
10 miejsc, które trzeba zobaczy ć! 

Poniżej przedstawiamy 10 miejsc uznanych za
najważniejsze dla historii, które koniecznie trzeba
zobaczyć.

1. Machu Picchu, Peru

Otulone mgłami, zaginione miasto Inków... Zostało
zbudowane na skale o wysokości 2350 m n.p.m ponad
urwistymi ścianami doliny Urubamba. Badacze i
podróżnicy prześcigają się w spekulacjach, w jakim celu je
wzniesiono - jako miejsce kultu, obserwatorium
astronomiczne, wiejską rezydencję dziewiątego władcy
Inków - Pachacuteca? To do dzisiaj pozostaje tajemnicą.
Może dlatego tylu z nas marzy o zobaczeniu tego
niesamowitego miejsca. Machu Picchu, które w języku
keczua nazywane jest „stary szczyt”, znalazło się na liście
współczesnych cudów świata, z pewnością jest warte
zwiedzenia.

2. Luksor i Karnak, Egipt

Niegdyś były to Teby, opisywane przez Homera jako
„miasto o stu bramach”. Starożytną stolicę przecina kanał,
dzieli ją na część południową nazywaną Luksorem oraz
północną, znaną jako Karnak. Bogactwa starożytnych Teb
wprost nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Przez wieki
pozostawały stolicą państwa egipskiego. Każde
zwycięstwo, każdy triumf uświetniano budową nowej,
wspaniałej świątyni. Posąg Ramzesa, Ozyrysa, sfinksy o
ludzkich i baranich głowach. Wnętrze świątyni to dziesiątki
smukłych kolumn.

3. Alhambra, Hiszpania

Alhambra oferuje widoki jak z baśni. Czerwone mury
pałaców, otoczone zielenią ogrodów, na tle ostrych grani
gór Sierra Nevada. Ta świetnie zachowana forteca została
wzniesiona przez Arabów już w średniowieczu. Po wejściu
na dziedziniec zachwyt jeszcze wzrasta. Cienkie kolumny
podtrzymują ażurowe koronki wykute w kamieniu.
Zainteresowanie turystów jest tak wielkie, że warto
rezerwować bilety z wyprzedzeniem, bo są dzienne limity.

4. Angkor Wat, Kambod ża

Khmerowie byli na początku drugiego tysiąclecia naszej
ery najlepiej rozwiniętą cywilizacją świata. Wspaniale



rozbudowany system irygacyjny jest tego najlepszym
świadectwem. Dawna stolica Khmerów – Angkor – w
czasach swojej największej świetności (lata 889- 1413
n.e.) zajmowała obszar ponad 100 km kw. i była
zamieszkana przez ponad 1 milion osób. Angkor Wat (na
zdjęciu) to największa i najwspanialsza świątynia
buddyjska. Zbudował ją, panujący nad potężnym
imperium khmerskim, król Suryavarman II. Świątynia była
poświęcona hinduskiemu bogu Wishnu. Dżajawarman VII
przekształcił budowlę na świątynię buddyjską. Po jego
śmierci buddyjskie symbole zostały zniszczone i
przywrócono hinduistyczny charakter świątyni.

5. Petra, Jordania

Odkryta na początku XIX wieku, Petra pozostaje do dziś
pełna intrygujących tajemnic. Nie zachowały się żadne
zapisy historyczne, nie ma też za wielu śladów po
mieszkańcach miasta, co rozpala wyobraźnię turystów z
całego świata. Najprawdopodobniej do potęgi Petrę
doprowadzili Nabatejczycy, którzy osiedlili się w okolicy
około IV wieku p.n.e. Liczne budynki w tym starożytnym
mieście wykuto w różowym pustynnym piasku około 100 r.
p.n.e., kiedy to przeżywało apogeum świetności. Rozległe
ruiny, wpisane na listę UNESCO w lipcu 2007 r. uznano
za jeden z siedmiu nowych cudów świata.

6. Koloseum, Włochy

Zabytek, który jednocześnie wzbudza zachwyt, ale i
onieśmiela. Jest łatwo rozpoznawalnym symbolem
Rzymu, ale i całego świata antycznego. Koloseum zostało
zbudowane ponad 2 tys. lat temu tak solidnie, że
przetrwało mimo trzęsień ziemi, pożarów i wojen. W 107 r.
cesarz Trajan urządził tu igrzyska na cześć zwycięstwa
Rzymu nad Dacją. Do dzisiaj jest modelem dla
projektantów stadionów na całym świecie.

7. Teotihuacan, Meksyk

Znajdują się tu dwie najsłynniejsze piramidy Ameryki
łacińskiej - Piramida Słońca i Piramida Księżyca. Ruiny
połączone są szeroką arterią – Calle de los Muertos, która
nazywana jest Drogą Umarłych. To najbardziej tajemnicze
miejsce w Meksyku zostało opuszczone w X wieku.
Miasto powstawało od II wieku p.n.e. do II wieku n.e.
Największy rozkwit miał miejsce od IV do VII wieku.
Nazwa Teotihuacan została nadana przez Azteków i



oznacza: miejsce, gdzie rodzą się bogowie.

8. Partenon na Akropolu, Grecja

Wzgórze Akropol, zwieńczone ruinami Partenonu, to
jeden z archetypów kultury europejskiej, który przyciąga 3
miliony turystów rocznie. Klasyczna świątynia grecka w
Atenach poświęcona Atenie, bogini mądrości, powstała w
432 r.p.n.e. Pomimo, że świątynia zajmuje mniej więcej
powierzchnię trzech kortów tenisowych, charakteryzuje się
niedościgłą lekkością i harmonią. Niegdyś budowlę zdobiły
płaskorzeźby ukazujące opowieści z mitologii greckiej,
m.in. narodziny Ateny, która wyskoczyła z głowy Zeusa i
jej walkę z Posejdonem. Ponad kolumnami zachowały się
pozostałości doryckiego fryzu.

9. Tadź Mahal, Indie

Mauzoleum ukochanej żony mongolskiego cesarza
Szacha Dżahana w Agrze (200 km od Delhi) w Indiach, to
obowiązkowy punkt programu każdej wycieczki. Powstało
w 1650 roku. Władca wzniósł budowlę z miłości do
ukochanej żony o imieniu Ardźumand Banu Bajgam,
zwanej też Ozdobą Pałacu (Mumtaz Mahal). Trzy
pokolenia potężnej dynastii Mogołów uwieczniły talent i
bogactwo w kamieniu i marmurze! Przepiękne mauzoleum
uznane jest za jeden z cudów świata. Zachwycająca
perfekcyjna symetria, zadziwiające proporcje, subtelne
piękno architektonicznych detali, pokrywających niemal
każdy cal.

10. Linie Nazca

Pustynny płaskowyż położony 400 kilometrów na południe
od Limy, słynie z kolekcji wyrytych w ziemi gigantycznych
linii oraz wyobrażeń ludzi, zwierząt i roślin. Liczące, od
400 lat przed narodzeniem Chrystusa do 650 lat po nim,
geoglify powstały dzięki usunięciu warstwy czerwonych
kamieni, co odsłoniło jaśniejsze, piaszczyste podłoże.
Ponieważ liczące dziesiątki i setki metrów figury najlepiej
widać z powietrza, pojawiały się liczne hipotezy próbujące
wytłumaczyć, czemu miały służyć. Mówiło się między
innymi o kalendarzu, tablicy astronomicznej, znakach dla
bogów i "znakach drogowych" dla latających talerzy.
Według wielu naukowców pełniły niegdyś funkcję dróg.
Uznano je również za album astronomiczny. Inni
natomiast twierdzą, że wykonywanie gigantycznych
rysunków na ogromnych przestrzeniach było ulubioną
rozrywką ludu z Nazca.




