
Program wycieczki USA 

Dzień 1 
Spotkanie na lotnisku w Warszawie 3 godziny przed wylotem. Przelot do Nowego 

Yorku, transfer do hotelu, kolacja i nocleg żeby nabrać sił na następny dzień, bo 

będzie się działo. 

Dzień 2 – Nowy Jork 
Po śniadaniu ruszamy na zwiedzanie Nowego Jorku - centrum jednej z 

najludniejszych aglomeracji na świecie (ok 8 620 000 mieszkańców) Nowy Jork 

wywiera wpływ na światowy biznes, finanse, media sztukę, modę, badania 

naukowe, technologię, edukację oraz rozrywkę. Położony na wybrzeża Atlantyku, 

w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych składa się z pięciu okręgów 

Bronksu Brooklynu, Manhattanu, Queens i Staten Island. New York City był 

pierwszą stolicą USA, teraz jest nią Waszyngton. NYC odebrano tę rolę w 1790 

roku. Zobaczymy: Statuę Wolności położoną a wyspie Liberty Island, będącą 

upamiętnieniem uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone (4 lipca 

1776), Kościół Świętej Trójcy, znajdujący się w dolne części Manhattanu, na 

skrzyżowaniu Wall Street i Broadwayu. Świątynia, pierwotnie zbudowana w 1698 

roku, została zniszczona w wyniku pożaru i na nowo zbudowana 1846 roku w 

stylu neogotyckim. Zobaczycie też Państwo Siedzibę ONZ,, Katedrę Św. 

Patryka, będącą największą neogotycką świątynią katolicką, Times Square – 

jedną z ikon Nowego Jorku, która słynie z ogromnej ilości reklam świetlnych. 

Pojedziemy jeszcze do „Ground Zero”, miejsca tragicznych wydarzeń z 11 

września 2001. Moc muzeum drzemie przede wszystkim w jego lokalizacji – 

ekspozycja o powierzchni 10 tys. Metrów kwadratowych mieści się 70 stóp (21 

metrów) pod ziemią, w sercu World Trade Center. Pojedziemy też na Wall Street 

spojrzeć na największe (i najważniejsze) Centrum Finansowe na świecie. Do 

tego Empire State Building, będący symbolem Nowego Jorku, Centrum 

Rockefeller’a, i 42-ga ulica. Wieczorem, dla chętnych, możliwość obejrzenia 

spektaklu w jednym z teatrów broadway’owskich. Kolacjaaa. 

Dzień 3 – Waszyngton 
Po wczesnym śniadaniu wyjazd w kierunku Waszyngtonu. Po drodze mijamy 

Filadelfię. To miasto położone na północno-wschodnim wybrzeżu USA. Jest 

największym pod względem liczby ludności miastem w Pensylwanii i piątym w 

kraju. Będąca 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. Waszyngton 

– stolica Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, to niezwykle zielone miasto 

przoduje w rankingach najlepszych amerykańskich miast do życia. Pojedziemy na 

Cmentarz w Arlington, na którym zobaczymy zmianę warty przed Grobem 

Nieznanego Żołnierza. Dalej Pałacyk Arlington, Grób rodziny Kennedych. 

Zobaczymy też Monumenty Lincolna i Waszyngtona. Obowiązkowo Biały 

Dom, będący siedzibą prezydenta. Następnie Capitol, Bazylika Niepokalanego 

Poczęcia, będąca ważnym sanktuarium Maryjnym, budowanym przez ponad 

wiek. Bazylika jest pomnikiem historii, wpisanym na listę miejsc historycznych 

Stanów Zjednoczonych. Przejazd do hotelu, kolacja i nocleg w pobliżu lotniska. 

Dzień 4 - Las Vegas 
Przejazd na lotnisko i wylot do Las Vegas. Miasta kojarzonego z grami 

hazardowymi, zakupami oraz wyszukanymi restauracjami i luksusowymi 

hotelami. Las Vegas, które samo siebie określa mianem Światowej Stolicy 

Rozrywki, słynie z ogromnych kasyn i powiązanych z nimi atrakcji. Tolerancja dla 

różnych form rozrywki dla pełnoletnich przypisała Las Vegas tytuł Miasta grzechu. 

Frank Sinatra i członkowie nieformalnego ugrupowania Rat Pack przyczynili się do 

walki z segregacją rasową w Las Vegas. Artyści odmawiali występowania w 

miejscach, które nie wpuszczały osób czarnych. W samym Las Vegas znajduje się 

17 z 20 największych hoteli w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie obiekty 

publiczne w tym mieście - od budynków rządowych, aż po latarnie - zasilane są 

przez energię odnawialną. Ben Affleck nie jest mile widziany w Hard Rock Casino. 

Kasyno przyłapało go na liczeniu kart podczas gry w blackjacka. Po tym zajściu 

aktor otrzymał obowiązujący do końca życia zakaz gry w tym miejscu. W Las 

Vegas jest 149 213 pokoi hotelowych, zgodnie z danymi z roku 2015 

dostarczonymi przez Las Vegas Convention and Visitors Authority. Jedziemy na 

zwiedzanie, panorama miasta, czas wolny na kasyno, szybki ślub (których 

odbywa się tu około 315 dziennie) lub odpoczynek. Wieczorem kolacja, jak na Las 

Vegas przystało. Nocleg w hotelu. 

Dzień 5 – Wielki Kanion 
Rano pobudka i szybkie śniadanie. Wsiadamy do autokaru i ruszamy na 

wycieczkę do słynnego Grand Canyon. Wzdychamy na widokach podziwianych z 

punktów na południowej krawędzi kanionu. Po drodze zobaczymy też Zaporę 

Hoover’a oraz pojedziemy odcinkiem słynnej drogi „66”. Wieczorem powrót do 

hotelu, kolacja i nocleg. Wielki Kanion, Wielki Kanion Kolorado to przełom 

rzeki Kolorado w stanie Arizona. Najgłębszym rejonem Wielkiego Kanionu jest 

Wąwóz Granitowy, w którym najgłębsze miejsce leży poniżej krawędzi o 1857. 

Szerokość kanionu waha się od ok. 800 m (pod punktem widokowym Toroweap 

na North Rim – Północnej Krawędzi) do 29 km w najszerszym miejscu. Jest to 



największy przełom rzeki na świecie. Kanion wykształcony jest głównie w 

łupkach, a także iłołupkach, wapieniach i piaskowcach. Każda seria warstw 

skalnych ma inny odcień. Skały osadowe kanionu obfitują w skamieniałości, od 

pierwotnych glonów do drzew, od morskich muszli po szczątki dinozaurów. 

Istnieją różne hipotezy na temat powstania kanionu. Najbardziej 

rozpowszechniona mówi o tym, że proces powstawania był wydłużony w czasie, 

Według niej kanion zaczął powstawać w zachodniej części obecnego przebiegu 17 

mln lat temu, natomiast wschodni kraniec ukształtował się 5–6 mln lat temu. W 

następnych milionach lat trwało wcinanie się rzeki i pogłębianie kanionu, przy 

zachowaniu jego długości. Według tej wersji rzeka Kolorado żłobiła kanion w 

miarę, jak płaskowyż Kolorado się podnosił. Inna, zdecydowanie mniej realna 

wersja mówi o tym, że cały kanion ukształtował się w przeciągu bardzo krótkiego 

czasu, nawet kilku dni. Fakultatywnie latamy nad Kanionem…. 

Dzień 6 – Dolina Śmierci 
Pakujemy się, pędzimy na śniadanie i opuszczamy nasz hotel w Las Vegas. 

Wyjazd w kierunku gór Sierra Nevada, przejazd przez słynna na całym świecie, 

Dolinę Śmierci. Po drodze postoje w punktach widokowych oraz w 

najcieplejszym i najniżej usytuowanym miejscu zachodniej półkuli ziemskiej. 

Dolina Śmierci w Kalifornii posiada nie tylko przerażającą nazwę ale jest jednym 

z najbardziej fascynujących miejsc na kuli ziemskiej. Tutaj znajduje się 

największa depresja w Ameryce Północnej (86 metrów poniżej poziomu morza), 

jest to również najbardziej suche i najgorętsze miejsce w Ameryce Północnej 

(jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi). Kolacja i nocleg w okolicach Yosemite 

Park. 

Dzień 6 – Park Yosemite 
Dzisiaj jeden ze słynnych parków narodowych USA. Po śniadaniu zobaczymy 

Park Yosemite, który zajmuje powierzchnię ok. 3030 km². Każdego roku jest 

odwiedzany przez przeszło 3,6 miliona turystów, przy czym większość z nich 

spędza swój czas na obszarze Doliny Yosemite o powierzchni ok. 18 km². W 1984 

park został wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest najbardziej 

znany ze względu na granitowe urwiska, wodospady, czyste potoki, skupiska 

mamutowców olbrzymich (sekwoi) oraz różnorodność biologiczną. Ponad 95% 

powierzchni parku stanowią tereny nieprzekształcone w znacznym stopniu przez 

człowieka. Ruszamy w dalsza drogę. Kolacja i nocleg w okolicach San Francisco. 

 

Dzień 8 – San Francisco 
San Francisco – miasto i hrabstwo w stanie Kalifornia w Stanach 



Zjednoczonych, położone na półwyspie San Francisco, otoczonym przez Ocean 

Spokojny na zachodzie, zatokę San Francisco na wschodzie i cieśninę Golden 

Gate na północy. Po śniadaniu jedziemy na zwiedzanie San Francisco. Czeka nas 

przejazd tramwajem po wąskich i stromych uliczkach (żeby było bardziej 

lokalnie). Odwiedzimy Chińską Dzielnicę, następnie czas wolny na przechadzkę 

po centrum miasta z wieżowcami – w tym najsłynniejszym i najwyższym 

Transamerica Pyramid, czyli 260-metrowy wieżowiec w kształcie ostrosłupa. 

Zobaczymy też wizytówkę miasta - most Golden Gate. (most wiszący łączący 

San Francisco z hrabstwem Marin, nad cieśniną Golden Gate. Otwarty został 27 

maja 1937). Następnie czeka nas rejs na Alcatraz – dawnego więzienia na 

wyspie. Powrót do hotelu w godzinach wieczornych. Kolacja i spać, żeby nabrać 

sił przed drogą 

Dzień 9 – Droga na Południe 
Rano wspólne śniadanie, ostatni przejazd przez San Francisco. Następnie 

ruszymy słynną Autostradą nr. 1, która przebiega wzdłuż wybrzeża Pacyfiku i 

charakteryzuje się niezwykle malowniczymi widokami, dzięki czemu sama w sobie 

jest wielką atrakcją. Po drodze zobaczymy m.in. punkty widokowe Big Sur. 

Nocleg i kolacja przed Los Angeles. 

Dzień 10 – Los Angeles – Wielki Finał 
Wyjazd wcześnie rano, ale po śniadaniu. Dojeżdżamy do Los Angeles, gdzie 

odwiedzimy m.in. Hollywood Boulevard ze słynną Aleją Gwiazd, na której 

zobaczymy gwiazdy z nazwiskami najsławniejszych artystów oraz nie mniej 

sławnymi Chińskim Teatrem i Dolby Movie Theatre, gdzie co roku rozdawane 

są Oskary. Dalej przejazd przez słynną dzielnicę willową Beverly Hills, gdzie w 

najdroższych domach mieszkają największe gwiazdy. Zwane często City of Angels 

lub po prostu L.A., Los Angeles stanowi światowe centrum biznesu, handlu 

międzynarodowego, rozrywki, kultury, mediów, mody, nauki, sportu, technologii i 

edukacji. Los Angeles uznane zostało za 3. najbogatsze oraz 5. najbardziej 

wpływowe miasto świata. 

Dzień 11 Wracamy do domu 
Ostatnie śniadanie w USA. Ostatni dzień w USA, zakupy, spacery, relaks. 

Wieczorem jedziemy na lotnisko. Lecimy z przesiadką w Monachium. Lądujemy w 

Warszawie wyraźnym wieczorem, ale jako, że sierpień, to jest jeszcze jasno…. 

Uściski, pożegnania i powroty do domu. 

I jeszcze ostatnie ciekawostki…. 

Amerykański kowboj. Chyba nie wyjeżdżają poza Teksas, bo nie spotkałem ani 

jednego gościa w kapeluszu i flaneli w kratę, nawet w Nevadzie. A więc ściema z 



filmów.  Z czym kojarzy się Polska w Ameryce? Z Lewandowskim, a dokładnie z 

“Lefandowskym”. Wałęsa już nie jest modny. 

CENA: PRZY GRUPIE 48 OSÓB – 11500 pln  

przy kursie 1usd = 3,8pln 
 
Terminy wpłat 
I   rata 600zł przy zapisie 
II  rata 2000zł do 29.02.2020 
III rata 4000zł do 30.04.2020 
IV  rata 4900zł do 30.06.2020 
200$ płatne dla pilota 
 

W cenie wyjazdu: 
Przelot Warszawa – Nowy Jork, Los Angeles – Warszawa – klasa ekonomiczna, 

bagaż 20kg, posiłki 

9 noclegów – hotele 3 gwiazdkowe, pokoje 2 osobowe z łazienkami. 

Wyżywienie – śniadania i obiadokolacje lokalne – napoje dodatkowo płatne 

Opieka polskiego pilota - przewodnika 

Niespodzianki i degustacje 

Ubezpieczenie 

Poza ceną wyjazdu (dodatkowo płatne): 
Wydatki natury osobistej 

Wstępy – 200usd 

Dopłata do pokoju jednoosobowego 

Szczegółowy program, zapisy i wszelkie informacje - Zosia Rakowska 
607 737 112 
 

 


