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Anchorage 

 

Anchorage Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) Alaska estatuko hiririk handiena da. Alaskako golkoarenertzean 
kokatuta, arrantza portua eta salerosketa gune handia dauka. Herri hau Chugach menditas ingauratua dago.  

Klima   

Udan zehar eguneko temperaturak onak dira, hau da, 13 eta 21 °C tartean. Neguan aldiz hotzak dira –7 eta –15 °C 
artean. Herria edurrez bete egiten da, herria zuri bihurtuz. 

Herria 1964-ean 9.2 graduko lurrikara jasa zuen. 125 hildako eta eraikin ugari erori ziren. Hortik aurrera ezin dira 
erailki 21 pisu baino altuagoak diren eraikinak. 

Bertako hizkuntza ofiziala ingelesa da, eta gobernatzeko era federal presidentetzarako errepublika. Anchoragen 
erabiltzen den diru mota Estatu Batuetako dolarra da. 

 

  Anchorage  

Hilabetea Urt Otsa Mar Apil Maia Ekai Uzta Abut Iral Urri  Azar Aben  Urtekoa  

Tenperatura  handiena (°C) -5.9 -3.4 0.6 6.0 12.4 16.4 18.4 17.2 12.9 4.7 -2.7 -5.3 5.9 

Tenperatura minimoa (°C) -13.1 -11.4 -7.7 -1.9 3.8 8.4 10.9 9.7 5.3 -1.8 -9.4 -12.2 -1.6 

Ur kantitatea(mm) 20.1 19.8 17.5 17.0 18.5 29.0 43.4 62.0 68.6 51.6 28.2 28.4 33.7 
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Anchorage - Vancouver 

 

 Anchoragetik Vancouberrera bidaiatzeko,Alaskan (AEB)hasten gara. Alaska atzean utzi eta gero Kanada britihs 

Columbiatik igaroko gara Vancouberrera (Kanada) iritsi arte. 

Ibilbide hau mapa fisikoan ikusita, zera zeharkatzen dugu: Hasteko, Alaskako mendikatea zeharkatuko dugu, eta 

jarraian, kostaldeko mendietatik pasatuko gara Vancouberrera iritsi arte. Mendietaz gain Alaskako golkoa 

zeharkatzen dugu. 

Bidaian izango dugun klima ozeanikoa izango da.  

Vancouver 

Vancouver Georgiako itxiunedaren ondoan dago kokaturik, Burrard 

penintsulako zati bat da  eta 587.891 biztanle ditu. Herria 1860  

urtean fundatu   zen urrre  gorrriaren beroaldian, eta garapen 

handia lortu zuen “Canadian Pacific Railway” en etorrerarekin. 

Vancouverreko portua Canadako porturik garrantzitsuena da eta 

Ipar Ameriketan  gehien exportatzen duen portua. 

Vancouverreko ekonomia   hasi  eta  asko dibersifikatu  

da.Turismoak gorakada handia egin du eta Ipar Ameriketako  

zinema  produkzioan hirugarrena da. 

Vancouberreko hizkuntza ofizialak ingelesa eta frantzesa dira eta bertako gobernatzeko era monarkia federal 

parlamentarioa dugu. Vancouberreko diru mota hurrengoa da: Kandako dolarra. 



                                          

 

Vancouver - Kansas City 

 

Vancouver-etik  Kansas City-rako bidaian, hasiera Washingtonekin hematen diogu, ondoren Oregonetik igaroko gara  

Idahora (AEB-ak izan arren euskaraz hitz egiten da) iritsi arte. Jarraian Wyomingera joango gara, eta bertatik 

Coloradora eta azkenik, amaire hemanez Nebraskara. 

 Ibilbidean zehar zeharkatzen ditugun mendiak hurrengiak dira: Hasteko, Kostaldeko mendikatea zeharkatzen dugu, 

ondoren, ur jauzien mendikatea eta rocky mountains. Azkenik, ordoki handiak zeharkatuko ditugo. 

Bidaian edukiko dugun klima, klima ozeanikoa, basamortuko klima hotza eta klima kontinentala izango dira. 

Zeharkatzen ditugun ibaiak hurrengo hauek dira: Missisipi, Fraser eta Peace ibaiak. 

 

Kansas City  

Misuri  estaduko  hiririk  handiena.  Metropoli-barrutia Kansas eta Misuri ibaien elkarketaren barrenean 

kokaturik dago.  2 milloi biztanle inguru ditu .2012 urtean Kansas City  aukeratua izan zen EstatuBatuetako 

hiririk  honenetariko bat bezala. Bere cultura aberatsagatik, bere plaza eta iturriegatik,bere luxusko 

dendagatik , baita bere jatetxeagatik ere.   

Kansaseko hizkuntza ofiziala ingelesa da eta gobernatzeko era federal presidentetzarako errepublika da. 

Bertako diru mota Estatu Batuetako dolarra da.     



        

 

 

 

 

 

Kansas City - Minneapolis 

 

Kansasetik Minneapoliserako bidean Missouri da zeharkatzen dugun lehenengo herrialdea. Ondoren  Iowa 

zeharkatzen dugu Missourira iritsi arte. Missouri atzean utzita, Minneapolisera iritsiko gara. 

Mapa politikoa alde batera utzita eta fisikoan oinarrituz, ordoki handiak zeharkatzen ditugu. Ordoki handietan 

kokatuta dauden, Missouri eta Mississippi ibaiak ere zehakatzen dira. 

Biadai honetan izango dugun klima,klima txinatarra izango da. 

 

 



Minneapolis 

Minneapolis Ameriketako Estatu 

Batuetako Minesotako estatuko hiririk handiena 

da. 2006an 372.833 biztanle inguru zituen. 

Mississipi ibaiaren eskuinaldean kokaturik dago. Minnesota 

estatuko merkataritza, finantza eta industriagune nagusia 

da. Metalurgia, mekanika, kimika eta ehungintza dira 

Minneapolisko ekonomiaren oinarriak. Horretaz gain 

aireportua eta unibertsitatea du, 1869an sortua.  

Minneapoliseko hizkuntza ofiziala ingelesa da eta 

gobernatzeko era federal presidentetzarako errepublika 

da. Bertako diru mota Estatu Batuetako dolarra da.     

 

 

 

 

 

Minneapolis – Los Angeles 

 

Bide onetan Minnesota, Hegoaldeko Dakota, Nebraska, Wyoming, Colorado, Utah, Arizona, Nevada 

gurutxatxen dugu bitartean missuri ibaia, kostako mendikatearoky mountais eta sierra nevada zaharkatzen 

ditugu, azkenik californara sartxeko.  Californian Los Angelesetik pasatuko gara. Los Angeles mediterraneo 

klima du, beras urtean zehar eguzki egun asko daude, gainera klima siku eta epela izaten da.  

http://eu.wikipedia.org/wiki/Ameriketako_Estatu_Batuak
http://eu.wikipedia.org/wiki/Ameriketako_Estatu_Batuak
http://eu.wikipedia.org/wiki/Minesota
http://eu.wikipedia.org/wiki/2006
http://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mississipi&action=edit&redlink=1
http://eu.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
http://eu.wikipedia.org/wiki/Kimika
http://eu.wikipedia.org/wiki/Unibertsitate
http://eu.wikipedia.org/wiki/1869


 

Los Angeles 

Los Angeles hiri estatubatuarra da, Kaliforniako estatuan kokatuta dagoena, Ozeano Barearen ertzean, 

eta Mexikotik 150km-ra iparraldean. 

Biztanle kopuruagatik Los Angeles Estatu Batuetako bigarren handiena da, New Yorken atzetik, eta 

Kaliforniako handiena. Bere metropoli inguruan 16 milioi pertsona inguru bizi dira. Azalera kontutan 

hartuta, Estatu Batuetako handiena da eta munduko handienetako bat ere, hiriaren iparraldetik 

hegoaldeara 100km inguru ditu.  

Los Angeleseko Hizkunta ofiziala ingelesa da ere (AEB).Bertako gobernu era  federal presidentetzarako errepublika 

da eta diru mota Estatu Batuetako dolarra. 

Hirian hainbat toki ezagun aurki daitezke, esate 

baterako Hollywood, Estatu Batuetako zinema industriaren 

zentroa. 1781eko irailaren 4an 44 kolono espainiarrek "El Pueblo 

de Nuestra Señora La Reina de Los Ángeles de 

Porciúncula" izeneko herria sortu zuten, gaur egungo Los Angeles 

dena. 

Pertsonaia ezagunak Marilyn Monroe (1926-1962), aktorea. 

Kesha (1987-), abeslari, konpositore, rapperra. 

 

 

Death Valley 

Death Valley edo Heriotzaren 
Harana, AEBetako Kalifornia estatuko hego-mendebaldean 
dagoen arro bat da. Iparramerikako tokirik behe, bero eta 
lehorrena da, 225 kilometroko luzera eta 8 eta 24 
kilometro arteko zabalera duelarik.  

Hemendik, hegoaldetik, Amargosa ibaia igarotzen 
da, Badwater izeneko depresio txiki bat duelarik, itsas 
mailatik 86 metro beherago egonik, Ipar Amerikako 
punturik behekoena da. Heriotzaren harana, lehenago, 
kolonizatzaileentzako oztopo bat izan zen   
ondoren, boraxa ateratzeko gunea izateko. 
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http://eu.wikipedia.org/wiki/New_York
http://eu.wikipedia.org/wiki/Hollywood
http://eu.wikipedia.org/wiki/Zinema
http://eu.wikipedia.org/wiki/1781
http://eu.wikipedia.org/wiki/Irailaren_4
http://eu.wikipedia.org/wiki/Espainia
http://eu.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
http://eu.wikipedia.org/wiki/1926
http://eu.wikipedia.org/wiki/1962
http://eu.wikipedia.org/wiki/Kesha
http://eu.wikipedia.org/wiki/1987
http://eu.wikipedia.org/wiki/Ameriketako_Estatu_Batuak
http://eu.wikipedia.org/wiki/Kalifornia
http://eu.wikipedia.org/wiki/Iparramerika
http://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Amargosa&action=edit&redlink=1
http://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Badwater&action=edit&redlink=1
http://eu.wikipedia.org/wiki/Itsas_maila
http://eu.wikipedia.org/wiki/Itsas_maila
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Kolorado 

Koloradoren Arroila Handia Kolorado ibaiak zulatutako arroila 

da, albo biak oso malkarrak dituena, Ameriketako Estatu 

Batuetako Arizona estatuan kokatua. Arroila Handiaren zatirik 

handiena, Ameriketako Estatu Batuetako lehenengo parke 

nazionaletakoa den Koloradoren Arroila Handiko Parke 

Nazionalaren barruan dago. Theodore   Roosevelt presidentea 

izan zen Arroila Handiaren eremua babestearen aldeztaile 

nagusietako bat, eta askotan bisitatu zuen, ehizan aritzeko eta 

paisaia gozatzeko.  

 

Los Angeles - Monterrey 

 

 

 Estatuz aldatzen gara; Kaliforniatik Mexikora goaz.  Mapa fisikotik ikusita zera zeharkatzen dugu; 

Kostaldeko mendikatea, hori atzean utzi eta mendaldeko Sierra Madretik igarotzen gara. 

Bi ibai ezagunekin egiten dugu topo bidean; Whithney eta Kolorado ibaiekin.  klimak hauek dira: 

basamortuko klima epela eta tropikala. 

Monterrey 

Mexikoko lehenengo hiria, Nuevo León estatuko hiriburua; 1.070.000 biztanle eta 2.500.000 biztanle 

inguru aldiriak kontuan hartuz gero. Baliabide naturalak (burdina, beruna, zinka eta petrolioa) dituen 

eskualde bateko gunea da.  

Industria (siderurgia, industria kimikoa eta mekanikoa, 

ehungintza, beiragintza, papergintza) eta merkataritza-

gunea (barazkiak, zerealak eta frutak). 1939az geroztik, 

petrolio eta metalurgiaren inguruko industriaren 

hazkundearekin batera, hiria biziki hazi da.             

Bertan erderaz eta bete 67 hizkuntzetan hitzegiten da, baina 

ez du hizkuntza ofizialik. Gobernatzeko era errepublika 

federala da eta diru pesotan naurtzen da. 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Colorado_ibaia
http://eu.wikipedia.org/wiki/Ameriketako_Estatu_Batuak
http://eu.wikipedia.org/wiki/Ameriketako_Estatu_Batuak
http://eu.wikipedia.org/wiki/Arizona
http://eu.wikipedia.org/wiki/Parke_nazional
http://eu.wikipedia.org/wiki/Parke_nazional
http://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Coloradoren_Arroila_Handiko_Parke_Nazionala&action=edit&redlink=1
http://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Coloradoren_Arroila_Handiko_Parke_Nazionala&action=edit&redlink=1
http://eu.wikipedia.org/wiki/Theodore_Roosevelt


Monterrey - Campeche 

 

Hirian hainbat toki ezagun aurki daitezke, esate baterako Hollywood, Estatu Batuetako zinema industriaren 

zentroa. 1781eko irailaren 4an 44 kolono espainiarrek "El Pueblo de Nuestra Señora La Reina de Los 

Ángeles de Porciúncula" izeneko herria sortu zuten, gaur egungo Los Angeles dena. 

Pertsonaia ezagunak Marilyn Monroe (1926-1962), aktorea. Kesha (1987-), abeslari, konpositore, rapperra. 

 

Campeche 

              Mexikoko E-ko estatua, Mexikoko golokoan; 50.812 km2 eta 

791.322 biztanle. Hiriburua Campeche da eta lurralde    laua da ; 

kostaldea baxua eta haretsua da. Euri asko egiten du eta 

tenperaturak epelak dira urte osoan zehar. Laborantza tropikala 

eta arrantza egiten dira bertan.   

Bertan erderaz eta beste 67 hizkuntzetan ere hitzegiten da baina 

oraindik ez du hizkuntza ofiziala finkatuta. Gobernatzeko era 

errepublika federala da eta txanpon mota pisua dugu. 
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Campeche - Guatemala 
 

Campechetik Guatemalara zeharkatzen dugu Yukatan 

penintsula, Tenosike herritik Kobanetik Guatemala 

hiriburura heldu arte. Zeharkatzen dugun klima ttropikala 

da eta prezipitazio ugarirekin, Guatemala heltzerakoan 

klima epelagoa da. 

 

 

 

 

 

Guatemala 

Ekonomia 

Guatemalak baliabide ekonomiko ugari ditu, baina erabat 

ustiatu gabeak. Ekonomia nekazaritzan oinarritzen da 

bereziki.Guatemalarako bertarako lantzen dira arroza, garia, 

sorgoa eta patata; kafea (Erdialdeko Amerikako ekoizle nagusia 

da Guatemala), platanoa, kotoia eta azukre-kanabera, berriz, 

esportazio-gaiak dira.  Bertanko hizkuntza ofiziala erdera dugu 

eta gobernatzeko era presidentetzarako errepublika da. 

Guatemalako diru mota quetzala dugu. 

Klima 

Guatemalako klima tropikokoa da, baina alde handiak daude toki batetik bestera, itsas haizeek eta 

garaierak eraginda; bi urte-sasoi nagusi bereizten dira: euritsua (maiatza-azaroa) eta lehorra (azaroa-

maiatza); oro har, Atlantiko aldeko klima Ozeano Barekoa baino hezeagoa da. 

Guatemala-Panama 

Bidaia onetan El Salvadorren hasten gara. 
Jarraitzeko Nicaraguara goaz eta bertatik 
Costa Ricara joango gara azkenean 
Panamara iritsi arte  
 Bidean, klima  tropikala  dago eta ozeano 
barea eta keribe itsasoa zeharkatzen dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Panama Hiria 

Panama hiria Panama estautuko hiriburua da. 

Hau 1519-an sortu zen. Panamako hiririk 

handiena eta populazio gehien duena da. 

Bertan  Panamako kanala edo Panamako 

ubidea dago. Ozeano Atlantiko (Karibe itsasoa) 

eta Ozeano Barea lotzen 

dituen ubide artifiziala da,Panamako 

istmoan zehar, Ameriketako erdialdean, Pana

ma kostatik kostara zeharkatzen duena. 

Bertako gobernatzeko era presidentetzarako 

errepublika da. Diru mota ofiziala baboa da 

baina dolar estatu batuarra ere erabili daiteke. 

Hizkuntza ofiziala erdera da. 

 

 

 

Panama-Habana 

Panamatik Kubara doa zuzenean eta Karibe Itsasoa zeharkatzen du 

klima tropikalean kokatuz.  

 

 

 

  

Habana      

                                                                                                                                                                                                                                                                

Kubako hiriburua eta Habanako probintziako hiriburua. 

Mexikoko golkoaren ertzean; 2.078.000 biztanle. 

Antilletako hiririk handiena eta kubako itsas portu 

garrantzitsuena da. Industriagunea; ohialak, tabakoa, 

elikagaiak etab. Tabakoaren eta azukrearen merkatal 

gunea. Hiri zaharraren kale zahar estu eta bihurriak 

mantendu dira, eta E-an auzo modernoak sortu dira.  

http://eu.wikipedia.org/wiki/Ozeano_Atlantiko
http://eu.wikipedia.org/wiki/Karibe_itsaso
http://eu.wikipedia.org/wiki/Ozeano_Barea
http://eu.wikipedia.org/wiki/Ubide
http://eu.wikipedia.org/wiki/Panamako_istmoa
http://eu.wikipedia.org/wiki/Panamako_istmoa
http://eu.wikipedia.org/wiki/Amerika
http://eu.wikipedia.org/wiki/Panama
http://eu.wikipedia.org/wiki/Panama


XVI-XVII. mendeetako portua babesteko eraikitako harresi eta gotorlekuak eta XVIII. mendeko harrizko 

eraikin apain eta dotoreak. Eliza eta komentuak. Habana probintziak Habna hiria inguratzen du. 5.731km2 

eta 636.889 biztanle ditu (hiriburua kontutan hartu gabe). Nekazaritza (barazkiak, frutak, azukre-kanabera) 

eta abeltzaintza (behi-aziendak). Kostaldean arrantza eta turismoa. 

Bertan dugun gobernatzeko era estu sozialista da. Erabiltzen den diru mota pisua dugu eta hizkuntza 

ofiziala erdera dugu. 

 

Habana - Dallas 

Hasiera Cuban hematen dugu. Bitartean Mexikoko golkoa zeharkatzen dugu. Onodren Luisiana pasatzen dugu eta 

azkenik Texas. 

 Bidaian izango dugun klima,klima txinatarra eta tropikalak dira. 

 

Dallas 

Estatu Batuetako hiria (Texas); 1.007.000 

biztanle. Hiriaren garapena kotoi-plantazion 

ustiapenari lotuta egon zen XX. mendearen 

hasieran eta 1930etik aurrera petrolio-

industriari. Bigarren Mundu.Gerraren 

ondorengo hamarkadetan hiria asko hazi zen, 

aeronautika-enpresak kokatu zirenenan 

bertan. 

 hauen ondoren industria elektronikoa eta  

automobilgintzakoa ezarri zen eta aseguru-

etxe ugariren egoitzak daude. Guae egun Estatu Batuetako HM-ko banku eta finantza-gune nagusietako bat da. 

Trenbide eta errepide-gunea. 1963an Kennedy lehendakaria hil zuten bertan. 

Gobernatze era  errepublika federala da. Hizkuntza ofiziala ingeleza eta diru mota dolar estu batuarra. 

 

 

 



Dallas-Chicago 

Dallasetik  Chicagorako bidean,lehenik eta behin, Oklahomara 

heltzen gara, Oklahoma atzean utzi eta  Arkansasera joango gara. 

Bidaia jarraitzeko Missouri eta Illinois estatuak zeharkatuko ditugo.  

Biadaian klima aldaketak izango ditugu; klima nahiko epeletik klima 

subartikora pasatuko gara. 

 

 

Chicago 

Chicago Ameriketako Estatu Batuetako 

Illinois estatuko hiri handiena da, baita 

herrialde osoko hirugarrena, New York eta 

Los Angelesen ondoren, 2,8 milioi biztanle 

ditu eta. Hiriko etxe orratzak, sukaldaritza, 

politika ohiturak eta kirol taldeak dira haren 

ikur nabarmenenak. 

udan temperatura altuenak 25 y 35 °C-koak 

dira eta baxuenak  10 -15 °Cneguan 

temperaturaaltuenak -15° -0 °C ra  eta 

baxuenak -25 °C-tik  -10 °C-ra. 

Chicagoko gobernatzeko era errepublika 

federala da ere bai. Hizkuntza ingelesa eta 

txanpon mota dolar estatu batuarra. 

 

 

Chicago-Toronto 

Chicagotik Torontorako biadaia egiteko, 

Ameriketako Estatu Batuetatik Kanadara pasatzen 

gara. Chicagon hasi eta Michiganera heltzen gara. 

Michigan atzean utzi ondoren, Torontora heltzen 

gara. Bidaian zehar, Erie antzira eta Ontarion 

antziraren ondotik igarotzen gara. 
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Toronto 

Toronto Kanadako Ontario probintziako hiriburu 
da, eta 2.482.000 biztanlerekin, Kanadako hiri 
handiena da. Torontoko inguruak, 5.600.000 
biztanle baina gehiago ditu. Hiri honek hainbat 
inmigrante talde erakarri ditu, portugaldarrak, 
italiarrak, latinoamerikarrak eta baita asiarrak. 
Ipar-Amerikako txinatar komunitate handienetako 
bat hiri honetan dago kokatua. Toronto bere CN 
Dorreagatik da famatua, munduko dorre librerik 
altuena. Hiria, Kanadako ingelera hiztunen kultur 
zentroa bezala ezagutzen da. Bertako 
gobernatzeko modua monarkia parlamentarioa 
da. Hizkuntza ofizialak ingeles eta frantzesak dira eta diru mota kanadako dolarra da. 

Historia 

1750. urtean frantses kolonoek eremu honetan eraiki zuten Fort Rouillé gotorlekua baina 9 urte geroago 
alde egin zuten. 1787. urtean ingelesek indiarrei erosi zieten lurraldea eta 1793. urtean britainiarren 
mendeko Kanada Garaiko probintziako hiriburu bihurtu zuten Yorkizenaz. XIX. mendean zehar hiria bizkor 
hazi zen merkataritza jarduerari esker.   

 

Toronto-Filadelfia 

Torontotik Filadelfiara joateko hiru-lau lekutatik pasatzen gara. Ontarion (Kanadan aurkitzen da) hasten 

gara eta bertatik Nueva York-era  

(Ameriketako Estatu batuetan dago)goaz. 

Nueva Yorketik atzean utzita, 

Pensilvaniatik (Ameriketako estatu 

Batuetan dago ere bai) igarotzen gara eta 

azkenik Filadelfiara helduko gara. 

Aipatzekoak dira bidean zehar 

zeharkatzen diren Ontario aintzira eta 

Appalacheen mendikatea. Leku aldaketak 

badaude ere klima kontinentala 

mantentze da leku guztietan. 
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http://eu.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://eu.wikipedia.org/wiki/1750
http://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fort_Rouill%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://eu.wikipedia.org/wiki/1787
http://eu.wikipedia.org/wiki/1793


Filadelfia   

Estatu Batuetako IE-ko hiria, Delaware ibaiaren ertzean; 1.586.000 biztanle. Merkatal eta industriagunea (siderurgia, 

eraikuntza aeronautikoak, trengintza-materiala, kimikoa, ehungintza, elikagaigintza). Merkataritza-portua. Garrantzi 

handiko museoak daude: arte-museoa (Estatu Batuetako 

osatuena), Pennsylvaniako Arte Ederretako Akademiako 

museoa (XIX. mendeko pintura eta eskulturez osatua). Estatu 

Batuetako lehenenego kongresuak bertan bildu ziren 1774 eta 

1775ean; independentzi aldarrikapena eta bertan sinatu zen 

(1776-VII-4). 1790-1800 bitartean Estatu Batuetako hiriburu 

izan zen. 

Filadelfian erabiltzen del gobernatzeko modua errepuplika 

federala da. Hizkuntza ofiziala ingelesa da eta txanpon mota 

dolar estatu batuarra.  

 

  

Bibliografia 

-Euskal Hiztegi Entziklopedikoa, Klaudio Harluxet Fundazioa 

-Wikipedia  

-Google earth  

-Educa plus  

-Google argazkiak  

-Dallas.org  

-Vancouver.ca  

-www.municipio.gob.pa 

-www.muni.org/pages/default.aspx  

-Atlas mundial ilustrado (Everest S.A.) 2006 

http://www.muni.org/pages/default.aspx

