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Die verskil tussen ‘n toeriste attraksie 
en ‘n ikoon



Toeriste attraksie of besienswaardigheid

• ’n plek, ’n gebied, ’n gebou of ’n gebeurtenis van belang wat 
toeriste vir hulle historiese belangrikheid, kulturele waarde, 
natuurlike of mensgemaakte skoonheid of vermaakmoontlikhede 
besoek



natuurlike besienswaardighede 
(watervalle, berge, woude en natuurlewe)

 

 



mensgemaakte besienswaardighede 
(temaparke, feeste, historiese geboue en 

standbeelde). 

 



’n Ikoon

• is ’n besienswaardigheid of kenmerk wat wêreldberoemd is, 
simboliese waarde het en in die besonder met ’n bepaalde 
bestemming verbind word. 



Voorbeelde van Ikone

Indië en die Taj Mahal
Australië en die Sydney 
Operahuis

Rome en die Colosseum Parys en die Eiffel 
Toring



Redes waarom spesifieke toerisme 
attraksies en/of fisiese 

kenmerke beskou word as ikone 



Unieke argitektoniese of 
konstruksiekenmerke

Die Taj Mahal in Agra, Indië, is ’n mausoleum 
(praalgraf) wat uit wit marmer gebou is. 

Sjah Jahan, het in 1631 opdrag gegee dat die Taj 
Mahal gebou word ter ere van sy 

gunstelingvrou, Mumtaz Mahal, wat tydens die 
geboorte van hulle 14de kind gesterf het. 

Die agthoekige monument is in sy geheel van 
wit marmer gebou en met halfedelstene en 

edelstene versier

Dit het 20 000 werkers 22 jaar geneem om die 
bouwerk te voltooi. 

Die Taj Mahal in Indië



Unieke en besonderse 
natuurlike kenmerke, 

Die Grand Canyon is een van die 
grootste klowe ter wêreld.

Met sy oorweldigende grootte en 
wonderlike landskap is dit een van die 
skouspelagtigste natuurwonders 
en die beste voorbeeld van erosie 

ter wêreld.

die Grand Canyon in Arizona



Godsdienstige 
belang, bv. 

Mekka, die heiligste stad van die Islam-
geloof, is die geestelike sentrum vir alle

Moslems.

Dit is die geboorteplek van die  

profeet, Mohammed, die stigter van die 
Islamitiese geloof en die middelpunt 

van die Moslempelgrimstog

Sowat 24 % van die Wêreld se bevolking 
is Moslem

Mekka in Saoedi-Arabië



’n Onderskeidende en 
indrukwekkende grootte 

of fatsoen, 

Everest is die hoogste berg ter wêreld. Die 
piek is 8 848 m bo seevlak

Hierdie 60 miljoen jaar oue berg is altyd 
met ys en sneeu bedek.

Die temperature bo op die berg  is  −19°C 
tot −60°C

die berg Everest in Nepal



’n Gevoel van towerkrag en 
misterie

Machu Picchu, ’n antieke Inka-stad in die 
Andesgebergte in Peru, is een van die 

belangrikste en mees misterieuse argeologiese 
terreine in die wêreld.

Dit word ook “Die verlore stad van die Inkas” 
genoem. 

Aangesien die Inkas geen geskrewe taal 
gehad het nie, bly dit ’n geheim waarom die 

stad gebou is, waarvoor dit gebruik is en 
waarom dit verlaat is.  

Geen sement is gebruik nie en  die 
granietblokke pas presies op mekaar wat dit 

’n argitektoniese meesterstuk maak. 

Machu Picchu in Peru 



’n Simbool van buitengewone 
menslike prestasie

Die piramides van Giza is meer as 4 500 jaar gelede 
as massiewe grafkelders vir die Egiptiese farao’s

opgerig. 

Die piramides is vandag simbole van Egipte se 
geskiedenis en kultuur en dien as bewys van die 

antieke Egiptenare se tegniese vaardigheid. 

Die farao’s het hierdie massiewe grafkelders met 
kamers, tonnels, geheime gange en stoorkamers 

gebou om mummies, persoonlike besittings en 
voorraad vir die lewe hierna te bewaar en 

beskerm. 

Hierdie groep piramides by Giza is ál wonder van die 
antieke wêreld wat steeds bestaan

die Groot Piramides in Giza Egipte 


