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1.El Longleat

●

●

●

●El laberint Longleat està en el Regne Unit, és 
el laberint mes gran del món i el va disenyar i 
construir Robert Smythson en un entorn 
boscos.



  

2.Parc del Laberint d'Horta

El laberint del parc de l'Horta és el segon 
laberint més important del món, va ser 

dissenyat y creat per Domenico Bagutti, un 
arquitecte Itàlia.



  

3.Laberint de Reignac Sur Indre

El tercer laberint més important del món, el 
Reignac Sur Indre està ubicat a França,



  

4. Laberint del Jardin el Capricho

El quart laberint més important és el Jardin el 
Capricho, que va ser construit al segle XIX, va 
ser reconstruit varies vegades abans de que en 
el anys 40 del segle XX l'aterratge forços d'un 

avio d'Ibèria el destrosses.



  

5.Villa Pisani

El quint laberint més important va ser construit 
l'any 1720, situat en la Rivera del Brenta, prop 

de Venècia. El laberint va ser creat per 
Girolamo Frigimelica. Una llegenda diu que 

Napoleó es va  perdre en aquest laberint en 
1807.



  

6.Davis Mega Maze Sterling

El sisè laberint més famós del món va ser 
construit a Sterling, Massachusetts.



  

7.Laberint de Ashcombe

El setè laberint més important està a Australia, 
va ser creat a l'any 1970.



  

8. Laberint de la catedral de 
Chartres

El laberint de la Catedral de Chartres, a França 
va ser construit a l'any 1220, aquest laberint és 

diu "La Llengua de Jerusalem", perque 
recorrer-lo era una penitència, una llengua 

(5km) que va ser la distancia que va recòrrer 
Jesús fins al mont Calvari



  

9. The Imprint

Va ser construit a Inglaterra a l'any 1975, la 
seva forma representa l' emprenta



  

10.Laberint del Jardin de las Piñas

Aquest laberint està ubicat al nord d' Oahu, va 
ser galardonat pels rècords mundials guiness en 

dues ocasions per ser el més gran del mon.



  

11.Laberint Jardín botánico de 
Georgeson 

El laberint del Jardín botánico de Georgeson 
està ubicat a Alaska, Estats units.



  

12.Laberint de Hampton Court

Aques laberint va ser disenyat per George 
London i Henry Wise, al Regne Unit, a l'any 

1690.



  

Video de 10 Laberints

https://www.youtube.com/watch?v=qbm2iOZkrhA

https://www.youtube.com/watch?v=qbm2iOZkrhA
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