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USA: Wschodnie Wybrzeże z Nowym Orleanem i Florydą - 
wyprawa 
 
Trasa: Miami – Park Narodowy Everglades – Key West – Przylądek 
Canaveral – Orlando – St.Augustine – Nowy Orlean – Atlanta – 
Apallachy – Waszyngton – Hrabstwo Lancaster – Filadelfia – Nowy 
York 
 

 
Stany Zjednoczone – są krajem wszelkich narodowości, ras i stylów 

życia, są także krajem pełnym szokujących zasad i przeciwieństw. Z takich oto materii utkany jest 
wyjątkowy sposób życia Amerykanów, niektórzy go nie znoszą, inni przeciwnie podziwiają. Podróżowanie 
po Stanach Zjednoczonych jest bardzo ciekawe, a turyści przyjeżdżają tutaj przede wszystkim z dwóch 
podstawowych powodów: aby zobaczyć amerykańskie metropolie i przepiękną przyrodę.  
 
Floryda - stan na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych, na półwyspie Floryda otoczonym przez 
wody Zatoki Meksykańskiej na zachodzie i Oceanu Atlantyckiego na wschodzie. Nazywana Słonecznym 
Stanem, jest krainą słońca, witającą gościnnie na swoich wspaniałych plażach. Pobyt na Florydzie 
stanowi niezmiennie jedyną w swoim rodzaju wakacyjną przygodę. 
 
Największe atrakcje:  

 Miami – największe i najbardziej znane miasto Florydy 

 Bagna Everglades – królestwo aligatorów 

 Przejazd do Key West – malownicza droga pomiędzy Atlantykiem i Zatoką Meksykańską 

 Przylądek Canaveral – fascynujący świat kosmicznych podróży 

 Parki rozrywki w Orlando 

 Nowy Orlean – francuski urok, Mardi Gras i kreolska kuchnia 

 Rejs łodzią w delcie Mississippi 

 Przejazd przez Apallachy 

 Waszyngton – stolica z Białym Domem 

 Hrabstwo Lancaster – kraina Amiszów 

 Kosmopolityczny Nowy Jork - „Wielkie Jabłko” 
 
 Termin:     Cena:     

07.07 – 21.07.2018r.   5990 zł + 1720 USD 
 17.09 – 03.10.2018r.   5990 zł + 1520 USD 

18.05 – 01.06.2019r.   5990 zł + 1520 USD 
06.07 – 20.07.2019r.   5990 zł + 1720 USD 

 16.09 – 02.10.2019r.   5990 zł + 1520 USD    

 
PROGRAM WYJAZDU 

 
Dzień 1 Warszawa – Miami -/-/- 
Wylot z Warszawy, przelot do Miami. Transfer do hotelu. Jeśli czas pozwoli, odpoczynek w Miami Beach, 
najpopularniejszej dzielnicy miasta. W ostatnich latach, wielomilionowe inwestycje związane z remontem 
budynków i plaż, przekształciły ten rejon w czołowy przykład odnowy miejskiej. Wyposażone przez naturę 
w lazurową wodę, niegdyś białe plaże poddano „operacji plastycznej”, która przywróciła im tropikalne 
piękno. Czas wolny. Chętni mogą wypocząć na plaży lub pospacerować słynną Ocean Drive wzdłuż 
dzielnicy Art Deco. Trasa ok. 80 km. 
 
Dzień 2 Park Narodowy Everglades S/-/- 
Przejazd do Parku Narodowego Everglades - królestwa krwiożerczego aligatora i wielu jadowitych 
stworzeń, a przede wszystkim krainy dzikiego ptactwa. Dla chętnych - fakultatywnie wyprawa po bagnach 
Everglades na pokładzie tzw. air boat - płaskodennej łodzi napędzanej lotniczym śmigłem ok. 50 USD 
(1.godzina). Trasa ok. 256 km. 
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Dzień 3 Key West S/-/- 
Przejazd najpiękniejsza drogą w USA, słynną „jedynką”, poprowadzoną tutaj pomiędzy Atlantykiem a 
Zatoką Meksykańską przez 48 wysp i mostów do najdalej na południe wysuniętego miasta Ameryki – Key 
West. Zobaczymy Fort Zachary Taylor, następnie odpoczynek na plaży. Fakultatywnie – dla chętnych 
zwiedzanie domu Hemingwaya ok. 13 USD. Trasa ok. 320 km. 
 
Dzień 4 Przylądek Canaveral S/-/- 
Przejazd na Przylądek Canaveral i odkrywanie fascynującego świata kosmicznych podróży. Cape 
Canaveral i centrum kosmiczne Kenediego są rdzeniem amerykańskich operacji kosmicznych. Wycieczka 
po instytucie badań NASA wprowadzi nas w osiągnięcia programu kosmicznego i zapewne obudzi 
zainteresowanie kosmosem. Trasa ok. 480 km. 
 
Dzień 5 Orlando S/-/- 
Wizyta w Orlando znanym ze swoich parków rozrywki (najbardziej znane to Disney World, Sea World). 
Czasem nazywa się to miasto super-stolicą światowej turystyki. Doskonały klimat Orlando praktycznie o 
każdej porze roku i wiele atrakcji skupionych w jednym miejscu sprawiają, że tego miejsca nie można 
pominąć. Trasa ok. 240 km. 
 
Dzień 6 St. Augustine S/-/- 
Przejazd do St. Augustine, założonego w 1565r., będącego najstarszą europejską osadą w kontynentalnej 
części USA, która przez 235 lat była polityczną i militarną stolicą hiszpańskiej prowincji Floryda. Juan 
Ponce de Leon odkrył ten region w swoich poszukiwaniach legendarnej „studni młodości”. W świat historii 
i klimatu romantycznego miasta przenosi wiele atrakcji: między innymi najstarszy dom w Stanach 
Zjednoczonych i XVII – wieczny murowany fort Castillo de San Marcos, który jest najstarszą taką budowlą 
w USA. Trasa ok. 848 km. 
 
Dzień 7 Nowy Orlean S/-/- 
Zwiedzanie Nowego Orleanu, o którym mówi się „amerykańskie miasto z europejską duszą i kreolską 
kuchnią”. Miasto założone w 1718r. przez Francuzów wciąż posiada europejski urok i charakter. Wizyta w 
Dzielnicy Francuskiej, najstarszej i najbardziej urokliwej dzielnicy miasta, której murowane kamieniczki, 
metalowe balustrady i kolorowe budynki nadają niepowtarzalny charakter. Historia Nowego Orleanu wiąże 
się z historią jazzu. Niegdyś miasto portowe było centrum handlu niewolnikami, jednak kolorowi przybysze 
nie oddali w niewolę swojej tradycji i kultury. Każdej niedzieli położony w centrum Plac Congo 
przywdziewał czarne barwy, a regularnym spotkaniom niewolników towarzyszyły taniec, śpiew i muzyka. Z 
Nowym Orleanem związany jest też Mardi Gras – jedyny w swoim rodzaju festiwal karnawałowy, którego 
bogatą tradycję będziemy mogli podziwiać w Mardi Gras World. Zwiedzimy również położoną nad 
Mississippi Plantację Dębowej Alei, gdzie przeniesiemy się w świat znany z „Korzeni” i "Chaty Wuja 
Toma". Trasa ok. 320 km. 
 
Dzień 8 Kraina Bayou S/-/- 
Tego dnia czeka nas wspaniała atrakcja - rejs łodzią po delcie Mississippi, królowej amerykańskich rzek. 
Podczas rejsu przyglądać się będziemy z bliska niepowtarzalnej faunie i florze rozlewisk delty, zobaczymy 
majestatyczne drzewa z rodziny cyprysów porośnięte „brodami czarowników”, aligatory i egzotyczne ptaki 
typowe dla stref klimatu podzwrotnikowego. Przejazd w kierunku Atlanty. Trasa ok. 208 km. 
 
Dzień 9 Atlanta S/-/- 
Zwiedzanie Atlanty, stolicy i najbardziej zaludnionego miasta stanu Georgia, przez wiele lat znanej jako 
centrum afroamerykańskiej kultury, polityki i biznesu, kolebki ruchu na rzecz praw człowieka oraz miejsca 
narodzin Martina Luthera Kinga. Spacer po centrum miasta oraz zwiedzanie Muzeum Coca-Coli. Trasa 
ok. 992 km. 
 
Dzień 10 Apallachy S/-/- 
Tego dnia droga będzie wiodła przez Appalachy – system górski we wschodniej części Ameryki 
Północnej, rozciągający się od Niziny Zatokowej w kierunku północno-wschodnim do Nowej Fundlandii, na 
długości 2600 km. Appalachy są zbudowane ze skał osadowych prekambru i paleozoiku. Zapadliska rzek 
Hudson i Mohawk dzielą Appalachy na dwie części – Appalachy Północne i Południowe. Appalachy są 
zalesione lasami mieszanymi. Wjedziemy na Mount Mitchell – najwyższy szczyt na wschód od Mississippi 
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– 2037m n.p.m. Z kolei w parku Chimney Rock czeka nas spacer po ścieżkach znanych z filmu "Ostatni 
Mohikanin". Przejazd w kierunku Waszyngtonu. Trasa ok. 800 km. 
 
Dzień 11 Waszyngton S/-/- 
Przejazd do Waszyngtonu. Miasto założone w 1790r. jako stolica USA, było budowane wg planów P.Ch. 
L’Enfanta. Silnie ufortyfikowany, podczas wojny secesyjnej był kilkakrotnie szturmowany przez 
konfederatów. To ważny ośrodek kulturalno-naukowy - siedziba 7 uniwersytetów, m.in.: Georgetown 
University (założonego w 1789r.), George Washington University (1821r.), Howard University (1867r.), 
oraz wielu instytutów i towarzystw naukowych o znaczeniu ogólnokrajowym. W Waszyngtonie znajduje się 
jedna z największych na świecie bibliotek - Biblioteka Kongresu (założona w 1800r., licząca ok. 90 mln 
woluminów). Spacer obok pomników wojny w Wietnamie i Korei do Pomnika Lincolna. Zobaczymy Biały 
Dom (z zewnątrz) – od 1800r. oficjalną rezydencję i miejsce pracy prezydentów Stanów Zjednoczonych. 
Połowę dnia poświęcimy na zwiedzanie bezpłatnych muzeów Instytutu Smithsona – Historii Naturalnej, 
Indian Północnoamerykańskich oraz Lotnictwa i Kosmosu. Trasa ok. 400 km. 
 
Dzień 12 Hrabstwo Lancaster – Filadelfia – Nowy Jork S/-/- 
Następnie udamy się do hrabstwa Lancaster nazywanego krainą Amiszów, chrześcijańskiej wspólnoty 
protestanckiej wywodzącej się ze Szwajcarii, konserwatywnego odłamu mennonitów. Założycielem ich 
Kościoła był Jakub Amman, który w 1693r. doprowadził do secesji swoich zwolenników ze wspólnoty 
szwajcarskich mennonitów żyjących na emigracji w Alzacji. Powodem separacji od pozostałych 
mennonitów nie były kwestie wiary, a obyczajowości – rygorystyczne przestrzeganie odrzucenia 
ochrzczonych odstępców. Po śmierci swego kodyfikatora spora część współbraci emigrowała do Ameryki. 
Na drogach hrabstwa spotkamy w charakterystycznych powozach wielu wciąż tradycyjnie żyjących 
Amiszów. Przejazd do Filadelfii, będącej ośrodkiem handlowym, edukacyjnym i kulturowym. Filadelfia była 
niegdyś drugim po Londynie miastem w Imperium Brytyjskim i centrum geograficzno-politycznym 
pierwotnych trzynastu kolonii. Duży wkład w rozwój miasta miała działalność Benjamina Franklina. 
Powstało tu wiele idei związanych z rewolucją i niepodległością Stanów Zjednoczonych. Było to również 
największe miasto USA i jego pierwsza stolica, aż do utworzenia Waszyngtonu. Zobaczymy Park 
Niepodległości z budynkiem Independence Hall, gdzie przygotowano i podpisano Deklarację 
Niepodległości. Tutaj do dzisiaj wisi słynny Dzwon Wolności. Wizyta na Elfrath's Alley – najstarszej ulicy w 
USA. Przejazd do Nowego Jorku i zwiedzanie miasta:  Central Park, Piąta Aleja, przy której znajdują się 
najsłynniejsze budynki Nowego Jorku: Trump Tower – zamek z atrium na dachu i znanymi domami mody, 
ścianami wyłożonymi polerowanym marmurem i wysokim na 4 piętra wodospadem,  katedra Św. Patryka - 
największa świątynia Nowego Jorku, Olympic Tower,  gdzie mieszkała m.in. Jackie Onassis, Rockefeler 
Center – centrum handlowe zbudowane w latach 40 tych, będące do dzisiaj jednym z najdoskonalszych 
rozwiązań urbanistycznych. Nie ominiemy również Broadwayu i oczywiście pospacerujemy po Times 
Square. Trasa ok. 320 km. 
 
Dzień 13 Nowy Jork S/-/- 
Dalsze zwiedzanie Nowego Yorku: most Brookliński, Ground Zero, gdzie 11 września 2001r. dwa 
samoloty rozbiły się o bliźniacze wieże World Trade Center, Freedom Tower, Wall Street, Statua 
Wolności, China Town, Greenwich Village. Dla chętnych – fakultatywnie - wjazd na legendarny Empire 
State Building ok. 35 USD.  
 
Dzień 14 Nowy Jork S/-/- 
Czas wolny na zakupy lub indywidualną eksplorację miasta. Przejazd na lotnisko, odlot do Europy. Trasa 
ok. 80 km. 
  
Dzień 15 Warszawa -/-/- 
Przylot do Warszawy. 
       

 

 

 

 

 

 

http://www.lachmanski.pl/


www.lachmanski.pl                                                                                              ŁACHMAŃSKI TRAVEL 

 

 

 
Cena obejmuje:  

 bilet lotniczy na trasie Warszawa / Miami, Nowy Jork / Warszawa, 

 opłaty lotniskowe i podatki graniczne do w/w przelotów, 

 noclegi w hotelach i motelach - pokoje 2-osobowe z łazienkami (dopłata do pokoju 1-osobowego 
795 USD), 

 wyżywienie zgodnie z programem (S-śniadanie, L-lunch, K-kolacja), 

 przejazdy minivanem lub vanem (w zależności od ilości osób) podczas realizacji całego programu, 

 opłaty drogowe i parkingowe oraz koszty paliwa, 

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem, 

 opiekę pilota/tłumacza pełniącego funkcję przewodnika, 

 opłatę wjazdową do Stanów Zjednoczonych,  

 opłatę wylotową ze Stanów Zjednoczonych, 

 wymagane opłaty i podatki rządowe w Stanach Zjednoczonych, 

 ubezpieczenie KL 50000 EUR, NNW 15000 PLN, bagaż 1000 PLN w SIGNAL IDUNA Polska 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 31. 

 
Cena nie obejmuje: 

 wydatków osobistych,  

 upominków i pamiątek,  

 opłat za filmowanie i fotografowanie,  

 napojów, 

 programu fakultatywnego, 

 biletów wstępu ok. 215 USD, 

 pozostałych posiłków (20 – 25 USD/dzień), 

 wizy Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o wizę do USA, 
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.   

 
UWAGA - Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej 
lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczna cena biletu lotniczego z dnia wystawienia. Istnieje 
możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu. W przypadku nie otrzymania wizy, otrzymania 
wizy i rezygnacji z wyjazdu – potrącenie wg Warunków Uczestnictwa. Paszport powinien być ważny co 
najmniej 6 miesięcy od daty powrotu i posiadać min. 2 strony wolne. 
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