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Wspaniała przyroda australijskich wysp

W grudniu Travel Channel zabierze Państwa na śnieżne stoki do Szwajcarii oraz do białej krainy – Antarktydy. Jednak
to nie koniec atrakcji. Wybierzemy się także na półkule Północną do pradawnej krainy Aborygenów, czerwonych
piasków, pustynnych szlaków, cudacznych zwierząt, bezkresnych równin oraz niecodziennej roślinności czyli
intrygującej Australii.

Kontynent ten można określić jako prawdziwy skarbiec świata fauny i flory. Z trzech żyjących na ziemi pierwotnych
gatunków ssaków, dwa – dziobaka i kolczatkę – można spotkać tylko w Australii. Ponadto żyją tam liczne gatunki
kangurów oraz misiów koala.
Naszym przewodnikiem po tej wyjątkowej krainie będzie podróżnik Greg Grainger. Razem z nim będziemy mogli z
bliska przyjrzeć się dzikiej przyrodzie tego niezwykłego kontynentu. Program zapowiada się bardzo interesująco.
Zdradzimy, że prezenter skorzysta z niepowtarzalnej okazji by podpłynąć bardzo blisko gigantycznych płaszczek tzw.
manta ray oraz orek w ich naturalnym środowisku. Ponadto zdobędziemy sporo informacji na temat zagrożonych
gatunków fok oraz kangurów. Zobaczymy również ptaki, które latają tyłem.
Zapraszamy do oglądania „Najwspanialszych dzikich wysp Australii”, ponieważ program będzie także niepowtarzalną
okazją by zobaczyć malowniczą wyspę Lady Elliot położoną w południowej części Wielkiej Rafy Koralowej. Będzie to
nie lada atrakcja zwłaszcza, że wody okalające wyspę kryją w sobie bajkowy świat, który jest domem dla wielkich
ławic morskich, płaszczek manta ray, żółwi czy wielorybów.
W programie udamy się też na trzecią co do wielkości wyspę Australii, znaną również jako Wyspę Kangura. Jeśli
dopisze nam szczęście zobaczymy zamieszkujące tam niezwykłe podgatunki kangurów, misiów koala czy zagrożone
lwy morskie.
Zobaczymy także prawdziwe sanktuarium przygody jakim jest wulkaniczna Wyspa Lord Howe, która zadziwia swoją
różnorodnością gatunków ptaków, w tym m.in. miejscowym „Lord Howe Island Woodhen” czy tropikalnym faetonem
czerwono - sternym.
Na tym niezwykłym kontynencie znajduje się również ekstremalna, subantarktyczna Wyspa Macquarie z jej
gigantycznymi koloniami kolorowych pingwinów i kolosalnymi słoniami morskimi. Jest to przepiękne i bardzo
wyjątkowe miejsce. Wyspa została wpisana na listę rezerwatów biosfery oraz na listę światowego dziedzictwa
UNESCO.
Z tropikalnych plaż gdzie temperatury niekiedy spadają poniżej zera, NAJWSPANIALSZE DZIKIE WYSPY
AUSTRALII poprowadzą widzów przez bogate, dzikie środowisko i odkryją w jaki sposób udaje się im zachować jej
nieskazitelną naturalność.
Podczas godzinnego programu pokazane zostaną najwspanialsze ujęcia dzikiej przyrody z czterech specjalnie
wyselekcjonowanych spośród 20 tysięcy australijskich wysp. Gwarantujemy niezapomniane wrażenia oraz dużą dawkę
emocji. Nie przegap zachwycających widoków dzikiej przyrody i wyrusz z nami w magiczną podróż, podczas której
poznasz tajemnice dzikiej przyrody Australii.
Travel Channel zaprasza!
Powtórki programu:
16 grudnia o godzinie 21.30
17 grudnia o godzinie 05.30
23 grudnia o godzinie 21.30
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26 grudnia o godzinie 13.00
20 grudnia o godzinie 21.30
Więcej informacji znajdziecie na stronie: www.travelchanneltv.pl
Shi events
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