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STANY ZJEDNOCZONE – KANADA: Foki grenlandzkie na 
Wyspach Magdaleny w Zatoce Św. Wawrzyńca - wyprawa 
 
Trasa: (USA) Waszyngton – Filadelfia – Nowy Jork – West Point – 
Newport – Boston – Niagara Falls – (KANADA) Toronto – (Wyspy 
Magdaleny) Havre aux Maisons – Cap aux Meules – Montreal 
 
 

Wyspy Magaleny w Zatoce Świętego Wawrzyńca, to miejsce absolutnie wyjątkowe. Cel wypraw tam jest 
jeden: możliwość spotkania z fokami grenlandzkimi, które przypływają w ten rejon, by wydać na świat 
swoje potomstwo. Rozród ma miejsce na dużych, lodowych krach, co pozwala uniknąć kontaktu z 
drapieżnikami. Człowiek może dostać się tam jedynie śmigłowcem. Będąc zaopatrzonym w ciepły 
kombinezon i ogrzewacze na dłonie i stopy, można zbliżyć się do fok grenlandzkich. Noworodki wyglądają 
niczym śnieżnobiałe, włochate kuleczki. Ufnie przyglądają się swoimi dużymi, czarnymi oczkami wszelkim 
przybyszom. Dla wielu, spotkanie z tymi uroczymi stowrzeniami to niezapomniane, wzruszające 
doświadczenie. Niekiedy zdarza się, że matka próbuje bronić swoich młodych, jednak, na ogół udaje się 
zbliżyć do fok na odległość kilku centymetrów i wóczas można dotknąć ich mięciutkiego futra, pogłaskać 
je, a nawet otrzymać "całusa".  
 
Największe atrakcje:  

 Waszyngton – Biały Dom i Kapitol 

 Historyczny klimat Filadelfii – miejsce podpisania Deklaracji Niepodległości 

 Kosmopolityczny New York - „Wielkie Jabłko” 

 Akademia wojskowa założona przez T. Kościuszkę w Newport 

 Boston i „bostońska herbatka” 

 Wodospad Niagara – spadająca z hukiem ściana wody 

 Toronto – smak klonowego syropu 

 Wyspy Magdaleny – spotkanie z uroczymi, śnieżnobiałymi fokami grenlandzkimi 

 Montreal - „Paryż Północy” 
 

 Termin:     Cena:     
 20.02 – 04.03.2018r.   4100 zł + 3957 USD 
  
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa - Waszyngton (-/-/K) 
Wylot z Warszawy, przelot do Stanów Zjednoczonych. 
 
Dzień 2 Waszyngton (S/-/L lub K) 
Dzień spędzimy na zwiedzaniu Waszyngtonu. W programie: wejście do Kapitolu i Kongresu, ośrodek 
informacji o Białym Domu, Freedom Plaza, spacer przez National Mall, mauzoleum Lincolna, cmentarz 
Arlington. Nocleg w Waszyngtonie. 
 
Dzień 3 Filadelfia – Nowy Jork (S/-/L lub K) 
Przejazd do Filadelfii. Zwiedzanie historycznej części miasta: pawilon z pękniętym Dzwonem Wolności i 
Independence Hall, gdzie podpisano Deklarację Niepodległości. Przejazd do Nowego Jorku, zwanego 
Wielkim Jabłkiem ("Big Apple"), będącego największym, modnym, kosmopolitycznym miastem USA. W 
programie: zwiedzanie Dolnego Manhattanu, przejazd do Battery Park i rejs na wyspę Liberty, Statua 
Wolności. Rejs na wyspę Ellis – Muzeum Imigracji. Nocleg w Nowym Jorku 
 
Dzień 4 Nowy Jork (S/-/L lub K) 
Zwiedzanie Nowego Jorku: Wall Street - gmach giełdy nowojorskiej, historyczne miejsce po World Trade 
Center ("Ground Zero"). Czas wolny w South Street Seaport z widokiem na Brooklyn Bridge. Empire State 
Building (punkt widokowy na 86. piętrze). Budynek ONZ na brzegu rzeki East. Wieczór na Broadwayu 

http://www.lachmanski.pl/


www.lachmanski.pl                                                                                              ŁACHMAŃSKI TRAVEL 

przy Times Square. Nocleg w Nowym Jorku. 
 
Dzień 5 West Point – Newport – Boston (S/L lub /K) 
Wyjazd w kierunku Bostonu. Po drodze krótkie zwiedzanie: West Point – Akademia Wojskowa założona 
przez T. Kościuszkę, Newport – spacer po dzielnicy portowej, podziwianie rezydencji bogatych rodzin 
amerykańskich. Po przyjeździe do Bostonu – city tour: Copley Place, Trinity Church, Hotel Fairmont, 
historyczny plac Boston Common. Nocleg w Bostonie 
 
Dzień 6 Boston – Niagara Falls (S/L lub /K) 
Przed południem zwiedzanie Bostonu: wzgórze Beacon, gmach Kapitolu – Massachusetts State House, 
zabytkowa hala targowa Quincy Market  Następnie wyjazd w kierunku Niagara Falls, gdzie podziwiać 
można słynny wodospad na rzece Niagara, wyznaczającej w tym miejscu granicę pomiędzy USA i 
Kanadą. Choć nie jest on ani największym, ani najwyższym, ani najszerszym wodospadem świata – 
urzeka wyjątkowym pięknem, ukazując niewyobrażalną siłę przyrody. Nocleg w okolcy Niagara Falls. 
 
Dzień 7 Niagara Falls – Toronto (S/L lub K) 
Tego dnia czekają nas atrakcje przy Niagara Falls: punkty widokowe wzdłuż urwistego brzegu granicznej 
rzeki Niagara, rejs statkiem wycieczkowym "Maid of the Mist" pod najszerszą część wodospadów (tzw. 
"Końska Podkowa"), spacer na Kozią Wyspę, wjazd na Skylon Tower (po przejeździe na stronę 
kanadyjską). Przejazd do Toronto. Nolceg w Toronto. 
 
Dzień 8 Toronto (S/L lub K) 
Zwiedzanie Toronto, nowoczesnego, największego miasta Kanady. W programie: CN Tower (dla chętnych 
– fakultatywnie) wjazd oszkloną windą na poziom widokowy (342 m) i możliwość przejścia po szklanej 
podłodze, Distillery District (odnowiona dzielnica przemysłowa), Park Królowej z budynkiem parlamentu 
prowincji Ontario, Plac Nathana Phillipsa – nowy i zabytkowy ratusz miejski, Dzielnica Chińska, Plac 
Yonge-Dundas. Nocleg w Toronto. 
 
Dzień 9 Toronto – (Wyspy Magdaleny) Havre aux Maisons – Cap aux Meules (S/L lub K) 
Przelot na wyspę Havre aux Maisons w archipelagu Iles de la Madeleine (Wyspy Magdaleny) z 
przesiadką w Montrealu lub Quebec City. Po przylocie transfer do hotelu na wyspie Cap aux Meules. Po 
południu udamy się na spacer po okolicy, podczas którego będziemy podziwiać subarktyczne krajobrazy. 
W miasteczku odwiedzimy także liczne, lokalne sklepiki, w których będzie możliwość zakupu miejscowych 
wyrobów rękodzielniczych. Dla chętnych możliwość zorganizowania połowu ryb w przeręblu. Wieczorem 
weźmiemy udział w referacie nt. migracji i cyklu rozrodczego foki grenlandzkiej.  Nocleg w Cap aux 
Meules. 
 
Dzień 10 Wyspy Magdaleny (S/L lub K) 
Tego dnia rozpocznie się prawdziwa przygoda. Korzystając ze specjalnego helikoptera, udamy się do 
kilku miejsc rezydowania fok grenlandzkich. Foki przypływają w ten rejon, by wydać na świat potomstwo, 
istnieje zatem możliwość zaobserwowania matek z młodymi. Widok śnieżnobiałych, włochatych kuleczek, 
spoglądających ufnie bystrymi, czarnymi oczkami, z pewnością rozczuli każdego. Po powrocie do hotelu, 
możliwość dalszej eksploracji wyspy lub czas wolny. Nocleg w Cap aux Meules. 
 
Dzień 11 Wyspy Magdaleny – Montreal (S/-/K) 
Przelot do Montrealu i z wiedzanie największych atrakcji miasta: punkt widokowy na wzgórzu Mont Royal, 
Stadion Olimpijski, wyspy: Notre Dame i Sainte Helene. Następnie Place du Canada i Dorchester Square 
z katolicką katedrą Marii Królowej Świata, Place d'Armes z bazyliką Notre Dame, Dzielnica Chińska, 
ratusz miejski, gmach hali targowej Bonsecours. Nocleg w Montrealu. 
 
Dzień 12 Montreal – Warszawa (S/-/-) 
Czas wolny na indywidualną eksplorację miasta oraz możliwość zakupu upominków. Transfer na lotnisko. 
Wylot do Europy. 
 
Dzień 13 Warszawa (-/-/-) 
Przylot do Warszawy. 
   
Cena obejmuje:  
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 przelot na trasie: Warszawa/Waszyngton, Montreal/Warszawa, 

 2 przeloty lokalne w Kanadzie: Toronto/Havre aux Maisons/Montreal, 

 noclegi w hotelach 3* (dopłata do pokoju 1-os.: 665 USD), 

 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja), 

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania, 

 przelot specjalnym śmigłowcem do miejsc rezydowania fok, 

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem, 

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i parków, 

 usługi lokalnych przewodników, 

 pilota / tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel, 

 opłaty wjazdowe do USA i Kanady oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 opłaty wylotowe, 

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31.   

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, 
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, wiz do Stanów Zjednoczonych i 
Kanady, obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.    
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 12 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program 
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczne ceny 
biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu.  
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