Những cây cầu đi bộ đáng sợ ....
Nằm ở vị thế hiểm trở, những cây cầu độc đáo dành riêng để đi
bộ tạo cãm giác rất mạnh cho những người đi qua.

Cầu Peak Walk ở Thụy Sỹ nối liền hai đỉnh núi cao. Cây cầu dài 107 m
giúp du khách dễ dàng ngắm nhìn cảnh quan hùng vĩ từ đỉnh núi. Cây
cầu trị giá hai triệu USD hoạt động quanh năm.

Cầu treo SkyBridge ở Sochi, Nga là cây cầu đi bộ dài nhất thế giới
với khoảng cách giữa hai trụ cầu đạt 439 m.
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Cầu Tift bắc qua con sông băng cùng tên ở Gadmen, Thụy Sỹ. Biến
đổi khí hậu khiến dòng sông băng Tift thu hẹp, buộc người ta phải xây
dựng cây cầu treo dài 170 m để phục vụ đi lại.

Cầu Hanging ở Ghasa, Nepal ra đời nhằm giúp con người và động vật
vượt qua một con sông chảy xiết. Nó là tuyến đường huyết mạch của
người dân địa phương.
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Taman Negara là cây cầu treo dài nhất của Malaysia, nằm trong vườn
quốc gia cùng tên. Nó dài 530 m, nằm trên đỉnh cây cổ thụ trong vườn
quốc gia.

Cầu Marienbrucke bắc qua vực núi ở Bavaria, Đức.
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Carrick-a-Rede Rope, cây cầu ra đời nhằm giúp ngư dân địa phương
dễ dàng vượt qua khe núi rộng 30 m để tới khu vực thả lưới. Tuy
nhiên, vị thế thuận lợi giúp nó trở thành một trong những địa điểm thu
hút khách du lịch của Bắc Ireland.

Cầu Capilano Suspension treo mình ở độ cao 70 m phía trên con
sông Capolano, Vancouver, Canada. Đứng trên cầu, người ta có
thể quan sát dòng sông và khu rừng thông rộng lớn phía dưới.
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El Caminito Del Rey là cây cầu rộng 1 m bắc qua hẻm núi ở Malaga,
Tây Ban Nha. Mặt cầu nằm cách mặt sông phía dưới 100 m.

Kokonoe "Yume", cây cầu dành cho người đi bộ ở Oita, Nhật Bản. Nó
dài 390 m.
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Cầu Highline179 dài 403 m và cao 110 m, nối liền lâu đài Ehrenberg
với khu vực xung quanh. Công trình này nằm ở Reutte, Áo.

Cầu xuyên núi Aiguille du Midi nằm ở độ cao 3.842 m so với mực
nước biển. Để tới được cầu, người ta phải sử dụng hệ thống cáp treo
dốc nhất thế giới. Cây cầu nằm ở Pháp.
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Cầu treo Tigbao Hanging ở Bohol, Philippines. Nó được cấu thành từ
kim loại nhưng người ta dùng tre để trang trí khiến chúng rất thân thiện
với môi trường.
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