MAGIA KRAJOBRAZU - PARKI NARODOWE USA

Kraj: USA
Liczba dni: 18
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/22/
W parkach narodowych USA natura w pełni ujawniła swój artystyczny talent. Podczas tej wycieczki do USA
zobaczysz wszystkie najciekawsze krajobrazy Stanów Zjednoczonych - monumentalne szczyty Yosemite,
niesamowite, czerwone skały kanionu Bryce, księżycowe przestrzenie Doliny Śmierci, las olbrzymich sekwoi,
malowniczy Wielki Kanion i znaną z westernów Johna Forda Monument Valley. Odwiedzimy również znane
metropolie - Los Angeles, Las Vegas i San Francisco.

PROGRAM WYPRAWY:
WAŻNE: - ZASADY WJAZDU DO USA
Przedstawienie certyﬁkatu szczepień

1 DZIEŃ - PRZELOT DO LOS ANGELES LUB LAS VEGAS
Wylot z Polski. Przelot do Los Angeles/Las Vegas. Przejazd w kierunku Doliny Śmierci.

Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego w Europie, skontaktuj się z nami!

2 DZIEŃ - DOLINA ŚMIERCI - LAS VEGAS
Przejazd przez Park Narodowy Death Valley (Park Narodowy Doliny Śmierci). Dolina Śmierci to najgorętsze
miejsce na Ziemi – zanotowano tutaj temperaturę przy gruncie która wynosiła rekordowe 94 stopnie Celsjusza!
Podziwiamy piękne pustynne krajobrazy, które sprawiają, że mamy wrażenie, jakbyśmy wylądowali na innej
planecie. Pojedziemy w najciekawsze miejsca i punkty widokowe. Zobaczymy kawałek pustyni który wygląda jak
piaszczysta Sahara czyli wydmy Mesquite. Pojedziemy też na Zabriskie Point - punkt widokowy, z którego
rozpościera się widok na fantazyjne formacje skalne, do Badwater – największej depresji na kontynencie (-85.5
metra pod poziomem morza), oraz przejedziemy Artist Drive do kolorowych skał.
Przejazd na nocleg do Las Vegas. Wieczorem odpoczynek, lub spacer po mieście, które nigdy nie śpi i zabawa w
znanych kasynach.

3 DZIEŃ - TAMA HOOVERA - ROUTE 66
Poranek w Las Vegas. Następnie jedziemy do imponującej Tamy Hoovera, niegdyś największej elektrowni wodnej
na świecie. Wybudowana w 1935 roku tama była największą budowlą na Świecie. Do dziś funkcjonuje, robi
kolosalne wrażenie i zaopatruje miasto w energię elektryczną i wodę. Przespacerujemy się po tamie i zobaczymy
Jezioro Mead. Następnie przejazd do Williams – malowniczego kowbojskiego miasteczka, przez które przebiega
Route 66.

4 DZIEŃ - WIELKI KANION - HORSESHOE BEND
Spacer wzdłuż południowej krawędzi z postojami w najciekawszych punktach widokowych wpisanego na listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO Wielkiego Kanionu. Kanion Kolorado to największy przełom rzeki na Świecie –
długi na 445 km, szeroki na 29 km i głęboki na 1867 metrów. Jeśli czas pozwoli, będziemy mogli zejść w dół
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kanionu i poszukać niezwykle rzadkich i wielkich jak pół awionetki kondorów kalifornijskich.
Chętni mogą polecieć w widokowy lot helikopterem lub samolotem nad kanionem (ok. 250 USD/os).
Po południu pojedziemy przez obszar rezerwatu Indian Navajo na punkt widokowy na Horseshoe Bend, gdzie
kanion rzeki Colorado utworzył niesamowity zakręt, który kształtem przypomina końską podkowę.

5 DZIEŃ - KANION ANTYLOPY - MONUMENT VALLEY
Rano odwiedzimy położony na pustyni na obszarze należącym do Indian Navajo niesamowity Kanion Antylopy.
Jest to tzw. kanion szczelinowy - wąski i dosyć głęboki, powstały na skutek śmiertelnie niebezpiecznych szybkich
powodzi, w których woda potraﬁ osiągnąć prędkość prawie stu kilometrów na godzinę. Woda wypłukiwała
piaskowiec, a wiatr i piasek polerowały ściany kanionu. Kanion znajduje się pod ścisłą kontrolą niezwykle
przyjaznych Indian Navajo, którzy nas po nim oprowadzą.
Następnie udamy się do Monument Valley (Doliny Pomników), również na ziemiach Indian Navajo. Zobaczymy
najważniejsze skały w dolinie oraz zatrzymamy się w puncie widokowym za Doliną, tzw. Forrest Gump point.
Przejazd w okolice Parku Narodowego Arches (Parku Narodowego Łuków Skalnych). Na trasie zerkniemy jeszcze na
niezwykle zbalansowaną skałę - Mexican Hat.

6 DZIEŃ - ARCHES - CANYONLANDS
Zwiedzamy Park Narodowy Arches (Park Narodowy Łuków Skalnych). Do wyboru mamy dwa trekkingi do
najbardziej znanych łuków: do słynnego Delicate Arch (ok. 2-3 godz., trudny), lub do zapierającego dech
Lanscape Arch (ok. 1-1,5 godz., łatwy).
Przejedziemy przez monumentalną aleję parkową i zobaczymy między innymi takie skały jak Courthouse Towers i
The Gossips. Zatrzymamy się przy ikonie parku Arches – Balanced Rock – wysokiej na 40 metrów skale
utrzymywanej na miniaturowej nóżce. Następnie pojedziemy do Windows Section - miejsca, gdzie znajduje się
największa koncentracja łuków skalnych w parku. Jest tutaj kilka krótkich spacerów – między innymi do podwójnego
łuku – Double Arch oraz Okien.
Po południu krótka wizyta w Parku Narodowym Canyonlands – będziemy mieli okazję podziwiać kręte drogi,
którymi jedynie doświadczeni kierowcy mogą zjechać na dno kanionu oraz dojedziemy do najważniejszego punktu
widokowego w parku – Grand View Point, gdzie spojrzymy po raz ostatni na przepastne kaniony rzeki Colorado.

7 DZIEŃ - CAPITOL REEF - KANION BRYCE
Przejazd przez mało znany, jednak zaskakujący swoimi kolorami Park Narodowy Capitol Reef (tu zobaczymy
rysunki naskalne - petroglify, wykonane przez dawnych mieszkańców regionu). Capitol Reef to dawna ostoja
Mormonów, którzy uprawiali w dolinie parku drzewa i hodowali zwierzęta. Dziś można zakupić jedne z najbardziej
naturalnych na świecie wyrobów w lokalnym Visitor Centre.
Jedziemy krętą drogą widokową przez niezwykłe formacje skalne do Parku Narodowego Bryce Canyon. Tutaj
udamy się na spacer krawędzią kanionu, na którym to szlaku znajdują się genialne punkty widokowe na
niesamowite formacje skalne Bryce Canyon. Trasa nie jest wymagająca, ale ze względu na liczne przystanki na
podziwianie i zdjęcia bajkowego kanionu, przeważnie zajmuje sporo czasu. Bardziej odważni i szybsi piechurzy
będą mieli okazje zejść pomiędzy pomarańczowo-czerwone hoodo (ostańce) na dno kanionu (niezbyt długa, choć
odrobinę męczącą pętla Navajo Loop).

8 DZIEŃ - PARK NARODOWY ZION
Jedziemy do Parku Narodowego Zion, gdzie udamy sie na trekking jednym ze szlaków. Do wyboru mamy
zarówno bardzo łatwe 1 godzinne spacery (np. Riverside Walk lub The Canyon Overlook Trail),
lub trudniejsze kilkugodzinne podejścia. Następnie przejazd w kierunku Salt Lake City.

9 DZIEŃ - SALT LAKE CITY - JACKSON
Salt Lake City to światowa stolica Mormonów. Tutaj odwiedzimy najważniejsze w mieście Centrum Religijne, gdzie
dowiemy się więcej o Mormonach - ich wierze i historii jej powstania. Zobaczymy fasadę świątyni (wstęp tylko dla
Mormonów), zwiedzimy nowoczesne centrum turystyczne, salę koncertową oraz poznamy wyznawców.
Następnie ruszymy w drogę do położonego przy paśmie gór Teton miasteczka Jackson. Miasto to słynące kiedyś z
polowań na rogaciznę dziś jest ważnym ośrodkiem narciarskim oraz miejscem odpoczynku dla milionerów z doliny
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krzemowej. Możemy przejechać się zabytkowym dyliżansem, zjeść najlepszego steka w Ameryce lub napić się piwa
w znanym Million Dollar Cowboy Bar.

10 DZIEŃ - GRAND TETON - YELLOWSTONE
Przejazd przez Park Narodowy Grand Teton. Droga przez park prowadzi długą doliną pełną jeleni, a przy
odrobinie szczęścia można też wypatrzeć łosie. Po drodze zatrzymujemy się w pięknych punktach widokowych na
pasmo gór Grand Teton. Zobaczymy też największe w tej okolicy jezioro Jackson, znad którego rozpościera się
piękna panorama na ostre i wysokie na ponad 4 tysiące metrów szczyty górskie.
Dalej przejazd do znajdującego się na liście Światowego Dziedzictwa Przyrody UNESCO Parku Narodowego
Yellowstone. Yellowstone to tak naprawdę superwulkan, który rozmiarami nie może równać się z żadnym ze
znanych na Świecie wulkanów. Sama kaldera ma ponad 70 km średnicy. Jego wybuch mógłby spowodować
zniszczenia na całym globie. Tutaj zobaczymy erupcję gejzeru Old Faithfull i okoliczne kolorowe źródła
geotermalne. Przejdziemy się szlakiem wytyczonym przez największe pole termalne na Świecie, oraz pojedziemy
do Grand Prismatic Spring - największego w Yellowstone gorącego źródła.

11 DZIEŃ - YELLOWSTONE
Dalej zwiedzamy Park Narodowy Yellowstone. Pojedziemy do kanionu rzeki Yellowstone, gdzie udamy się na
dwa krótkie spacery - do punktów widokowych na wodospady rzeki Yellowstone. Pojedziemy też do Mammoth Hot
Springs, gdzie natura uformowała krajobraz w kaskadę tarasów wapiennych przypominających te w Pamukkale w
Turcji. Dziś jedziemy przez część trawiastą Yellowstone – mamy zatem największe szanse na spotkanie bizonów,
jeleni i mulaków. Jeśli nam się poszczęści – zobaczymy niedźwiedzia czarnego, a może nawet samego Grizzly.
Wyjeżdżamy z parku w kierunku południowym.

12 DZIEŃ - PRZEJAZD DO RENO
Przejazd przez pustynne regiony stanów Utah i Nevada. Po drodze widok na Góry Pustynne. Przyjazd do Reno drugiego co do wielkości po Las Vegas ośrodka hazardu w stanie Nevada.

13 DZIEŃ - YOSEMITE
Park Narodowy Yosemite - oglądamy polodowcową dolinę oraz wspaniałe wodospady - między innymi Bridal Veil
Fall, Ribbon Fall oraz 740 metrowy Wodospad Yosemite. Dolina ta to mekka dla wspinaczy – znajdują się tutaj
takie skały jak Half Dome – kształtem przypominająca kopułę katedry, oraz jeden z największych monolitów na
Świecie, El Capitan, przy którym wypatrywać będziemy wspinających się po pionowej skale śmiałków. Wyjazd z
drugiej strony parku w kierunku zachodniego wybrzeża.

14 DZIEŃ - SAN FRANCISCO
Przejazd do San Francisco i zwiedzanie miasta. Pospacerujemy po Fisherman Wharf – nabrzeżem portowym,
gdzie odwiedzimy słynny Pier 39 – z licznymi restauracyjkami, widokiem na Alcatraz i rezydującą na stałe kolonią
lwów morskich. Chętni mogą przejechać się też kultowym tramwajem San Francisco Cable Car, którego trasa
wiedzie m.in. do niezwykle krętej drogi Lomabrd Street. Na koniec słynny most Golden Gate. Po południu
przejazd do Monterey.

15 DZIEŃ - MONTEREY - KALIFORNIJSKA JEDYNKA
Rano chętni wypływają na oglądanie wielorybów (dla chętnych, koszt ok. 70 USD). Monterey to miejsce gdzie
wieloryby nigdy nie zawodzą. Głęboki kanion oceaniczny stwarza idealne warunki dla żerowania tych ssaków,
dlatego jako dom lub jedynie przystanek w wędrówce wybrało go sobie ponad 20 gatunków waleni, niezliczone
gatunki ptaków i lwy morskie. Spotkać tutaj możemy między innymi humbaki, wale szare, a jeśli będziemy mieć
szczęście to największe zwierzę jakie kiedykolwiek żyło na Ziemi – płetwala błękitnego. Pozostali odpoczywają w
kurorcie, zwiedzają jedno z najsłynniejszych oceanariów na Świecie (znanych między innymi z ﬁlmu Gdzie jest
Nemo) – Monterey Bay Aquarium, lub spacerują po molo i centrum słynnej osady wielorybniczej oraz przystani
piratów, jakimi kiedyś było Monterey.
Później przejazd najbardziej malowniczą drogą Stanów Zjednoczonych, tzw. "Jedynką" na południe. Oprócz
pięknych widoków po drodze możemy zobaczyć m.in. kolonię słoni morskich.
Następnie przejazd w okolice Parku Narodowego Sekwoi.
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16 DZIEŃ - SEKWOJE - LOS ANGELES
Widokową drogą udamy się do Parku Narodowego Sekwoi, gdzie będziemy podziwiać te olbrzymie drzewa.
Niektóre z nich liczą sobie blisko 3000 lat i osiągają rozmiary kilkudziesięciu metrów. Zobaczymy m.in. drzewo
Generała Shermana - największą sekwoję na świecie. Następnie przejazd do Los Angeles.

17-18 DZIEŃ - LOS ANGELES
Spacer Aleją Gwiazd w Hollywood.
Przelot do Europy.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

15.05 - 01.06 2023

3840.00 EUR + 1000.00 PLN

13.06 - 30.06 2023

3840.00 EUR + 1000.00 PLN

16.07 - 02.08 2023

3990.00 EUR + 1000.00 PLN

13.08 - 30.08 2023

3990.00 EUR + 1000.00 PLN

17.09 - 04.10 2023

3840.00 EUR + 1000.00 PLN

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT:
bilety lotnicze Warszawa - Los Angeles lub Las Vegas - Warszawa
prywatny samochód na całej trasie według programu
ZAKWATEROWANIE:
16 noclegów (pokoje 2-os. z łazienkami)
POZOSTAŁE:
opiekę pilota Kiribati Club
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), OC
50 000 EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż 2 000 PLN
zestaw podróżnika Kiribati Club

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów wstępu do miejsc wymienionych w programie, biletów na środki transportu w miastach
(metro, autobusy): ok. 180 USD/os.
wyżywienia: ok. 25-40 USD/os. dziennie
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 26
PLN/os.
atrakcji dla chętnych
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