
10 NAJMNIEJSZYCH PAŃSTW NA ŚWIECIE

Być może nie słyszeliście o niektórych z poniższych krajów, gdyż są
one bardzo małe. Z pewnością nadrabiają to jednak swoim
bogactwem kulturowym i wielością atrakcji turystycznych. Razem z
Tourism-Review.pl poznaj zatem 10 najmniejszych państw świata.

Malta (316 km2)
Malta oferuje szerokie spektrum atrakcji kulturalnych i historycznych, wśród których znajdują się
liczne ogrody, wspaniałe muzea i starożytne budowle wybudowane przez joannitów. Na Malcie
można ponadto, pływać, nurkować, wygrzewać się na słońcu oraz spacerować podziwiając
przepiękne miejscowe skały i doliny.

Malediwy (298 km2)
Malediwy to największa tropikalna plaża na świecie i idealna destynacja na miesiąc miodowy dla
nowożeńców. Można tan pływać, nurkować i błogo leniuchować wygrzewając się na słońcu.

St. Kitts i Nevis (261 km2)
Saint Kitts i Nevis to malutkie państewko składające się z dwóch wysp wulkanicznych. Znane jest
przede wszystkim z dziewiczych plaż, bujnych lasów deszczowych oraz wspaniałych atrakcji
turystycznych, takich jak Culturama, Nevis Peak, czy St. Kitts Scenic Railway.

Wyspy Marshalla (181 km2)
Republika Wysp Marshalla to przede wszystkim piękne wyspy, atole i krystalicznie czysta woda.
Warto również zaznaczyć, że w miejscowym Zalewie Bikini znajdują się wraki okrętów z czasów II
Wojny Światowej, dzięki czemu miejsce to stało się popularną atrakcją dla miłośników nurkowania.
Oprócz tego, warto tam również odwiedzić: Zalew Atol Bokak, Ivy Mike Test Site, Laura Settlement,
Graveyard, najwyższy punkt kraju - Likiep Atoll, Runit Blast Crater oraz utworzony w 1954 roku
poprzez wybuch bomby wodorowej – Krater Bravo.

Liechtenstein (160 km2)
Liechtenstein jest unikalnym połączeniem tradycji i nowoczesności. Piękno kraju można odkryć
poprzez prezentacje multimedialne wyświetlane na Liechtenstein Center. W kraju popularne są
również sporty zimowe. W Galina Falcon Center można z kolei z bliska zobaczyć np. sokoły, orły, czy
jastrzębie. Z pewnością godna uwagi jest także stolica kraju – Vaduz.

San Marino (61.2 km2)
Republika San Marino jest niewielką enklawą na półwyspie włoskim. Słynie głównie z odbywających
się tam wyścigów Formuły Jeden, kościoła San Pietro oraz Government House. Będąc w San Marino
warto jednak zobaczyć również takie zabytki jak: Bazylika San Marino, relikwię domu św. Maryna,



Kościół Cappuccini, pomnik św. Franciszka, czy Muzeum Osobliwości. Miłośnicy motoryzacji nie
powinni również ominąć wystawy zawierającej kolekcję ponad 100 zabytkowych motocykli, która
znajduje się Vintage Car Museum.

Tuvalu (26 km2)
Tuvalu to niewielka powierzchnia lądowa składająca się z atoli, małych wysepek i lagun. Znakiem
rozpoznawalnym Tuvalu są wspaniałe plaże z palmami i czystą wodą. Dodatkowo, panuje tam
świetna atmosfera, sprzyjająca relaksowi.

Nauru (21 km2)
Na północ od Wysp Salomona znajduje się niewielka wyspa Nauru, która jest doskonałym miejscem
do nurkowania, pływania, spacerów i wycieczek. W miejscowych sklepach znajduje się mnóstwo
fantastycznych wyrobów rzemieślniczych, a lokalne restauracje oferują bogatą ofertę
gastronomiczną.

Monako (1.98 km2)
Usytuowane na francuskiej Riwierze Księstwo Monako oferuje mnóstwo niesamowitych atrakcji. W
Jardin Exotique zobaczyć można wyjątkowo egzotyczne rośliny, a ponadto roztacza się stąd
wspaniały widok na miasto i ocean. W Oceanographique Musee znaleźć można natomiast elementy
życia morskiego oraz dawny sprzęt żeglarski i inne tematyczne wystawy. Warte uwagi jest również
miejscowe Muzeum Figur Woskowych.

Watykan (0.44 km2)
The Stato della Citta del Vaticano, czyli Watykan to najmniejsze niezależne państwo na świecie,
które liczy około 800 osób. Na terenie Watykanu znajduje się chyba najbardziej znany kościół na
świecie – Bazylika Świętego Piotra. Przed świątynią roztacza się równie popularny Plac św. Piotra.
Jednak najbardziej godnym uwagi miejscem jest Pałac Watykanu, który jest siedzibą Papieża i
zajmuje powierzchnię 14 hektarów ziemi.

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