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Över 60 filmer har spelats in på ön Kauai i Hawaii, USA.
Foto: Getty images

Platserna du bara måste besöka 2017
Styr kosan mot de trendigaste naturdestinationerna för nästa år. National Geographic
tar oss till världens olika hörn och listar bland annat Tigrarnas nationalpark i Indien,
korallrev i Mexiko och orörda delar av Finland som några utav de hetaste resmålen för
2017.

Kauai, Hawaii, USA

Kauai är en ö i Hawaii. Här har mer än 60 filmer spelats in. Här finns klipporna på Na palikusten varifrån man kan beskåda underbara utsikter över hav och landskap. Vattenfallen i
Hinalele är inget man får missa och det finns många vandringsleder som du kan gå för att
utforska ön.

LÄS MER: Hawaii – 7 måsten när du besöker paradisön

Lappland, Finland

I Finland finner du lugn och variation. Alltifrån skog, tundra och norrsken - som kan skådas
200 nätter per år nära polcirkeln i Lappland - till klippiga stränder, 20 000 öar i skärgården, 40
nationalparker, 12 ödemarksområden och vackra städer.
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Norrsken i Lappland.
Foto: Istock

Baja California i Mexiko

Baja California är en långsmal halvö i nordvästra Mexiko som skiljs från fastlandet av
Californiaviken. Denna halvö har korallrev, fiskar, vithajar och havsvalar. Perfekta möjligheter
för snorkling och dykning!

LÄS MER: Guide till oförglömliga platser att se i Mexiko

Banff, Kanada

Nationalparken Banff ligger i västra Kanada i delstaten Alberta. Med sina spetsiga
bergstoppar, turkosa vatten, skogar, lyxiga hotell och vattenfall skapar platsen unika
möjligheter för att vandra, skåda vackra vyer och även åka skidor under säsongstid.
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Nationalparken Banff i Kanada.
Foto: Colourbox

Molnskogen i Ecuador

En utav världens mest växt- och djurrika platser är Molnskogen i Ecuador. Platsen ligger norr
om Qutio på en höjd där dimman ligger tätt i Anderna och hit kommer många fågelskådare.
Man kan bland annat ta sig runt på cykel i luften som liknar en linbana.

LÄS MER: Testa "gungan över världens ände"

Via Dinarica, Västra Balkan

Västra Balkan är för äventyrare. Via Dinarica sträcker sig igenom Slovenien, Kroatien, Bosnien
och Hercegovina, Montenegro och Albanien. Här kan man såväl vandra som cykla, rida och
paddla. Leden tar oss upp i alperna förbi Adriatiska havet. Det finns stugor, vackra små byar
och bland annat nationalparken Thethi National Park i Albanien.
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Thethi National Park i Albanien.
Foto: Colourbox

Tigrarnas nationalpark, Indien

I hjärtat av Indien hittar vi en nationalpark fyllt med tigrar. Nästan två tredjedelar av världens
alla tigrar finns i Indien.
Hoppa på tigrarnas expresståg och åk på tigersafari för att skåda dessa stora kattdjur.

Källa: National Geographic
LÄS MER:
Indien från Goa till Delhi – 8 favoriter
Finland – 11 skäl att älska vårt grannland
14 tips och måsten för drömresan till USA
Av Emilie Olsson

emilie.olsson@expressen.se
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