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Arranha-céu “Crescent Moon Tower” em Dubai



Aeroporto nas Maldivas, localizado numa ilha 
artificial no meio do Oceano Índico



Água sobre água em 
Magdeburg.



Aeroporto 
Gibraltara, 

um dos mais 
incomuns do 

mundo.



Balões na Capadócia



Curioso túnel feito em Sequoia National Park
Califórnia



Deserto com flores. Florescem uma vez a 
cada vários anos...



Duas vezes por ano no México acontece essa 
migração. Por volta de 10.000 indivíduos desta
espécie nadam desde Yucatan até a Flórida na 

primavera e retornam no outono.



Encontro do Mar Báltico com o Mar do Norte



Estas árvores crescem no bosque Grifino na 
Polônia. Motivo das curvas: desconhecido!



Estátua na 
França criada

por
Bruno

Catalano



Farol na França



Fronteira entre Bélgica e 
Holanda em um dos cafés.



House of Rizz – Alemanha



Lago turquesa criado em uma cratera.     
National Park Tongariro

Nova Zelândia



Marcus Levine 
cria sua arte 

com o martelo, 
a madeira e os 

cravos. Esta 
obra tem mais 

de 50.000 cravos



Montana, USA. A água deste lago é tão 
transparente que o faz parecer pouco 

profundo, quando na realidade é 
bastante profundo.



Morning Glory – vista das 
nuvens na costa de 

Karpentaria, no norte da 
Austrália.



Névoa densa em Sydney



Noite e Dia. Estátua em Caunace, Litva



O maior 
carrossel 

do 
mundo,

117 
metros



O maior engarrafamento do mundo, 206 Km – China.



O Poço de Thor l (América do Norte)



Oficina sob medida para a companhia Selgas Cano…

em Madrid



Paraíso perdido no Oceano Índico. Ilha Laamu



Ponte na província chinesa de Shandun. É a ponte 
marítima mais longa do mundo, com mais de 36 Km 

e com 8 faixas.



Ponte Vapro em Seul, Coréia do Sul



Restaurante sobre uma ilhota, costa leste de Zanzibar.
Dependendo da maré, pode-se ir caminhando ou de

bote.



Rússia. Rio Elena



Terras  coloridas  na  China.



Tormenta em Montana, USA  - 2010



Uma loja de 
computadores e 
afins em Paris.
Na realidade o 
piso é plano.



Dubai vista do arranha-céu Burj Halifa. 
Altura 828 metros - 163 pisos



e... esta é a vista de Dubai diretamente para baixo.



Varanda de vidro em Chicago - Piso 103...



... e vista exterior.



Vista do por-do-sol de dentro de uma onda.
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