CROSS USA

Kraj: USA
Liczba dni: 25
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/71/
Wyprawa po USA - od Los Angeles po Nowy Jork, blisko 10 000 km z zachodu na wschód. Po drodze zobaczysz
wszystko, co najciekawsze: wybrzeże Pacyﬁku, Park Narodowy Yellowstone, szalone Las Vegas, tysiącletnie
sekwoje, kaskady Niagary i głowy prezydentów wyrzeźbione w skale. Zejdziesz w głąb Wielkiego Kanionu Kolorado,
spotkasz mormonów w Salt Lake City, odwiedzisz rodzinę w Chicago i pospacerujesz wśród wieżowców
Manhattanu.

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

1 DZIEŃ - PRZELOT DO LOS ANGELES
Przelot do Los Angeles. Przejazd do hotelu i zakwaterowanie. W zależności od godziny przylotu, wieczorny spacer
po mieście lub odpoczynek.

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

2 DZIEŃ - LOS ANGELES - KALIFORNIJSKA JEDYNKA
Spacer Aleją Gwiazd w Hollywood, gdzie będziemy mogli sfotografować się przy gwiazdach upamiętniających
najwybitniejsze postaci światowego kina. Zobaczymy również znany Graumann’s Theatre oraz odciśnięte w betonie
na podjeździe do jego wejścia dłonie i stopy oraz autografy znanych aktorów. Przejedziemy przez Beverly Hills i
rzucimy okiem na znak HOLLYWOOD. Skosztujemy owoców morza na deptaku w Santa Monica i zanurzymy nogi w
Pacyﬁku przy plaży, gdzie kręcony był Słoneczny Patrol i gdzie ćwiczył Arnold Schwarzenegger. Będziemy mieli
okazję również zobaczyć koniec słynnej Route 66.
Następnie przejazd najbardziej malowniczą drogą Stanów Zjednoczonych, California State Route 1 - tzw.
"Jedynką", wzdłuż wybrzeża Oceanu Spokojnego do Monterey. Po drodze zobaczymy m.in. kolonie słoni
morskich oraz zatrzymamy się przy malowniczo położonych punktach widokowych Big Sur, z których podziwiać
będziemy ocean, klify oraz dzieło inżynierów, którzy poprowadzili drogę w niesamowicie trudnych warunkach.

3 DZIEŃ - MONTEREY – OGLĄDANIE WIELORYBÓW
Rano chętni wypływają na oglądanie wielorybów (dla chętnych, koszt ok. 65 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. Po południu przejazd do San Francisco.
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4 DZIEŃ - SAN FRANCISCO
Zwiedzanie miasta: spacerujemy Fisherman Wharf – nabrzeżem portowym, gdzie odwiedzimy słynny Pier 39 – z
licznymi restauracyjkami, widokiem na Alcatraz i rezydującą na stałe kolonią lwów morskich. Będzie okazja na
spróbowanie lokalnych słodyczy oraz zakup pamiątek. Przejedziemy się też kultowym tramwajem San Francisco
Cable Car do centrum miasta. Te dwie linie to ostatni na Świecie działający system ręcznie sterowanej kolejki
linowej powstałej w 1873 roku. Przejedziemy przez centrum miasta gdzie zobaczymy wiele malowniczych
wiktoriańskich budynków oraz zielonych parków miejskich w których mieszkańcy beztrosko spędzają popołudnia.
Przespacerujemy się Crooked Street – położonym na Russian Hill najbardziej krętym odcinku ukwieconej ulicy
Lombard Street.
Po południu pojedziemy na najważniejszy dla wielu punkt w San Francisco – długi na 2 kilometry, wybudowany w
1937 roku most Golden Gate. Będziemy mieli okazję spojrzeć na wspaniałą panoramę San Francisco oraz
przespacerować się mostem. Następnie przejazd w stronę Parku Narodowego Yosemite.

5 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.
Pojedziemy również zobaczyć olbrzymie sekwoje. Niektóre z drzew liczą sobie blisko 3000 lat i osiągają rozmiary
kilkudziesięciu metrów. Znajduje się tutaj między innymi Grizzly Giant oraz Tunnel Tree – sekwoja z
wydrążonym tunelem przez który dawniej mogły nawet przejeżdżać zaprzęgi konne. Przejazd przez góry trasą z
licznymi punktami widokowymi, na końcu której rozpościera się widok na Mono Lake.

6 DZIEŃ - DEATH VALLEY - 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.
Wieczorem dojedziemy do Las Vegas - co za kontrast! Czeka nas zabawa w najbardziej znanych kasynach świata.
Przespacerujemy się deptakiem Las Vegas Boulevard – The Strip. Zobaczymy między innymi kasyna-hotele New
York New York, Paris, Ceasars Palace oraz słynny Belaggio, przy którym od czasu do czasu rozgrywa się pokaz
fontann z towarzyszącą muzyką.

7 DZIEŃ - TAMA HOOVERA - ROUTE 66
Poranek w Las Vegas – odpoczynek lub zakupy w olbrzymich outletach. 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.

8 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
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.
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9 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.

10 DZIEŃ - PARK NARODOWY 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.

11 DZIEŃ - PARK NARODOWY CAPITOL REEF - BRYCE CANYON
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 oraz ostre niczym brzytwa szczyty Escalante
Monument 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).

12 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
krzemowej. Możemy przejechać się zabytkowym dyliżansem, zjeść najlepszego steka w Ameryce lub napić się piwa
w znanym Million Dollar Cowboy Bar.

13 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
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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.

14 DZIEŃ - PARK NARODOWY 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 wschodniego wybrzeża.

15 DZIEŃ - DEVILS TOWER - MOUNT RUSHMORE - CRAZY HORSE
Tego dnia pojedziemy pod słynną górę Devils Tower – wulkaniczną intruzję, wysoką na prawie 400 metrów. Ta
niezwykła skała to nie tylko wyjątkowy przykład erozji wietrznej, ale również cel dla wspinaczy z całego Świata.
Przy Wieży Diabła często można zauważyć urocze pieski preriowe, które właśnie te okolice upatrzyły sobie jako
dom.
Dziś zobaczymy także głowy prezydentów Georga Washingtona, Thomasa Jeﬀersona, Abrahama Lincolna i
Theodora Roosvelta wyrzeźbione w skale Mount Rushmore. Później będziemy mieli okazję zobaczyć pracę nad
największym pomnikiem na świecie - Szalony Koń. Zaprojektowany przez rzeźbiarza polskiego pochodzenia,
Korczaka Ziółkowskiego, na zamówienie wodza plemienia Siuksów, pomnik jest tak wielki, że wszystkie cztery
głowy prezydentów z Mount Rushmore zmieściłyby się na samym policzku odważnego Indianina.

16 DZIEŃ - PARK NARODOWY BADLANDS
Całodniowy przejazd przez prerię, a następnie długa trasa przez Wielkie Amerykańskie Równiny w kierunku
Chicago. Nasza trasa wiedzie przez malowniczy Park Narodowy Badlands, w którym kręcono ﬁlm „Tańczący z
wilkami”. Zatrzymamy się na najciekawszych punktach widokowych parku. Park ten jest domem dla owiec
gruborogich, kojotów i podobnie jak Yellowstone – bizonów.

17 DZIEŃ - PRZEJAZD DO CHICAGO
Przejazd do Chicago. Zakwaterowanie. Spacer. Czas wolny.

18 DZIEŃ - CHICAGO
Zwalniamy i odpoczywamy od auta. Pospacerujemy po centrum ekskluzywną ulicą Magniﬁcent Mile. Zobaczymy
jeden z najwyższych budynków świata Willis Tower (poprzednio Sears Tower) gdzie będziemy mieli okazję
wjechać na szczyt i sfotografować się w przeszklonych, położonych na 102 piętrze wieżowca wypustach.
Przejdziemy się też Millennium Park ze słynną Cloud Gate, nazywaną „fasolką”, i zobaczymy fasadę Harris
Theater. W zaułkach miasta poszukamy też muralu Chagalla oraz rzeźb Miro i Picassa.
Dla chętnych rejs po rzece Chicago oraz jeziorze Michigan, podczas którego można podziwiać architekturę i
panoramę miasta (koszt około 45 USD).

19 DZIEŃ - CHICAGO
Leniwy poranek: rano chętni mogą jeszcze zgłębiać zakamarki Chicago, lub zrelaksować się w hotelu. Następnie
długi przejazd w kierunku wodospadu Niagara.

20 DZIEŃ - WODOSPAD NIAGARA
Odwiedzamy jeden z najpiękniejszych wodospadów świata: Niagara Falls. Tylko jedna kaskada ma 53 metry
wysokości i szerokość prawie 800 metrów, a swoim przepływem wody przewyższa wodospady Wiktorii oraz same
Iguazu. Spacerujemy wzdłuż wodospadu podziwiając jego majestat z kilku punktów widokowych. Chętni mogą
popłynąć w rejs statkiem Maid of The Mist pod samą "ścianę wody" (koszt od ok. 20 USD), lub wejść na punkt
widokowy po amerykańskiej stronie wodospadu. Przejazd w kierunku Waszyngtonu.
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21 DZIEŃ - WASZYNGTON
Przyjazd do Waszyngtonu. Dziś dzień spędzimy w samym centrum miasta. Podejdziemy pod Kapitol - Budynek
Kongresu oraz pod Biały Dom. Zobaczymy również górujący nad miastem wysoki na 169 metrów obelisk –
Washington Monument. Wejdziemy do jednego ze świetnych muzeów Waszyngtonu - do wyboru np.
Smithsonian National Air and Space Museum, Narodowe Muzeum Indian Amerykańskich czy liczne
galerie sztuki.
Chętni będą mogli przespacerować się na drugą stronę parku aby zobaczyć Mauzoleum Abrahama Lincolna,
pomnik Waszyngtona oraz miejsca pamięci oﬁar wojen. Przejazd w kierunku Nowego Jorku.

22 DZIEŃ - FILADELFIA - NOWY JORK
odwiedzimy społeczność amerykańskich Amiszów w okolicach Lancaster. Jest to najstarsza osada Amiszów, nadal
zamieszkana przez kilka tysięcy ludzi. Oprócz zapoznania się z ich stylem życia będziemy mieli możliwość zrobić
zakupy w ich sklepiku z ręcznie wytwarzanymi produktami.
Przejazd do Filadelﬁi - kolebki Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy Independence Hall, w którym podpisano
Deklarację Niepodległości i Konstytucję USA oraz Dzwon Wolności. Odwiedzimy społeczność
amerykańskich Amiszów w okolicach Lancaster. Jest to najstarsza osada Amiszów, nadal zamieszkana przez kilka
tysięcy ludzi. Oprócz zapoznania się z ich stylem życia będziemy mieli możliwość zrobić zakupy w ich sklepiku z
ręcznie wytwarzanymi produktami.
Popołudniowy przyjazd do Nowego Jorku. Zaczynamy zwiedzanie Wielkiego Jabłka! Udamy się m.in. w okolice
centrum Manhattanu - zahaczymy Piątą Aleję, przespacerujemy się w kierunku Centrum Rockefellera, gdzie
chętni będą mogli wjechać na punkt widokowy. Wejdziemy na moment do katedry Świętego Patryka. Zobaczymy
również najsłynniejsze drapacze chmur Ameryki – Empire State Building oraz Chrysler Building. Dzień
zakończymy na tłumnym Times Square.

23 DZIEŃ - NOWY JORK
Płyniemy w rejs do Liberty Island, na której znajduje się Statua Wolności. Stąd rozpościera się świetny widok na
Manhattan. Kolejnym promem dotrzemy do Wyspy Ellis. To tutaj dopływali imigranci marzący o Nowym Świecie,
dopełniali formalności i byli poddawani kwarantannie, o czym więcej dowiemy się ze znajdującego się na wyspie
Muzeum Emigracji. Po rejsie przejdziemy się w kierunku Wall Street, gdzie będziemy mieli okazję zobaczyć
słynnego Byka z Wall Street. Podejdziemy także zobaczyć pomnik w streﬁe Ground Zero, gdzie niegdyś stały
wieże World Trade Center. Dziś jest to najwyższy budynek w Stanach Zjednoczonych (symboliczne 1776 stóp
wysokości - rok ogłoszenia Deklaracji Niepodległości). Chętni będą mieli możliwość wjechać na najwyżej położony
taras widokowy w Nowym Jorku. Podczas spaceru zobaczymy również słynne nowojorskie mosty – Queensboro
Bridge, Manhattan Bridge oraz Brooklyn Bridge.
Dalej udamy się na spacer w kierunku Central Parku. Chętni będą mieli czas na przechadzkę malowniczymi
alejkami lub na wizytę w jednym ze wspaniałych muzeów Nowego Jorku (takich jak Muzeum Guggenheima,
Sztuki Nowoczesnej, Metropolitan Museum, czy Muzeum Historii Naturalnej lub Figur Woskowych
Madame Tussauds).

24 - 25 DZIEŃ - NOWY JORK
Ostatnie zakupy lub spacery po mieście. Wylot i przelot do Polski.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

18.05 - 11.06 2023

4750.00 EUR + 1000.00 PLN

05.07 - 29.07 2023

5350.00 EUR + 1000.00 PLN

02.08 - 26.08 2023

5350.00 EUR + 1000.00 PLN

06.09 - 30.09 2023

4550.00 EUR + 1000.00 PLN
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CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT:
bilety lotnicze Warszawa - Los Angeles i Nowy Jork - Warszawa
prywatny samochód na całej trasie
ZAKWATEROWANIE:
23 noclegi (pokoje 2-os. z łazienkami)
POZOSTAŁE:
opieka 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. 380 USD
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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