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KANADA – USA: Toronto, Niagara Falls, Waszyngton i 
sylwester w Nowym Jorku - wycieczka 

 
Trasa: (KANADA) Toronto – Niagara Falls – (USA) 
Waszyngton – Hrabstwo Lancaster – Filadelfia – Nowy York  
 
„Sylwester w Nowym Yorku” to nie tylko tytuł kultowego filmu, 
ale też idealny pomysł na wycieczkę. Zapraszamy na 
wyprawę podczas której odwiedzimy najpiękniejsze miasto 

Kanady - Toronto, zachwycimy się Wodospadem Niagara, zwiedzimy Waszyngton, 
poczujemy historyczny klimat Filadelfii i zobaczymy miejsce podpisania amerykańskiej 
Deklaracji Niepodległości. Uhonorowaniem całego wyjazdu będzie niezapomniany 
sylwester w Nowy Yorku. Tego nie można przegapić! 

 
Największe atrakcje:  

 Waszyngton – Biały Dom i Kapitol 

 Historyczny klimat Filadelfii – miejsce podpisania Deklaracji Niepodległości 

 Kosmopolityczny New York - „Wielkie Jabłko” 

 Wodospad Niagara – spadająca z hukiem ściana wody i pokaz sztucznych ogni 

 Toronto – smak klonowego syropu 

 Hrabstwo Lancaster – kraina Amiszów 

 Wizyta na Elfrath's Alley – najstarszej ulicy w USA. 
 

Termin: 27.12.2018 r. – 03.01.2019 r.  Cena: 7282 zł + 1249 USD 
  
PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa - Toronto (-/-/-) 
Wylot z Warszawy, przelot do Toronro (posiłki na pokładzie samolotu). Transfer do hotelu i 
nocleg w Toronto.  
 
Dzień 2 Toronto (S/-/-) 
Zwiedzanie Toronto, nowoczesnego, największego miasta Kanady. W programie: CN Tower 
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 3 Niagara Falls – Toronto (S/-/-) 
Po śniadaniu 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. Dla wielu turystów Niagara 
jest po stokroć piękniejsza zimą niż latem. Tego dnia czekają nas atrakcje przy Niagara 
Falls: punkty widokowe wzdłuż urwistego brzegu granicznej rzeki Niagara i wjazd na słynną 
wieżę Skylon Tower, z której rozpościera się przepiękny widok na Niagarę. Następnie czeka 
nas niesamowity spektakl typu „światło – dźwięk”, który wydobywa z tego pejzażu 
niesamowity dramatyzm. Oprócz pięknie podświetlonego wodospadu, wieczorem będziemy 
podziwiać pokaz sztucznych ogni nad bajeczną Niagarą. Wieczorem powrót do Toronto i 
nocleg. Trasa ok. 260 km.  
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Dzień 4 Waszyngton (S/-/-) 
Po śniadaniu przelot 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. Następnie zwiedzanie bezpłatnych muzeów Instytutu 
Smithsona – Historii Naturalnej, Indian Północnoamerykańskich oraz Lotnictwa i Kosmosu. 
Przejazd w okolice Baltimore i nocleg.Trasa ok. 100 km.  
 
Dzień 5 Hrabstwo Lancaster – Filadelfia – Nowy York – SYLWESTER W NOWYM 
YORKU (S/-/-) 
Tego dnia 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, zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny na odświeżenie i 
odpoczynek. Wieczorem czeka nas niesamowity „Sylwester w Nowym Yorku”, podczas 
którego na pewno nie zabraknie spektakularnych pokazów sztucznych ogni i iście 
nowojorskich wrażeń. Trasa ok. 350 km. 
 
Dzień 6 Nowy Jork (S/-/-) 
Zwiedzanie Nowego Yorku, który w okresie świąteczno-noworocznym wygląda iście 
magicznie: 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.  
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Dzień 7 Nowy Jork (S/-/-) 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Dalsze zwiedzanie miasta: 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. Czas 
wolny na zakupy lub indywidualną eksplorację miasta. Przejazd na lotnisko, odlot do Europy 
(posiłki na pokładzie samolotu). 
 
Dzień 8 Warszawa (-/-/-) 
Przylot do Warszawy. 
 
Cena obejmuje:  

 bilet lotniczy na trasie Warszawa / Toronto, Nowy Jork / Warszawa (bagaż 
rejestrowany w cenie) 

 przelot wewnętrzny na trasie Toronto / Waszyngton (bagaż rejestrowany w cenie) 

 opłaty lotniskowe i podatki graniczne do w/w przelotów, 

 noclegi w wysoko ocenianych, sprawdzonych hotelach 3*: w Toronto i okolicach 
Baltimore, w Nowym Yorku w hotelu 4* - pokoje 2-osobowe z łazienkami (dopłata do 
pokoju 1-osobowego 656 USD), 

 wyżywienie zgodnie z programem (6 śniadań), 

 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 Kanady, 

 opłatę wylotową ze Stanów Zjednoczonych, 

 wymagane opłaty i podatki rządowe w Stanach Zjednoczonych, 

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

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do posiłków, biletów wstępu ok. 100 
USD, napiwków, wydatków osobistych, wizy do Stanów Zjednoczonych, karty eTA 
pozwalającej na wjazd do Kanady – 7 $ CAD, obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny – 13 zł/os.    
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 8 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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