
SIEDEM CUDÓW AUSTRALII

Australia jest wspaniałym i fascynującym krajem z dużą ilością
zabytków kulturalnych. Tourism-Review.pl za serwisem Everything-
Everywhere.com zachęca do odkrycia 7 najbardziej znanych cudów
Australii. A oto one:

 

Park Narodowy Kakadu
Jak na pierwszy Park Narodowy w Australii przystało, Kakadu oferuje fascynujący krajobraz, dorobek
kulturowy Aborygenów i ogromną różnorodność przyrody. Wodospady i wąwozy są również bardzo
popularne w innych parkach, takich jak: Maguk, Gunlom, Twin Falls i Jim Jim Falls, jednak tylko
Kakadu słynie z najlepszych na świecie miejsc do obserwacji 30% żyjących w kraju ptaków. W całym
parku zobaczyć można także morskie krokodyle i kangury. Turyści mogą tam podziwiać również
dzieła sztuki najstarszych australijskich aborygenów.

Uluru
Najbardziej znane naturalne ikony Australii, takie jak Uluru, czy Ayer's Rock każdego roku
przyciągają tłumy turystów. Pierwiastki żelaza w miejscowych skałach sprawiają, że paleta ich
kolorów zmienia się w ciągu dnia od jasno do ciemno czerwonego. Uluru było nie tylko świętym
miejscem dla lokalnych aborygenów, ale również ważnym centrum kultury i przyrody, w związku z
czym znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Sydney Harbor
Dla wielu podróżnych Australia utożsamiana jest wyłącznie z Sydney, a Sydney ze słynną Opera
House w kształcie muszli. Ten wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest jednym z
najbardziej znanych ośrodków teatralnych na świecie. Nie powinien dziwić więc fakt, że każdego
roku odwiedza go około 1,2 mln osób. Obiekt znajduje się w Sydney Harbor w pobliżu słynnego
mostu, który ze względu na swój łukowaty kształt często nazywany jest “Wieszakiem”. Turyści tam
mogą się wybrać na rejs promem, pospacerować po moście, wypić hebratę w Operze oraz zwiedzić
Krolewski Ogród Botaniczny.

Park Narodowy Purnululu
Kolejny obiekt z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO - Park Narodowy Purnululu w Zachodniej
Australii słynie przede wszystkim z Bungle Bungle Range. Ta wielka skała piaskowa w kształcie ulu
sprawia, że park jest główną atrakcją regionu. Urzekać mogą między innymi niezwykle efektowne
kopuły z pomarańczowo-szarymi podzespołami. Jednak ponieważ park jest otwarty jedynie w porze
suchej (od kwietnia do grudnia) i tylko za pomocą pojazdów, to ogromną popularnością cieszą się
wycieczki helikopterem.



Wielka Rafa Koralowa
Największy na świecie system Rafy Koralowej rozciąga się na obszarze ponad 2600 km (1600 mil) i
składa się z 2900 pojedynczych raf oraz 900 wysp. Główne skupisko znajduje się w Morzu
Koralowym u wybrzeży Queensland. Rafa Koralowa jest największą na świecie jednolitą strukturą
organizmów żywych i składa się z miliardów drobnych mikroorganizmów, znanych jako polipy
koralowe. Jako taka została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1981 roku i od
tego czasu niezmiennie cieszy się ogromną popularnością wśród turystów z całego świata.

Wielkie Drzewa Eukaliptusowe w Tasmani
Tasmania jest bardzo dobrze znanym miejscem wśród osób poszukujących piękna i dzikość lokalnej
puszczy. Tasmania, oprócz unikalnej fauny i flory, jest także „domem” dla olbrzymiego Drzewa
Eukaliptusowego. Eucalyptus Regnanst, znany również jako Swamp Gum, Mountain Ash lub
Tasmanian Oak, jest największym na świecie skupiskiem drzew liściastych. Drzewo zaczęło zyskiwać
popularność odkąd przekroczyło 100 metrów (330 stóp). Obecnie jest jednym z najwyższych na
świecie.

Great Ocean Road
Great Ocean Road rozciąga się na przestrzeni 243 km (151 mil) na południowym wybrzeżu Victoria.
Na szczególną uwagę zasługuje tam wspaniały rzeźbiony tysiące lat przez ocean piaskowiec
rozciągający się wzdłuż drogi. Oprócz tego zobaczyć tam można wiele innych atrakcji, takich jak
rzeźba dwunastu apostołów, London Bridge, czy Lord Ard Gorge.

Wyróżnienie
Lord Howe’s Island, Fraser Island, Blue Mountains, Coober Peady, Shark Bay, Park Narodowy
Mungo, Pustynia Pinnacles…

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