwując życie dzikich
zwierząt jest brak ingerencji. Na świecie istnieje wiele parków
narodowych, gdzie można podglądać życie zwierząt w naturalnym,
nie skażonym cywilizacją środowisku. Wybrać z tak bogatej oferty
10 parków narodowych jest nie lada wyzwaniem. Portal
Hotelclub.com odważył się na sporządzenie takiej listy, biorąc za

główne kryterium różnorodność oferowanych tam atrakcji. Tourism-Review.com przedstawia poniżej
tą listę:

 

 

 

Park Narodowy Kruger, RPA
Nic nie może równać się magii obserwowania dzikich zwierząt w Afryce. Trudno byłoby znaleźć
gdziekolwiek na świecie tak wyjątkowe i jednocześnie nieskażone cywilizacją miejsca jak możemy 
znależć je w Afryce. „The Kruger National Park” wydaje sie być najlepszym miejscem na Safari – za
jednym razem można obejrzeć tam zarówno najwieksze ssaki, ogromną różnorodność ptaków, gadów
i ich ofiar. Tego miejsca nie możesz pominąć jeżeli jesteś pasjonatem podglądania życia zwierząt w
ich naturalnym środowisku.

Park Narodowy Sagarmatha, Nepal
Ulokowany wysoko w nepalskich Himalajach “Sagarmatha National Park” posiada na swoim
terytorium trzy najwyższe szczyty świata (w tym Mount Everest), lodowce (dwa z nich – o długości 3
mil), oraz zapierające dech doliny uformowane przez nieskazitelnie czysty śnieg. Wszystko to
 powoduje, że wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO „Sagarmatha National Park” jest
wyjątkowo ważnym miejscem branym pod uwagę przy planowaniu turystycznych wojaży.

Park Narodowy Fiordland, Nowa Zelandia
Jest to miejsce dla tych, którzy uwielbiają nieprawdopodobne widoki fiordów oraz wycieczki
łodziami. Fiord o nazwie „Milford Sound” oraz 14 innych tworzą najbardziej romantyczne scenerie
jakie ludzkie oko mogło kiedykolwiek doświadczyć.

 

Park Narodowy Galapagos, Ekwador
Wyspy Galapagos, ze swoją krystalicznie czystą, błekitną wodą oraz niesamowitymi krajobrazami – to



wymarzone miejsce dla egzystencji najbardziej unikalnych okazów fauny. Oryginalne historyczne i
naukowe tło oraz nacisk na odpowiedzialną eko-turystykę powoduje, że wizyta na Wyspach
Galapagos to wyjątkowe przeżycie.

 

Park Narodowy Tikal, Gwatemala
Wyprawa do “Tikal National Park” w Gwatemali oznacza spotkanie z dziedzictwem kultury
starożytnych Majów. Zagubione gdzieś daleko w dżungli, fantastyczne ruiny siedzib Majów
(datowane na lata 250-900 n.e.) są pełne zaskakującej architektury oraz różnorodności
mieszkających tam dzikich zwierząt. Odwiedziny tam, to pełna niespodzianek wyprawa, na którą
warto się wybrać.

 

Dolina Huanglong, Chiny
Osady wapnia tworzące dolinę Huanglong w Chinach, to miejsce gdzie możemy wciąż znaleźć żyjące
w naturalnym środowisku misie Panda – symbol WWF (Światowej Organizacji Ochrony Zwierząt).
Ponadto, Dolina Huanglong (ang. „Yellow Dragon Scenic Area”), to unikalny ekosystem
z wodospadami, gorącymi źródłami, pierwotnymi lasami oraz pokrytymi śniegami szczytami gdzie
żyją nadal w swoim oryginalnym środowisku zwierzęta tak unikalne jak złota małpa czy Panda
olbrzymia. Miejsce to jest Mekką dla wszystkich miłośników fotografii.

Park Narodowy Iguazu, Argentyna
Na obszarze „Iguazu National Park” wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa, znajdziemy jeden
z najbardziej spektakularnych parków na świecie. Zapierające dech w piersiach wodospady, wysokie
na 70 metrów i szerokie na 1500 metrów, są schronieniem dla wyjątkowych okazów fauny Ameryki
Południowej. Widoki tamtejszych subtropikalnych lasów dostarczają niezapomnianych wrażeń.

 

Park Narodowy Kakadu, Australia
Narodowy Park Kakadu leży na terenie Terytorium Pólnocnego w Australii. Miejsce to wpisane jest
na Listę Światowego Dziedzictwa, ze względu na swoje kulturowe jak i naturalne znaczenie. Obszar
parku przekracza 19 tys. kilometrów kwadratowych, a na jego terenie znajdują się tradycyjne
terytoria rdzennych mieszkanców Australii – Aborygenów. Wspaniała rzeka o nazwie „South Alligator
River”, plaże, monsunowe lasy tropikalne, małe jeziora zwane „billabongs” – tworzą z Parku Kakadu
miejsce wyjatko warte do odwiedzenia.

 



Szwajcarski Park Narodowy, Szwajcaria
Chociaż Szwajcaria jest najbardziej znana ze swych alpejskich krajobrazów, to posiada ona tylko
jeden Park Narodowy. Szwajcarski Park Narodowy został powołany do życia w 1914 roku i na jego
terytorium znajdziemy wiele wspaniałych zwierząt, takich jak kozice, koziorożce, złote orły czy sępy
brodate. Rzeki, ośnieżone szczyty i alpejskie doliny oferują to, co w naturze jest najlepsze.

Sanktuarium Historyczne Machu Picchu, Peru
 Majestatyczne ruiny Machu Picchu, to najbardziej popularna destynacja turystyczna Peru od lat. I
nie znaczenia który raz przybywa sie aby zobaczyć to wspaniałe antyczne miasto. Przybycie tutaj, w
serce Andów, to za każdym razem, przygoda, tajemnica i ekscytacja.

Dostarczone przez Tourism Review.pl, dostawcy aktualności turystycznych dla światowej
społeczności związanej z branżą turystyczną. Odwiedź www.tourism-review.pl
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