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Панамския канал и Венесуелския залив

►  Панамския канал се намира в Централна Америка, отделяйки Северноамериканския 
континент от Южноамериканския.

► Венецуелският залив се намира в южната част на Карибско море край северозападните 
брегове на Венецуела и крайните североизточни брегове на Колумбия.



Гвианска Планинска земя и
 водопада Анхел
► Разположена е близо до екватора, между водосборните 

басейни на Амазонка и Ориноко, която извира именно 
там. Простира се на териториите на 5 южноамерикански 
страни - Бразилия, Венецуела, Гвиана, Суринам и 
Френска Гвиана.

► Анхел е най-високият водопад на Земята. Общата му 
височина е 1054 m, 



Амазонската низина и  планината Анди

► Амазония е огромен пояс от екваториални 
гори, разположен във водосборния басейн 
на река Амазонка. Заема територия от 
около 5,5 милиона km², което я прави най-
обширната екваториална гора на 
планетата.

► Андите са планинска верига, разположена 
в Южна Америка. Най-висок връх е 
Аконкагуа – 6960 m.



Пустинята Атакама, Рио Де Жанейро
Бразилскатата планинска земя
► Атакама е сред най-големите 

пустини в Южна Америка с 
площ от 181 300 km². Намира се 
в Северно Чили, между Андите 
и Тихия океан

► Бразилското плато е обширен 
географски район, заемащ 
голяма част от Югоизточна 
Бразилия. То е сред  най-
старите планини в континента 
заедно с Гвианското плато.

► На хълма Корковадо се намира 
прочутата статуя на Иисус 
Христос, наречена Христос 
Спасителя. Рио де Жанейро е 
известен и с карнавала, който 
се провежда там всяка година



Лаплатската низина и Буенос Айрес

• Лаплатската низина е низина в Южна Америка с площ над 3 милиона квадратни 
километра. Тя се отводнява от реките Парана и Уругвай. Основно заема часи 
от Аржентина.

• В Боенос Айрес има квартал наречен Ла Бока там всички сгради са изрисувани 
с много интересни, цветни и забавни риснки. Винаги щети вдигнат 
настроението. Метрополитанската катедрала. Тя е смесица от няколко 
архитектурни стила. Дванадесетте колони на фасадата представляват 12-те 
ученици на Исус. В тази невероятна катедрала можете да разберете за 
вярванията и традициите в тази страна. 





Благодаря ви за вниманието!


