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ZACHODNIE WYBRZEŻE 

 

TERMIN: 17-28.10.2023 

PROPONOWANY  PROGRAM RAMOWY: 
 

DZIEŃ I:   
Wylot z  Krakowa. Przylot do Los Angeles. Obiadokolacja. 

Nocleg. 

DZIEŃ II:   

Śniadanie. Zwiedzanie Los Angeles, słynnych studiów 

filmowych wytwórni Universal – zabawa w Jurasic Park, 

trójwymiarowy Terminator, wyprawa do wnętrza ziemi, napad 

piratów i wiele, wiele innych super ciekawostek zapierających 

dech w piersiach, Sunset Bulwar, Hollywood, wieczorny spacer 

po centrum światowej kinematografii – tu kupujemy 

najciekawsze pamiątki. Przejazd nad Ocean, spacer  po jednej z 

najpiękniejszych plaż Los Angeles i molo w Santa Monica. 

Obiadokolacja. Nocleg. 

DZIEŃ III:   

Śniadanie. Zwiedzanie Los Angeles: Port Long Beach, zwiedzanie oceanarium i 

transatlantyku Queen Marry-siostra Titanica, potem czas wolny na zakupy. Obiadokolacja. 

Nocleg. 

DZIEŃ IV:   

Śniadanie. Przejazd do Zamku Montezumy, który zawieszony jest na niedostępnej skale, 

wieczorem Flagstaff- DROGA 66 to kultowe miasteczko na drodze, która zbudowała 

Amerykę- wizyta u Indian Nawajo. Obiadokolacja. Nocleg. 

DZIEŃ V:  

Śniadanie.  Przejazd do Wielkiego Kanionu, gdzie skupia się 

większość ruchu turystycznego w tym rejonie. Park Narodowy 

Grand Canyon znajduje się w Arizonie, na południowym zachodzie 

Stanów Zjednoczonych. Swoim zasięgiem Park ten obejmuje 

zarówno sam Wielki Kanion, jak i rozległe obszary wzdłuż obu 

krawędzi. Dostępniejsza, lepiej zagospodarowana turystycznie i 

częściej odwiedzana jest krawędź południowa. Obiadokolacja. 

Nocleg.  

DZIEŃ VI: 

Śniadanie. Kanionu Antylopy:  kanion szczelinowy znajduje się na terenie rezerwatu 

plemienia Nawaho w stanie Arizona w USA.  Powstawał przez miliony lat wskutek 

wymywania piaskowca przez powodzie błyskawiczne. Jest jednym z najchętniej 

odwiedzanych i fotografowanych przez turystów kanionów na południowym zachodzie 

Stanów Zjednoczonych. Zwiedzanie Wielkiej Zapory. Przejazd do Las Vegas przez Kanion 

Syjon (jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwolą). Nazwa kanionu pochodzi od 

mormońskich osadników, którzy nazwali go Zion, czyli Syjon. Park położony jest 336 km na 

północny wschód od Las Vegas. Przez park wiedzie droga Zion Canyon Scenic Drive, z 

której można podziwiać piękno kanionu. Park zajmuje obszar w zachodniej części wyżyny 

Kolorado i zbudowany jest ze skał piaskowcowych, które tworzą płaskie stoliwa, kręte 

kaniony i malownicze formy skalne przypominające zamki, iglice i wieże. Teren parku 

rozcięty jest głęboką doliną Rzeki Dziewiczej. Obiadokolacja. Nocleg w Las Vegas. 

DZIEŃ VII: 
Śniadanie. Przejazd do  Doliny Śmierci: Dolinę otacza potężne pasmo górskie Panamint z 

najwyższym szczytem Telescope Peak 3368 m n.p.m. oraz pasmo gór Amargosa. Klimat 

zwrotnikowy, suchy. Najbardziej suche, gorące miejsce. Obiadokolacja. Nocleg.  
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DZIEŃ VIII: 
Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie Parku Narodowego Sekwoi (jeżeli warunki 

atmosferyczne na to pozwolą): Park słynie z rosnących w nim mamutowców olbrzymich, w 

tym największego drzewa na świecie nazwanego General Sherman Tree (Drzewo Generała 

Shermana). Rośnie ono w Giant Forest (Lesie Olbrzymów), w którym znajduje się pięć z 

dziesięciu największych drzew na świecie (licząc wg objętości). Giant Forest poprzez 

Generals Highway (Autostradę Generałów) łączy się z leżącym w Parku Narodowym Kings 

Canyon Grant Grove (Zagajnikiem Granta), w którym rośnie m.in. General Grant tree 

(Drzewo Generała Granta) – drugie największe drzewo na świecie. Obiadokolacja. Nocleg. 

DZIEŃ IX: 
Śniadanie. Zwiedzanie San Francisco:  Obecnie San Francisco jest dużym ośrodkiem 

turystycznym, znanym ze swoich atrakcji, włączając w to m.in. Most Golden Gate, więzienie 

Alcatraz, Coit Tower, tramwaje linowe, fabrykę czekolady Ghirardelli czy chińską dzielnicę – 

Chinatown. Charakterystyczne dla miasta są jego strome wzgórza i ulice oraz mieszanina 

stylów architektonicznych od wiktoriańskiego do postmodernizmu. Miasto słynie także ze 

swojego zróżnicowania etnicznego, kosmopolityzmu, uniwersytetów, oraz wyodrębnionych i 

wpływowych społeczności azjatyckiej, latynoamerykańsiej oraz LGBT. Obiadokolacja. 

Nocleg. 

DZIEŃ X: 
Śniadanie. Przejazd nad Pacyfik. Odpoczynek nad oceanem, spacer, plażowanie na Pismo 

Beach. Obiadokolacja. Nocleg. 

DZIEŃ XI: 
Śniadanie. Ostatnie wspólne zakupy. Przejazd na lotnisko. Wylot z Los Angeles. 

DZIEŃ XII: 
Przylot do Polski.  

 

 

 

ZAPEWNIAMY: 

-     10 noclegów  w hotelach 3*** w pokojach 4 osobowych 

-     10 śniadań, 10 obiadokolacji 

-     Bilet na  samolot Kraków-Los Angeles- Kraków 

- Opieka pilota  

- Transport na miejscu busami 

-     Ubezpieczenie NNW i KL    

 

CENA: 5900 PLN/os  + 1000 USD przy grupie min 25 osób 

płacących 

Na pozostałe bilety wstępu (Parki Narodowe, Kanion Antylopy, Studio 

Universal) i realizacje programu należy ze sobą zabrać min. 320 USD/os 

 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo modyfikacji programu w przypadku złej pogody lub innych  

przyczyn zaistniałych nie z winy organizatora.              
   

Biuro Podróży ,, Abraksas " ul. Stawowa 3/2 Katowice 40-095  

tel. 32 2068562 , 507179108 www.abraksas.com.pl, info.abraksas@interia.pl 
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