USA – 29 dni
USA i KANADA: wzdłuż i wszerz!
Trasa: Los Angeles – Hollywood – Santa Monica – Park
Narodowy Sekwoi – Park Narodowy Yosemite – Dolina
Krzemowa – San Francisco – Sacramento – Tahoe Lake –
Virginia City – Bodie – Mono Lake – Park Narodowy Doliny
Śmierci – Las Vegas – Williams – Park Narodowy Grand
Canyon – Park Narodowy Zion – Park Narodowy Brice
Canion – Kanion Antylopy – Horseshoe Bend – Monument Valley – Park Narodowy Arches
– Park Narodowy Canyonlands – Salt Lake City – Wielkie Jezioro Słone – Park Narodowy
Grad Teton – Park Narodowy Yellowstone – Buffalo – Devils Tower – Deadwood – Park
Narodowy Badlands – Rochester – Chicago – Detroit – Niagara Falls – Toronto – Ottawa –
Park Narodowy Tysiąca Wysp – Nowy Jork – Filadelfia – Hrabstwo Lancaster – Waszyngton
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.
Podczas podróży będziemy, z jednej strony, smakować klimatów wielkomiejskiego życia (w
metropoliach, jak: Los Angeles, Las Vegas, Salt Lake City, San Francisco, Nowy Jork czy
Toronto), z drugiej – podziwiać wspaniałe cuda przyrody w parkach narodowych – na czele z
Wielkim Kanionem Kolorado, największymi drzewami świata – olbrzymimi sekwojami i
Yellowstone – domem bajkowego misia Yogi.
USA i Kanada to szerokie autostrady i obrazy znane z filmów i seriali, kontrastujące z
nieskrępowaną przestrzenią i połaciami przyrody, pięknymi jeziorami i fascynującymi
formacjami skalnymi. Każdy tu znajdzie coś dla siebie!
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
• Toronto – smak klonowego syropu
• Los Angeles – „Miasto Aniołów”
• Hollywood – światowa stolica filmu
• Las Olbrzymów i Generał Sherman – największe drzewo świata
• Dolina Śmierci z najwyższą średnią temperaturą w Ameryce Północnej
• Las Vegas – królestwo neonów, rozrywki i hazardu
• Stan Utah – jeden wielki park narodowy
• Grand Canyon – ogromny, najsłynniejszy na świecie wąwóz
• Kraina Indian Nawaho
• Salt Lake City – stolica stanu Utah i światowa stolica Mormonów
• Yellowstone – najstarszy i najsłynniejszy park narodowy świata – wodospady,
gejzery i gorące źródła
• Yosemite – najpiękniejsza górska, polodowcowa dolina świata
• San Francisco – symbol liberalizmu
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RAMOWY PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1 Warszawa – Los Angeles -/-/Wylot z Polski, przelot do Los Angeles. Po przylocie przejazd do hotelu. Jeśli czas pozwoli,
spacer wydłuż Olvera Street i spojrzenie na Disney Theater – dwie atrakcje z granicznych
epok historii miasta. Trasa ok. 50 km.
Dzień 2 Hollywood – Santa Monica S/-/Wizyta w stolicy filmu - Hollywood, gdzie zajrzymy pod słynny Grauman's Chinese Theatre,
przed którym gwiazdy filmu robią odciski swoich dłoni lub stóp. Spacer wśród luksusowych
sklepów na Rodeo Drive w Beverly Hills. Spacer po plaży i molo w Santa Monica, ze słynną
karuzelą. Przejazd w kierunku Visalia. Trasa ok. 330 km.
Dzień 3 Park Narodowy Sekwoi S/-/Wizyta w Parku Narodowym Sekwoi, który słynie z rosnących w nim mamutowców
olbrzymich, w tym największego drzewa na świecie nazywanego General Sherman Tree. Na
terenie parku, w tzw. Lesie Olbrzymów znajduje się pięć z dziesięciu największych drzew na
świecie (według objętości). Wyjazd w kierunku Merced. Trasa ok. 260 km.
Dzień 4 Park Narodowy Yosemite S/-/Przejazd do Yosemite i zwiedzanie najpiękniejszej górskiej polodowcowej doliny świata –
Doliny Yosemite. Przejazd krętą i wyjątkowo malowniczą obwodnicą parkową, podczas
którego obejrzymy cudowne krajobrazy doliny, szereg wodospadów oraz gigantyczne
jednolite granitowe skały - El Capitan i Half Dome. Przejazd w kierunku Modesto. Trasa ok.
320 km.
Dzień 5 Dolina Krzemowa – San Francisco S/-/Wizyta w światowym centrum rozwoju technologii informatycznych i komputerowych –
Dolinie Krzemowej. Spacer po terenach Uniwersytetu Stanforda oraz po „miasteczku
Google’a” w Mountain View. Przejazd do San Francisco i zwiedzanie miasta: most Golden
Gate, z postojem na punkcie widokowym. Przejażdżka otwartym tramwajem linowym, rzut
oka na najbardziej krętą ulicę świata – Lombard Street, spacer po słynnym nadbrzeżu
portowym - Pier 35. Trasa ok. 200 km.
Dzień 6 San Francisco – Sacramento – Tahoe Lake S/-/Dalsze zwiedzanie San Francisco. Przejazd do Sacramento – stolicy stanu Kalifornia i
spacer po historycznym Starym Mieście z zabudową pamiętającą połowę XIX wieku. Wyjazd
w kierunku Carson z postojem nad Jeziorem Tahoe. Trasa ok. 310 km.
Dzień 7 Virginia City – Bodie – Mono Lake S/-/Wyjazd w kierunku Bishop. Po drodze zatrzymamy się w Virginia City, jednym z najstarszych
miast w Nevadzie i jednym z najstarszych na zachód od rzeki Missisipi, które powstało w
wyniku odkrycia cennych złóż mineralnych. Postój w Bodie, opuszczonym mieście duchów,
którego historia sięga 1859 roku, gdy pojawiła się tu grupa poszukiwaczy złota. Zatrzymamy
się przy Mono Lake, słonym jeziorze z niesamowitymi formacjami skalnymi. Przejazd do
Bishop. Trasa ok. 420 km.
Dzień 8 Park Narodowy Doliny Śmierci – Las Vegas S/-/Przejazd przez pustynne rejony stanu Nevada. Krótki pobyt w Parku Narodowym Doliny
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Śmierci, będącym także Rezerwatem Biosfery. W Dolinie utrzymuje się najwyższa średnia
temperatura w Ameryce Północnej z rekordem sięgającym 55 ºC. Spacer po najgłębszej
depresji Ameryki i spojrzenie na nią z punktu widokowego - Dantes View. Przejazd do Las
Vegas i spacer po głównej ulicy miasta – Las Vegas Strip, połączony ze zwiedzaniem
najefektowniejszych kasyn. Trasa ok. 460 km.
Dzień 9 Las Vegas - Williams S/-/Odpoczynek lub zakupy w Las Vegas. Następnie wyjazd do Williams, miasteczka leżącego
na słynnej Route 66. Po drodze zobaczmy również wielką Tamę Hoovera. Trasa ok. 347 km.
Dzień 10 Park Narodowy Grand Canyon S/-/Zwiedzanie Parku Narodowego Wielkiego Kanionu (UNESCO) – ogromnego i
najsłynniejszego wąwozu na świecie, od milionów lat tworzonego przez rzekę Kolorado i jej
dopływy. Wielki Kanion został ukształtowany w formie litery V, ma około 350 km długości i
1800 m głębokości. Rozmiary kanionu świadczą o niewyobrażalnej wprost sile, z jaką woda
musiała żłobić kolejne warstwy skał osadowych. Oglądanie kanionu z najatrakcyjniejszych
punktów widokowych. Dla chętnych - fakultatywnie – przelot helikopterem nad kanionem.
Nocleg w okolicach Tuba City. Trasa ok. 222 km.
Dzień 11 Park Narodowy Zion – Park Narodowy Brice Canion S/-/Zwiedzanie Parku Narodowego Zion – cudownej, zielonej doliny, która kojarzyła się
pierwszym osadnikom w Utah – Mormonom - z biblijnym Syjonem. Przejazd do Parku
Narodowego Bryce Canyon i podziwianie form skalnych w parku będącym w ścisłej
czołówce najpiękniejszych i najważniejszych parków narodowych Stanów Zjednoczonych.
Główną atrakcją parku są geologiczne formacje, które Indianom z plemienia Pajutów
przypominały o klątwie boga – kojota, zamieniającego złych Indian w nieruchome figury.
Spacer wśród skał o przedziwnych kształtach i różnorodnych paletach barw oraz podziwianie
ich z najatrakcyjniej położonych punktów widokowych. Trasa ok. 520 km.
Dzień 12 Kanion Antylopy – Horseshoe Bend – Monument Valley S/-/Zwiedzanie Kanionu Antylopy – szczelinowego kanionu znajdującego się na terenie
rezerwatu plemienia Nawaho, który powstawał przez miliony lat wskutek wymywania
piaskowca przez powodzie błyskawiczne. Czeka nas fotograficzny spacer wśród magicznych
kolorów i cieni. Następnie wizyta w Parku Narodowym Horseshoe Bend, gdzie rzeka
Kolorado “zawija się” w malowniczym kanionie, tworząc niepowtarzalny kształt podkowy. Po
południu przejazd do westernowej doliny Monument Valley. Piękno doliny, w której jak
pomniki stoją pojedyncze monumentalne formacje skalne, znane jest z wielu filmów i
materiałów reklamowych rozpowszechnianych na całym świecie. Nocleg w okolicach Moab.
Trasa ok. 580 km.
Dzień 13 Park Narodowy Arches – Park Narodowy Canyonlands S/-/Przejazd do Parku Narodowego Arches. Zwiedzanie parku, w którym naliczono ogromną
ilość skalnych łuków, mostów i okien. Wszystko to wyrzeźbiły przez miliony lat siły natury w
kolorowym piaskowcu. Łuki skalne pozostają największą atrakcją tego miejsca. Najdłuższy z
nich – Landscape Arch - ma 89 metrów długości,. Podejdziemy m.in. do Podwójnego Łuku,
Balansującej Skały i oczywiście spojrzymy na słynny Delikatny Łuk. Następnie przejazd
wyjątkowo widokową trasą, charakteryzującą się ogromnym zróżnicowaniem krajobrazu, po
Parku Narodowym Canyonlands. Obszar ten należy do najdzikszych i najmniej
rozpoznanych w USA. Krajobrazy obserwowane z licznych punktów widokowych w pełni
uzasadniają nazwę parku. Nocleg w okolicach Price. Trasa ok. 240 km.
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Dzień 14 Salt Lake City – Wielkie Jezioro Słone S/-/Przejazd przez malownicze rejony do stolicy stanu Utah i światowej stolicy Mormonów – Salt
Lake City, założonego w 1847r. Zobaczymy główne obiekty związane z kulturą i historią
Mormonów: Świątynię oraz Tabernakulum, od których Mormoni rozpoczęli budowę miasta.
Spojrzymy również na Stanowy Kapitol. Następnie Wycieczka nad Wielkie Jezioro Słone
położone w Wielkiej Kotlinie, nieopodal pasma górskiego Wasatch. Trasa ok. 460 km.
Dzień 15 Park Narodowy Grad Teton – Park Narodowy Yellowstone S/-/Przejazd widokową trasą przez Park Narodowy Grand Teton - podziwianie krajobrazów Gór
Skalistych. Centralną częścią parku jest pasmo górskie Teton Range, którego najwyższy
szczyt - Grand Teton - wznosi się na wysokość 4198 m n.p.m. Następnie przejazd do
najstarszego na świecie Parku Narodowego Yellowstone (UNESCO), będącego
największym, najbardziej różnorodnym i jednym z najpiękniejszych parków narodowych
Stanów Zjednoczonych. Sercem parku jest kaldera Yellowstone, będąca gigantycznym
kraterem wygasłego wulkanu. 4000m poniżej kaldery znajduje się magma o temperaturze
ok. 800 ºC, tworząc na powierzchni największe na świecie skupisko form geotermalnych –
kolorowe źródła, gotujące się błota, fumarole oraz gejzery, w tym najsłynniejszy Old Faithful,
wyrzucający co około 80 minut wrzącą wodę na wysokość 30 – 55 m. Trasa ok. 300 km.
Dzień 16 Park Narodowy Yellowstone – Buffalo S/-/Pobyt w Parku Yellowstone i podziwianie kolejnych atrakcji parku – gejzerów w basenie
Norris, trawertynowych tarasów wokół Mammoth Hot Springs oraz Wodospadów Yelowsone.
Przejazd w kierunku Buffalo. Trasa ok. 366 km.
Dzień 17 Devils Tower – Deadwood S/-/Wyjazd pod słynną górę Devils Tower nazywaną przez Indian „Niedźwiedzią Wieżą".
Odwiedzimy Deadwood - założone bezprawnie w XIX wieku miasteczko Dzikiego Zachodu aby uczestniczyć w ostatniej partii pokera Wielkiego Billa Hickoka. Historia miasta i jego
mieszkańców znalazła swe odbicie w filmie i literaturze. Następnie zobaczymy pomnik
Szalonego Konia oraz wyrzeźbione w skale Mount Rushmore głowy prezydentów Georga
Washingtona, Thomasa Jeffersona, Abrahama Lincolna i Theodora Roosevelta. Trasa ok.
476 km.
Dzień 18 Park Narodowy Badlands – Rochester S/-/Krótka wizyta w malowniczym Parku Narodowym Badlands, gdzie kręcono sceny filmu
„Tańczący z wilkami”. Dalszy przejazd w kierunku Chicago do malowniczego miasteczka
Rochester w Minnesocie. Trasa ok. 690 km.
Dzień 19 Rochester – Chicago S/-/Przejazd do Chicago, wizyta na słynnej ulicy Magnificent Mile gdzie zobaczymy siedzibę
jednego z największych dzienników w USA Chicago Tribune, gigantyczny pomnik Lincolna
oraz dawną salę koncertową Medinah Temple. Trasa ok. 680 km.
Dzień 20 Chicago – Detroit S/-/Dalsze zwiedzanie Chicago –spacery wśród drapaczy chmur i starych kamienic. Tego dnia
zobaczymy The Bean czyli chyba najpopularniejszy obecnie symbol Chicago. 10-tonowe
Cloud Gate, bo tak oficjalnie nazywa się ta rzeźba, to tzw. chicagowski gabinet krzywych
luster. Wizyta w Navy Pier skąd rozpościera się przepiękna panorama miasta i możliwość
przejażdżki 45-metrowym, kultowym diabelskim młynem. Przejazd w okolice Detroit i nocleg.
Trasa ok. 450 km.
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Dzień 21 Detroit – Niagara Falls – Toronto S/-/Przejazd do Detroit, kontrola graniczna i przejazd do Kanady. Następnie wizyta w 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. 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. Przejazd w okolice Toronto i
nocleg. Trasa ok. 490 km.
Dzień 22 Toronto – Ottawa 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. Przejazd do Ottawy. Nocleg. Trasa ok. 478 km.
Dzień 23 Ottawa – Park Narodowy Tysiąca Wysp S/-/Zwiedzanie Ottawy. Tego dnia zobaczymy kanadyjski parlament, malowniczy Kanał Rideau
(UNESCO), przepiękną katedrę Notre Dame oraz bardzo charakterystyczny budynek Sądu
Najwyższego. Następnie przejazd do Parku Narodowego Tysiąca Wysp. Park ten tworzy
1865 wysp znajdujących się na rzece Św. Wawrzyńca i leży on na granicy USA i Kanady.
Trasa ok. 520 km.
Dzień 24 Nowy Jork S/-/Przejazd do Nowego Jorku i zwiedzanie miasta: Central Park, Piąta Aleja, przy której
znajdują się najsłynniejsze budynki Nowego Jorku: chrysler building i empire state building,
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. 190 km.
Dzień 25 Nowy Jork – Filadelfia S/-/Dalsze zwiedzanie Nowego Yorku: most Brookliński, Ground Zero, gdzie 11 września 2002r.
dwa samoloty rozbiły się o bliźniacze wieże World Trade Center, Freedom Tower, Wall
Street, Statua Wolności. 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 (z zewnątrz), gdzie przygotowano i podpisano Deklarację
Niepodległości. Tutaj do dzisiaj wisi słynny Dzwon Wolności. Trasa ok. 150 km.
Dzień 26 Filadelfia – Hrabstwo Lancaster – Waszyngton S/-/Przejazd 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 –
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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 Waszyngtonu. Zwiedzanie Waszyngtonu. Trasa ok. 320 km.
Dzień 27 Waszyngton S/-/Dalsze zwiedzanie 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. 50 km.
Dzień 28 Waszyngton – Warszawa S/-/Po śniadaniu czas wolny na odpoczynek przed podróżą. Następnie transfer na lotnisko,
wylot do Europy.
Dzień 29 Warszawa -/-/Przylot do Warszawy.
Termin: 29.06.2019 r. – 27.07.2019 r.

Cena: 9494 zł + 2990 USD

Cena obejmuje:
 bilet lotniczy na trasie Warszawa / Los Angeles, Waszyngton / Warszawa,
 opłaty lotniskowe i podatki graniczne do w/w przelotów,
 noclegi w hotelach i motelach - pokoje 2-osobowe z łazienkami (dopłata do pokoju 1osobowego 1850 USD),
 wyżywienie zgodnie z programem (27 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 Stanów Zjednoczonych i Kanady,
 opłatę wyjazdową z Kanady i 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,
 innych posiłków oraz napojów do posiłków,
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biletów wstępu ok. 200 USD,
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.
wizy do USA Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o wizę do USA, karty
eTA do Kanady

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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