
Torres del Paine 



Torre del Paine byl vyhlášen vítězem soutěže 
"osmý div světa". Podílelo  se na soutěži více 
než 50 zemí. Bylo vybíráno  z 330 míst. Chile 
toto ocenění převzalo v Los Angeles, USA v 

televizní programu. 





Torres del Paine je jedinečné místo ve světě, uznané UNESCO jako biosférická 
rezervace. 

Cesta do Torres delPaine 





Možností pro prohlídku tohoto národního parku je mnoho s jedinečným zážitkem 



Prvním zážitkem hlavní panoramatický s vyhlídkou na nádherné  trekkingové  trasy. 
Národní park Torres del Paine má plochu 242.000 HA. 



Nachází se v regionu Magallanes v Patagonii, kde název konec světa je na místě. 



Zde se přichází do styku s lesy, kopci, vodopády a jezery, které vytvářejí velkolepý 
pohled na krajinu.  







Hlavní atrakcí parku jsou slavné štíty Torres a Cuernos del Paine, jejich žulové 
útvary, září barvou slunečních odstínů, od fialové až po tmavě červenou. 





Velmi zaujme prohlídka jezer, zejména Grey.  Je zde pevný ledovec a jeho plovoucí 
částí, které  jsou fantasticky modelovány. 



Nedílnou součástí je i zdejší  nádherná fauna a flora 





Při návštěvě parku tu je  několik povolených tras , které vedou návštěvníka po 
nejkrásnějších místech destinace.. 



Zdejší mikroklima  vytvořilo  pestrou rozmanitost rostlin složený z pre-andských 
keřů, lesa Magellan, stepi a andské pouště. 





 

 



Mocná síla přírody zvedla do výše  horní vrstvy zemské kůry a vytvořila zdejší ostré 
štíty. Je to krása kamene a ledu.  



 Potom eroze  a čas vyřezaly a sformovaly  tyto monolity vysoké přes 2.000 m. 



Národní park má ve  své  výbavě několik rezortů, kde poskytuje ubytování a 
prvotřídní kuchyni. 







Masiv Paine stále fascinuje svou  tajemnou majestátností a krásou ducha 



Hra barev modré a fialové ostře kontrastují s růžovou a červenohnědou jeho věží  



Vše dokreslují mohutná mračna, která stále mění svou hru barev a světel. 



Někdo řekl, že "Chile je nejlépe střeženým tajemstvím v oblasti cestovního ruchu na 
celém světě." To je dáno velkou odlehlostí kraje opravdu na konci světa. 



Ale tento konec světa je opravdu čarokrásný. Tady prý Bůh se naposled dotknul 
země při jejím stvoření. 



"Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho 
rukou "(Žalm 19: 1). 


