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Swarovski Optik tipsar: 
Det visste du inte om världens mest besökta platser 

 
Att resa utomlands under semestern har blivit allt vanligare för nordborna. Enligt statistik från resesajten 
Ticket.se vill allt fler bort från de stora turistfällorna i storstäderna. Trots det hörde städer som Paris och 
London till de mest besökta städerna 2018. Därför tipsar Swarovski Optik om ett par riktigt unika detaljer 

som få känner till på några av världens mest besökta platser. 
 
Högsäsongen för att boka resor inför semestern är här. I samband med det tipsar kikartillverkaren 
Swarovski Optik om några spännande detaljer som få känner till, trots att de finns på några av de mest 
välbesökta turistattraktionerna i världen. För samtidigt som vi svenskar vill ha unika berättelser med oss 
hem och helst undviker att springa på våra grannar, har de trendande resmålen faktiskt inte förändrats i 
någon större utsträckning. Europeiska metropoler fortsätter att vara mycket populära och när det kommer 
till städer i mer exotiska länder som Kina och Peru så vill vi inte missa chansen att checka av de främsta 
turistattraktionerna.  
 
– Allt fler har nu möjlighet att se världen med egna ögon. Swarovski Optiks filosofi är att se mer och 
upptäcka det som andra inte lägger märke till. Och det är precis det vi vill med de här tipsen. Trots att du är 
på en plats där miljontals andra redan varit, kan du fortfarande vara unik och uppleva mer, säger Hans 
Dahlgren, tf. vd på Swarovski Optik. 
 
Frihetsgudinnans syster i Milano 
Duomo Milano är Italiens största kyrka och sägs ha tagit över 600 år att bygga. Det är också den byggnad 
som är prydd av flest statyer i hela världen, med över 3 000 figurer som täcker både in- och utsida. Med alla 
dessa tusentals statyer i olika storlekar och former kan det vara svårt att lägga märke till en väldigt speciell 
detalj. På balkongen ovanför huvudingången finns nämligen Frihetsgudinnan – eller i alla fall en staty som 
är väldigt lik henne. Det sägs att Frihetsgudinnans skapare Frederic Auguste Bartholdi fick inspiration av 
denna 75 år äldre staty för att skapa det världskända monumentet.  
 
Big-Blue-Ben i London  
Big Ben, som egentligen heter Elizabeth Tower, är antagligen världens mest kända klocktorn. De ikoniska 
urtavlorna har under åren setts av miljontals londonbor och turister. När du tänker på Big Ben tänker du 
möjligen på den vita urtavlan med svarta siffror och tim- samt minutvisare. Men faktum är att siffrorna och 
visarna ursprungligen hade en mörkblå nyans. På grund av missfärgning från sot och luftföroreningar har dessa 
blivit svarta. Klocktornet genomgår just nu en renovering, men nyligen avtäcktes ena urtavlan på tornets norra 
sida. Med hjälp av en kikare kan du urskilja de blå detaljerna som det var tänkt att se ut från början. 
 
Matematik möter religion i Barcelona 
La Sagrada Familia är Spaniens mest kända byggnad och antagligen den döde arkitekten Antoni Gaudís 
mest kända verk. Det kan vara svårt att ta in alla vackra detaljer som kyrkan stoltserar med. Går du in 
genom Passionsfasaden bör du stanna till vid ingången och ta en titt på den vänstra väggen. Där finns det 
nämligen en fyrkant med 16 rutor innehållande siffror. Räknas dessa ihop på varje rad får man fram talet 
33, oavsett håll. Det sägs att rutan skapades för att visa respekt för Jesus då han var 33 år gammal när han 
korsfästes. 
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Maskulin miss i Beijing 
Siffran nio var väldigt viktig i det gamla Kina. Dåtidens kineser uppfattade jämna tal som feminina och udda 
tal som maskulina. Därför ansågs siffran nio, som är det högsta ensiffriga udda talet vara den ultimata 
symbolen för maskulinitet. Siffran återfinns bland annat på Väggen för nio drakar i den Förbjudna Staden, 
som består av unika keramikplattor och tillsammans avbildar drakarna. En speciell detalj med denna vägg 
är att när den byggdes för nästan 300 år sedan gick en av plattorna sönder inför avtäckningen för kejsaren.  
I rädsla för att straffas med döden skapade väggens kreatör hastigt en träkopia av den unika plattan. Har du 
en kikare kan du fortfarande se var träplattan låg innan den ersattes med en keramikplatta mycket senare. 
Ledtråd: tredje draken från vänster. 
 
Dansande stenar i Machu Picchu 
På en bergstopp i Anderna hittar du den förcolumbianska bergsstaden Machu Picchu. Staden anses ofta 
vara ett världens sju underverk och döljer många hemligheter. Då Machu Picchu ligger ovanför två 
tektoniska plattor förekommer det ofta jordbävningar i regionen. Det kan därför tyckas underligt att staden 
har bevarats så väl. Anledningen ligger i de små detaljerna. De ståtligaste husen byggdes nämligen genom 
att stenarna till väggarna karvades med millimeterprecision. Istället för att använda sig av cement för att 
fästa ihop stenarna såg man till att alla stenar passade helt perfekt med varandra. Varje gång en 
jordbävning uppstår ”dansar” därför stenarna och när dammet lägger sig hamnar bitarna åter på plats. 
 
 

The world belongs to those who can see beauty. 
Experience the moment! 

SEE THE UNSEEN. 
SWAROVSKIOPTIK.COM  

 

SWAROVSKI OPTIK 
SWAROVSKI OPTIK har sitt huvudkontor i Absam i Tyrolen och är en del av Swarovski-koncernen. Det österrikiska 
företaget bildades 1949 och specialiserar sig på utveckling och tillverkning av långdistanskikare med högsta precision 
på marknadens toppnivå. Företagets kikare, tubkikare, kikarsikten och optroniska instrument är produkter som 
föredras av användare med höga krav. Företagets framgångar baseras på dess innovativa styrka, produktkvalitet och 
produkternas funktionella och estetiska utformning. Kärleken till naturen är en betydelsefull del av företagets filosofi 
och den avspeglas berömvärt i dess miljövänliga produktion och dess långsiktiga engagemang i utvalda 
naturbevarande projekt. Omsättningen under 2017 var 146,3 miljoner euro (140 miljoner euro under 2016) och 
exportandelen var 91 %. Företaget har omkring 950 anställda. 
 
För bilder eller mer information, vänligen kontakta: 
My Lundberg, presskontakt 
Mail: My@agency.se 
Tel: 070-361 18 10 


