USA – Perły Dzikiego Zachodu 2020
Parki Narodowe, Wielki Kanion, Las Vegas i Hollywood!

PLAN WYCIECZKI
od 25 lipca 09 sierpnia 2020

10 stanów USA, razem około 5000 mil, czyli 8000 km
8 głównych parków narodowych
słynna 66 Route

Wyprawa Twojego życia !!!
Drapacze chmur i indiańskie puebla, plaże Kalifornii i ulice San Francisco, metropolie, pustynie,
jeziora i wielkie równiny. Pomniki przyrody, narodowe pomniki pamięci,Wielki Kanion Kolorado,
parki narodowe z gejzerami, gorącymi źródłami i dziką zwierzyną. Stolica przemysłu filmowego Hollywood i światowa stolica hazardu - Las Vegas!!!

DZIEŃ 1 -

25 lipca (sobota) - Przelot samolotem z Polski do Denver w stanie Kolorado. Odprawa celno - paszportowa.
Transfer z lotniska do hotelu w Cheyenne, Wyoming. Zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek i
aklimatyzacja.

DZIEŃ 2 -

26 lipca (niedziela) – Wyjazd do South Dakoty. Zwiedzamy Park Narodowy Badlands: wspaniałe formy
skalne, unikatowy „księżycowy” krajobraz (iglice i wzniesienia) oraz kolonie piesków preriowych;
odwiedzimy miasteczko Wall, rodem z Dzikiego Zachodu (możliwość zakupu pamiątek z westernowego
miejsca). Park Narodowy Black Hills, Mount Rushmore i wykute głowy 4 sławnych prezydentów USA,
znane z filmu A. Hitchcocka, North by Northwest (Północ-północny zachód) z 1959 r. Centrum kultury
Indian i monumentalna, wciąż niedokończona rzeźba wodza Crazy Horse'a autorstwa Polaka Korczaka
Ziółkowskiego (największy pomnik na świecie, wykuwany w skale).

DZIEŃ 3 -

27 lipca (poniedziałek) - Przejazd malowniczą górską trasą przez złotonośne i westernowe miasteczka Dzikiego
Zachodu, tereny Wyoming, pamiętające koegzystencję i walki Indian i białych osadników poszukujących
złota. Wizyta u stóp pomnika narodowego Devils Tower (Diabelskiej Wieży) - symbolu Wyoming – wieży
(monolitycznej intruzji magmowej) znanej z filmu S. Spielberga Bliskie spotkania III stopnia. Odwiedzimy
Cody - miasto Dzikiego Zachodu, związane z życiem sławnego Buffalo Billa. Nocleg u progu wschodniej
bramy do Yellowstone.

DZIEŃ 4 -

28 lipca (wtorek) - Pobyt w słynnym i najstarszym na świecie Parku Narodowym Yellowstone!!! W parku
zobaczymy m. in. wspaniałe krajobrazy wysokogórskie, jedno z największych jezior kraju, zjawiska
geotermalne: błota wulkaniczne, fumarole, gorące źródła oraz zjawiskowe gejzery, w tym najbardziej znany,
regularnie wybuchający Old Faithful, wodospady Momooth, niezwykły Kanion rzeki Yellowstone, bogatą
faunę na czele z bizonami, będącymi królami i symbolem Parku.

DZIEŃ 5 -

29 lipca (środa) - Przejazd malowniczą trasą - górskimi przełęczami przez Idaho do Reno w Nevadzie. Po
drodze zatrzymamy się w Salt Lake City - zwiedzimy centrum miasta, wzgórze z siedzibą stanowego
Capitolu (władz stanu Utah), świątynię Mormonów i sławnego chóru Mormońskiego oraz Centrum
Informacyjne tej religii. Po drodze do Nevady podziwiamy Wielkie Jezioro Słone, górzyste krajobrazy oraz
tereny pustyni słonej, a w oddali tor wyścigowy Bonneville, służący do bicia rekordów prędkości.
Wieczorem przyjazd do „największego - najmniejszego miasta świata”, jak głosi hasło reklamowe Reno.
Wieczór i nocleg w ...kasynie w Reno - Nevada!

DZIEŃ 6 -

30 lipca (czwartek) - Przejazd malowniczą górską trasą przez Sierra Nevadę (Carson City) do Parku
Narodowego Yosemite. Po drodze zobaczymy jedno z najstarszych jezior świata Mono Lake, gdzie odkryto
najstarsze organizmy na świecie, następnie przejedziemy przez przełęcz Tioga, położoną na wysokości 3
tys. m. n.p.m. Wjeżdżając do Yosemite zatrzymujemy się w kilku punktach widokowych, by podziwiać
zapierające dech w piersiach panoramy wysokogórskiego parku, pola firnowe, największe na świecie
monolityczne wzniesienia: szczyty Half Dome, Cathedral i El Capitan (pionowa granitowa skała o wys. 1
km), najwyższy w Ameryce wodospad Yosemite Falls oraz Bridalveil (Welon Panny Młodej) Fall.
Doskonałe przykłady rzeźby w najpiękniejszej dolinie polodowcowej na świecie: wysokogórskie jeziora,
laki, piargi, olbrzymie skały oderwane od wyższych partii skalnych, zalegające na zboczu gór. W dalszej
części dnia wizyta i krótkie piesze wędrówki w Parku Narodowym Sekwoi (Sequoia National Park) Mariposa z największymi i najstarszymi drzewami świata.

DZIEŃ 7 -

31 lipca (piątek) - Przejazd malowniczą i krętą trasą z serpentynami z Yosemite do San Francisco, jednego z
najpiękniej położonych miast świata, po drodze Przełęcz Imigrantów. Zwiedzanie miasta: rejs statkiem po
zatoce San Francisco wokół wyspy Alcatraz oraz pod Golden Gate Bridge na Pacyfik. Ze statku wspaniałe
panoramy miasta. Spacer po centrum: dzielnica portowa Fisherman’s Wharf – przybrzeżny targ ryb i
owoców morza z licznymi restauracjami. Najbardziej kręta i stroma ulica świata Lombard Street, przejazd
sławnym tramwajem Cable Train; przejazd przez Golden Gate Bridge, wspaniała panorama miasta z Wyspy
Skarbów - Treasure Island. Późnym popołudniem powrót do hotelu.

DZIEŃ 8 -

01 sierpnia (sobota) - Trasa przez Kalifornię wzdłuż rolniczych (warzywnych) terenów stanu do Los Angeles!
Popołudnie na plaży w Santa Monica nad Pacyfikiem lub dla chętnych pobyt w Parku rozrywki Universal
Studio (bilety wstępu za dodatkową opłatą). Wieczorny spacer po Bulwarze Hollywood!

DZIEŃ 9 -

02 sierpnia (niedziela) - Los Angeles: Historia miasta i jego kolebka - misja franciszkanów - osada El Pueblo
i zabytkowy XVII-wieczny kościół Santa Maria de Los Angeles (Matki Bożej Anielskiej). Meksykański
targ. Centrum miasta (downtown) ze sławnymi drzwiami do sławy, ratuszem miejskim, filharmonią; opera,
w której szefem jest od 2000 r. Placido Domingo, oraz Walt Disney Hall - sala koncertowa. Zwiedzanie
metropolii LA: Hollywood – Hollywoodzka Aleja Sławy - Bulwar (Aleja, Trotuar) Gwiazd filmu, teatru
i muzyki, następnie China Theater Graumana - pierwsze miejsce wręczania Oscarów ze słynnymi
odciskami dłoni w betonie; Kodak Theater - miejsce aktualnych uroczystości wręczania Oscarów!!!
Beverly Hills - miasto multimilionerów i artystów z kultową Rodeo Drive – ulicą najdroższych sklepów
(znaną np. z filmu Pretty Woman G. Marshalla z 1990 r.) , odpowiednikiem Fifth Ave na zachodzie USA.
Przejazd do Las Vegas!!! Po drodze wizyta w Mieście Duchów - Ghost City - Calico. W tym westernowym
wymarłym miasteczku między innymi dawna kopalnia złota. Późnym wieczorem przybycie do stolicy
światowego hazardu, przejazd przez główną ulicę Las Vegas Boulevard, tzw. Strip. Nocleg w atrakcyjnym
kasynie!

DZIEŃ 10 -

03 sierpnia (poniedziałek) - Pobyt w światowej stolicy hazardu na środku pustyni - Las Vegas. Zobaczymy
m.in. słynne hotele - kasyna o różnej tematyce i architekturze: MGM, Luxor, Bellagio, Wynns, Venice,
Paris - Paris, New York - New York oraz wiele więcej!!! Nocą spacer i niezwykłe pokazy tematyczne przy
kasynach: tańczące fontanny przy Bellagio, bitwa morska przy Treasure Island, średniowieczne walki
rycerskie w Excalibur, możliwość przejażdżki gondolą w kasynie Venetian, kolejką przy New York, New
York. Dla chętnych wyjazd nad tamę Hoovera oraz najnowszy i jeden z najwyższych mostów w USA, który
łączy Nevadę i Arizonę ponad rzeką Colorado.

DZIEŃ 11 - 04 sierpnia (wtorek) - Wczesny wyjazd z Las Vegas, miasta, które nigdy nie zasypia, do południowego Utah.
Zwiedzanie bajecznego Parku Narodowego Bryce Canyon, wspaniałych iglic piaskowcowych o
niezwykłych kształtach, budzących od wieków postrach wśród Indian - gwarancja niezapomnianych
przeżyć!!!

DZIEŃ 12 - 05 sierpnia (środa) - Wizyta w Parku Narodowym Grand Canyon (Wielki Kanion Kolorado)!!! Dzień będący
prawdziwą ucztą bogów. Podziwianie najwspanialszego na świecie cudu natury i największego przełomu
rzeki na świecie (349 km dł., do 2133 m gł., szer. od 800 m do 29 km) z kilku punktów widokowych, które
zapierają dech w piersiach. Dla chętnych przelot helikopterem nad kanionem (zgłoszenia za dodatkową
opłatą, miesiąc wcześniej). Uwaga!!! Dla chętnych możliwość zorganizowania porannej wycieczki do
jedynego w swoim rodzaju i fascynującego kanionu szczelinowego Antelope Canyon (płatnej dodatkowo).

DZIEŃ 13 -

06 sierpnia (czwartek) - Klimaty kowbojskie i westerny (ikona kultury USA – John Wayne) w najlepszym
wydaniu. Fascynujący przejazd przez Monument Valley (Dolinę Pomników Skalnych na terenie
rezerwatu Nawajów na granicy stanów Utah i Arizona) - park narodowy (gigantyczne formacje z czerwonej
skały) doskonale znany z kilkudziesięciu filmów o Dzikim Zachodzie (np. westernów Johna Forda,
Dyliżans, Poszukiwacze, filmów Easy Rider D. Hoppera z 1969 r., Forrest Gump R. Zemeckisa z 1994 r.)!!!
Dalsza trasa do Four Corners - jedynego miejsca w USA, gdzie jednocześnie można być w czterech stanach
(Utah, Colorado, Nowy Meksyk, Arizona). Tutaj indiański targ z ręcznymi wyrobami. W dalszej kolejności
przejazd i zwiedzanie Mesa Verde, świętego miasta Indian północnoamerykańskich, jedynego
archeologicznego stanowiska w USA, miasta w klifach skalnych, kamiennej zabudowy wiejskiej wśród skał
kanionu, gdzie można poznać dzieje i tradycje Indian Anasazi.

DZIEŃ 14 -

07 sierpnia (piątek) - Przejazd do unikalnego Arches National Park (Parku Narodowego Skalnych
Łuków), gdzie powstałe na skutek wietrzenia w piaskowcach wspaniałe łuki skalne oraz inne formy terenu
zaprzeczają istnieniu grawitacji. Niezapomniane kształty i wrażenia gwarantowane, bajkowa sceneria
Ogrodu Diabłów i zachwycający widok na Delicate Arch - najpiękniejszy z łuków! Przejazd malowniczą
górską trasą do Denver w stanie Colorado, wzdłuż górnego odcinka rzeki Colorado z malowniczymi
widokami na okolice m.in. Aspen i innych ośrodków narciarskich.

DZIEŃ 15 - 08 sierpnia (sobota) - Trasa przez górzyste tereny Colorado do Denver. Przejazd na lotnisko. Odprawa celnopaszportowa. Wylot do Europy i Polski.
DZIEŃ 16

-

09 sierpnia (niedziela) - Przylot do Polski.

UWAGA: W miastach, gdzie spędzamy dwa dni - Los Angeles czy Las Vegas możliwe jest przesunięcie czasowe zwiedzanych
miejsc i obiektów bez straty programowej.
Program wycieczki może ulec małym zmianom, bądź zostać przesunięty w czasie z powodów od organizatora niezależnych
(powodzie, pożary, zdarzenia komunikacyjne i losowe). W sprawie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z
organizatorem. Kontakty podane poniżej.

Wycieczka na terenie USA odbywa się drogą lądową. W zależności od ilości uczestników przejazd klimatyzowanym,
wygodnym autokarem-busem/vanem. Codziennie zakwaterowanie w hotelach, kasynach-hotelach oraz motelach. Pokoje z
klimatyzacją i łazienkami. W wielu hotelach śniadania kontynentalne, zróżnicowane w zależności od miejsca noclegu. Opieka
organizatora wycieczki, polskiego pilota – przewodnika (geografa) na całej trasie.

Opłata za wycieczkę (bez przelotu samolotem) wynosi 2230.00 $(USD).
Dzieci 1400 $ - z dwoma osobami pełnopłatnymi w pokoj.
Podane opłaty za wycieczkę nie obejmują biletu lotniczego do USA i z powrotem, opłat wizowych i
wyżywienia (poza śniadaniami w hotelach).
Opłata obejmuje: przejazd po USA, zakwaterowanie, śniadania kontynentalne w większości hoteli, opiekę pilota, wjazdy i
wstępy do wszystkich parków, punktów widokowych i na wszystkie atrakcje, oprócz imprez specjalnych: przelotu
helikopterem oraz wizyty w Universal Studio i w Antelope Canyon.
Wydatek na lot helikopterem nad Wielkim Kanionem Kolorado to odpowiednio kwoty około 230 (krótki) – 380 (długi) $.
Atrakcje w Universal Studio w Hollywood - ok. 125 $, Antelope Canyon – ok. 75 $ to udało mi się wywalczyć że mamy gratis
Wszystkie wyżej podane kwoty (imprezy na terenie USA) są aktualne na rok wcześniejszy i mogą ulec zmianie w zależności
m. in. od cen paliwa i decyzji lokalnych organizatorów.
Pierwsza rata za udział w wycieczce w wysokości 30% musi być uiszczona do dnia 30 kwietnia 2019.
Pozostałe70% musi być wpłacone w 2 ratach według ustaleń z biurem w USA

W większości hoteli gościom przysługuje bezpłatnie tzw. śniadanie kontynentalne. W wersji amerykańskiej, w zależności od
hotelu, składają się na nie: kawa, herbata, mleko, soki, amerykańskie „drożdżówki”, płatki kukurydziane, masło, serki topione,
owoce. Na pozostałe posiłki, płatne i wybierane indywidualnie, zatrzymywać będziemy się po drodze, lub też na koniec dnia
na tzw. obiadokolacje. Na obiady i kolacje do dyspozycji mamy wiele barów sałatkowych - z mięsem bądź wegetariańskich.
Tam gdzie jest to możliwe, będziemy korzystać z obficie zaopatrzonych bufetów samoobsługowych. Każdy wybiera co chce i
ile chce (ceny średnio 10-20 $ za osobę). W bezpośredniej bliskości hoteli znajdują się różne restauracje, od fast-food typu
McDonald, do restauracji rodzinnych bądź sieciowych.

W związku z koniecznością wystawienia odpowiednich dokumentów do otrzymania wizy
turystycznej do USA, decyzja powinna być podjęta jak najszybciej.
Kochani rozmawiałem z właścicielem biura z USA, będzie na początku maja i w październiku
w Polsce i zaproponował spotkanie w Krakowie w konsulacie gdzie przywiezie odpowiednie
dokumenty aby nam pomóc w załatwieniu wizy do USA

ORGANIZATOR: “POLTOUR USA” - JAROSŁAW RUMIN
tel. do USA 0-01248 7070577, facebook - Jarek Rumin bądź Poltour USA; messenger - Jarek Rumin; viber 01 248 7070577
e-mail: jarekrumin@yahoo.com

Informacje w Polsce:
Eugeniusz Fick Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II tel: +48 698748548
Email : Eugeniusz.fick@fundacjarodzin.pl

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

