


Angkór Vat

Chrámový komplex na severozápade Kambodže 
bol vybudovaný v 12. stor. ako náboženské 
centrum a hlavné mesto. Pôvodne slúžil 
hinduistom, neskôr budhistom. Je hlavnou 
turistickou atrakciou štátu a jeho silueta je 
súčasťou štátnej vlajky.  Niektoré časti rozsiahlej 
pamiatky boli po stáročia nevyužívané, čo viedlo 
k ich splynutiu s prírodou – pohlteniu lesom. 

Národný park Komodo

Rozprestiera sa na troch vulkanických ostrovoch 
súostrovia Malé Sundy (Komodo, Rinca, Flores). 
Žije tu viac ako 5000 exemplárov Varana 
komodského, ktorý je najväčším jašterotvarým
plazom a nevyskytuje sa nikde inde na Zemi. 
Varan dosahuje dĺžku 2–3 m a váži až 150 kg. 
Ostrovy majú jedinečnú vegetáciu a biele pláže. 
Právom patria medzi svetové divy prírody.

Národný park Kinabalu

Na severe ostrova Borneo sa v Malajzii 
rozprestiera národný park, ktorému dominuje 
najvyšší vrch medzi Himalájami a Novou 
Guineou. Mount Kinabalu dosahuje výšku 4095 
m n.m. Tamojšia divočina sa vyznačuje vysokou 
biodiverzitou. Rastie tu viac ako 4 500 druhov 
rastlín, žije tu 326 druhov vtákov a 100 druhov 
cicavcov. Medzi inými aj orangutan.

Kráľovský palác v Bangkoku

Kom
plex kráľovského paláca (Grand Palace)  

z 18. storočia sa skladá z viac ako sto budov
a je najnavštevovanejšou pam

iatkou hlavného 
m

esta Thajska. Areál je obklopený bielym
i 

hradbam
i a do polovice 20. storočia ho obývala 

thajská kráľovská rodina.  Z budov vyniká najm
ä 

Chrám
 sm

aragdového Budhu, ktorý je zvonku 
pozlátený. 

Jaskyňa Son
Doong

Najväčšia jaskyňa na svete sa nachádza v kra-
sovej oblasti stredného Vietnam

u a bola objave-
náaž v roku 1991. Jej názov sa prekladá ako 
Jaskyňa horskej rieky. Je 200 m

 široká, 150 m
 

vysoká a dlhá viac ako 9 km
. Je taká veľká, že by 

sa do nej zm
estila ulica new

yorského 
M

anhattanus m
rakodrapm

i.





Singapur

M
alý m

estský štát s m
enej ako 5 m

il. obyv. leží 
na ostrove v prielive m

edzi M
alajským

 polostro-
vom

a Sum
atrou. Patrí k hospodársky najvyspe-

lejším
štátom

 sveta. Je význam
ným

 prístavom
, 

centrom
 obchodu a inovácií. Tom

u zodpovedá 
aj futuristický vzhľad Singapuru, ktorý je znám

y 
organizovanosťou a poriadkum

ilovnosťou. 

Petronas Towers v Kuala Lumpur

Dvojica mrakodrapov v hlavnom meste Malajzie 
bola od otvorenia v roku 1998 až po dostavanie 
taiwanského mrakodrapu Taipei 101 v roku 
2003 najvyššími budovami na svete. Obe veže 
sú vysoké 452 m (výška po vrchol antény) a po-
zostávajú z osemdesiatich ôsmich podlaží. 
Výstavbu veží sponzorovala ropná spoločnosť 
Petronas, podľa ktorej sú aj pomenované. 

Borobudur

Najväčšiu budhistickú stavbu na svete nájdete 
na ostrove Jáva v Indonézii. Borobudur vznikol 
okolo roku 800 a skladá sa zo šiestich postupne 
stúpajúcich štvorcových terás zakončených 
tromi kruhovými terasami. Zhora vyzerá ako 
trojrozmerná mandala. Celá stavba je obložená 
tisíckami reliéfov a stovkami sôch budhu, ktoré 
sú uložené vo zvonovitých stúpach. 

Historické mesto Vigan

Mesto leží na pobreží filipínskeho ostrova Luzon 
a je svetoznáme napriek tomu, že v ňom žije len 
50-tisíc obyv. Vďačí za to jedinečne zachovalej 
architektúre, ktorá môže nepripraveného turistu 
prekvapiť. Vigan bol po stáročia španielskym 
koloniálnym mestom, čomu zodpovedá typická 
mediteránna podoba jeho ulíc a námestí. Zápis 
v zozname pamiatok UNESCO je zaslúžený.

Zlatá skala

Budhistické pútnické m
iesto v horách na pobreží 

M
janm

arska tvorí veľký kývavec(skala) a pagoda 
(svätyňa), ktorá je na ňom

 um
iestnená. Skala je 

pokrytá zlatom
. Legenda hovorí, že pútnici, ktorí 

navštívia Zlatú skalu trikrát v priebehu jedného 
roka, zbohatnú a získajú dobré postavenie 
v spoločnosti.





Delta rieky Mekong

Najvodnatejšia rieka juhovýchodnej Ázie prame-
ní v Tibete, preteká šiestimi štátmi Zadnej Indie 
a na juhu Vietnamu ústi do Juhočínskeho mora. 
Vietnamci ju volajú Rieka deviatich drakov. 
Každoročné záplavy, ktoré prináša do územia 
delty, sú kľúčové pre pestovanie ryže a ďalších 
plodín. Turisticky atraktívnymi sú tzv. plávajúce 
trhy a splavovanie množstva riečnych ramien. 

Zátoka Ha Long

Leží v Tonkinskom zálive juhovýchodne od hl. 
mesta Vietnamu. V zátoke je takmer 2000 
ostrovov, ktoré sú typické krasovými útvarmi. 
Vznikli po ústupe mora v dávnych geologických 
dobách a mnohé majú tvar ihlanov a bochníkov. 
Iné zas pripomínajú hlavu slova, mačku alebo 
opicu. Zátoka patrí k prírodným divom sveta 
a najnavštevovanejším lokalitám Vietnamu.

Tradičná poľnohospodárska krajina Bali

Ostrov Bali je jednou z najnavštevovanejších 
lokalít Indonézie. Okrem pláží a kultúrnych 
pamiatok zaujme terasovitými ryžovými poliami, 
ktoré slúžia od 9. storočia dodnes. Majú rozlohu 
19-tisíc ha a predstavujú jedinečný systém 
zavlažovania a starostlivosti o pôdu, ktorý 
vychádza z tradičnej balijskej filozofie. Kultúrna 
krajina Bali patrí medzi pamiatky UNESCO. 

Bagan

Niekdajšie hlavné m
esto Pugam

skejríše (9. –
13. stor.) je dnes porastené džungľou. Tisíce 
budhistických chrám

ov, pagody a paláce tvoria 
rozsiahly kom

plex, ktorý patrí k najdôležitejším
 

pam
iatkam

 juhovýchodnej Ázie. Aj keď leží 
Baganneďaleko m

iliónového m
janm

arského 
m

esta M
andalaj, kvôli politickej situácii v krajine, 

ostáva turisticky m
álo navštevovaným

 m
iestom

.   

Sukhothaia okolité historické m
está

Ruiny m
iest Sukhothaiskéhokráľovstva (13. –

14. stor.) na severe Thajska patria k najdôležite-
jším

historickým
 pam

iatkam
 krajiny. Opevnené 

m
está sa okrem

 chrám
ov, stúp a palácov pýšia 

m
nožstvom

 sôch budhov. Niektoré z nich sú 
vytesané v skalách a dosahujú úctyhodné 
rozm

ery.


