12 điểm đến để khám phá cho khách du lịch ảo
Đạt được một viễn cảnh toàn cầu cho chúng ta tiếp xúc với những người và địa điểm
khác, các nền văn hóa và ý tưởng khác nhau, sự càn quét của lịch sử và di sản. Với
Daily Dozen này, chúng tôi tập trung vào một chút địa lý, một chút lịch sử, một chút
văn hóa thế giới và rất nhiều địa điểm thú vị để ghé thăm một ngày nào đó … ở Hoa Kỳ
và trên toàn thế giới!
Ở nhà …
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Nhận của bạn kích thích trên Quốc Lộ 66. Được gọi là “Con đường mẹ” của Mỹ, Quốc Lộ 66 bìa hơn 2.400 dặm qua tám
tiểu bang -- từ Chicago đến Pier Santa Monica ở California, với cảnh quan ảm đạm của Adrian nhỏ, Texas, là trung điểm.
Lịch sử 66 của Hoa Kỳ có một vị trí lâu dài trong văn hóa Mỹ thông qua sách, âm nhạc và phim ảnh. Tận hưởng chuyến đi
của bạn đến 10 địa điểm lịch sử với chuyến tham quan Google Earth này.
Bảo tàng và vườn Vizcaya. Khám phá khu bất động kiến trúc Thời đại mạ vàng, một viên ngọc văn hóa ở Miami, Fla.,
Được bao quanh bởi 10 mẫu vườn chính thức, một bờ biển ngập mặn và võng đá. Trực tuyến, tìm danh sách phát Vizcaya
trên Spotify, một hội nghị chuyên đề về kiến trúc Thời đại mạ vàng, các trang tô màu, một chút Zen với hồ bơi Lily, và hơn
thế nữa.
Ngọn hải đăng và bảo tàng Ponce Inlet. Chỉ cần lên bờ biển, gần Daytona, bạn có thể leo 203 bậc lên đỉnh ngọn hải đăng
cao nhất Florida với chuyến tham quan ảo này. Khám phá lịch sử của trang web được khôi phục hoàn toàn này mở ra vào
những năm 1880. Tìm hiểu một số từ vựng ngọn hải đăng và nhiệm vụ của một người giữ ngọn hải đăng. Bạn thậm chí có thể
xây dựng ngọn hải đăng của riêng bạn và một góc phần tư tự chế!
Mỹ trên không. Kênh Smithsonian đang cung cấp 68 tập miễn phí của loạt phim này cung cấp cái nhìn hiếm hoi về các địa
danh quý giá nhất của đất nước chúng ta, tất cả được nhìn thấy từ độ cao ngoạn mục.

Và ở nước ngoài
Tham quan Hoàng gia. Khám phá Cung điện Buckingham, nơi ở chính thức của Nữ hoàng Elizabeth II. Tìm hiểu về gia
đình hoàng gia và vai trò, lịch sử và di sản của nó, các quốc gia Khối thịnh vượng chung và 15 Vương quốc Khối thịnh
vượng chung (ngoài Vương quốc Anh) mà nữ hoàng là quốc vương, và nghệ thuật và lịch sử của các cung điện, lâu đài và
nhà ở của gia đình nước Anh. Bạn cũng có thể có một chuyến tham quan có hướng dẫn của thành phố. (Sử dụng con trỏ của
bạn để có chế độ xem 360.)
6. Trên Safari. Kiểm tra nguồn cấp dữ liệu video WILDWatch hàng ngày có các ổ đĩa trò chơi trực tiếp trong Khu bảo tồn trò
chơi tư nhân Ngala và Khu bảo tồn trò chơi tư nhân Djuma, cả hai ở Nam Phi. Bạn thậm chí có thể đặt câu hỏi hướng dẫn
trường! (45 phút đầu tiên của safari buổi chiều được dành cho trẻ nhỏ.) Lưu ý: Với sự khác biệt về thời gian, safari buổi chiều
được sống ở Hạt Gwinnett trong khoảng từ 9 giờ sáng đến trưa. Vào thứ Hai, bạn có thể đăng một #SofaSafari trên Instagram
với Khu bảo tồn trò chơi riêng Ulusaba ở Nam Phi. (Nếu bạn bỏ lỡ safari trực tiếp, hãy xem kênh YouTube của họ.)
7. Lịch sử và văn hóa Ý. Khám phá hơn 150 tổ chức văn hóa giữ cho đất nước này di sản độc đáo. Du lịch đến các địa điểm
mang tính biểu tượng như kênh đào của Venice và tháp nghiêng Pisa. Khám phá một số bảo tàng vĩ đại trên thế giới -- bao
gồm cả Uffizi ở Florence và Bảo tàng Galileo. Đi bộ các di sản của Rome, Đền thờ Heracles và Hầm mộ San Gennaro. Tìm
hiểu về thực phẩm Ý, thời trang, phát minh, âm nhạc, và nhiều hơn nữa! Trên YouTube, hãy tham gia các chuyến tham quan
VR 360 ở Rome, Venice và Milan.
8. Đi tàu. Bắt chuyến tàu ảo đến 13 điểm, bao gồm cả độ cao chóng mặt của đèo Bernina giữa Thụy Sĩ và Ý và đi nhanh trên
chuyến tàu cao nhất Bắc Mỹ… trên đường sắt Cog đến đỉnh Pike lốc ở Colorado. Tận hưởng chuyến đi qua New Zealand
trên KiwiRail, với sự cho phép của Kênh Smithsonian.
9. Nước Anh trên không. Một người chơi miễn phí khác từ Kênh Smithsonian, nhìn thấy miền Nam nước Anh với góc nhìn từ
trên cao.
10. Lặn sâu. Thực hiện chuyến tham quan 360 độ đến các rạn san hô rực rỡ của Palau, ngay phía đông Philippines. Tìm hiểu
thêm về đất nước này với Địa lý ngay! (Chỉ cần nhấp qua để bỏ qua quảng cáo.)
11. Lịch sử và văn hóa Pháp. Thực hiện một cuộc phiêu lưu văn hóa từ Calais đến Marseille. Tìm hiểu về Cha của trường phái
ấn tượng và ghé thăm Monet Hồi Paris, đi dạo trên những mái nhà ở Paris và khám phá thời trang của Coco Chanel. Thực
hiện hành trình qua phòng trưng bày nghệ thuật lâu đời nhất thế giới, hang động Chau Chauvet, khám phá những khám phá
của Marie Curie và Louis Pasteur, và tham quan Hội trường Gương và những khu vườn xinh đẹp tại Versailles.
12. Ở nhà, bây giờ và sau đây. Thăm lâu đài, cung điện, nhà cửa và lăng mộ trên khắp thế giới!
5.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm lời khuyên. Nên xem phần tiếp theo của DLD Daily Dozen!
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