
USA - Los Angeles



DZIEŃ 1.
Przelot bezpośredni samolotem rejsowym na trasie Warszawa 
– Los Angeles. Powitanie na lotnisku. Przejazd autokarem do 
hotelu 4*, zakwaterowanie i odpoczynek. Kolacja w restauracji 
obiektu.

DZIEŃ 2.
Po śniadaniu zapraszamy na całodzienne zwiedzanie Los Angeles. 
W trakcie zwiedzania m.in. centrum miasta; Chiński Teatr, spacer 
śladami gwiazd Hollywood po Alei Gwiazd oraz przejazd przez 
dzielnice domów aktorów filmowych w Beverly Hills. Następnie 
lunch, a po nim proponujemy przejazd Bulwarem Zachodzącego 
słońca do Hard Rock Cafe i  Beverly Shopping Center.  
Zwiedzanie Los Angeles zakończymy przejazdem przez Melrose 
Avenue i Rodeo Drive - najdroższa i najbardziej elegancka ulica 
świata. W drodze powrotnej do hotelu możliwość zrobienia zdjęć 
na tle słynnego napisu HOLLYWOOD. Na kolację zapraszamy 
do restauracji poza hotelem.

DZIEŃ 3.
Po śniadaniu zapraszamy na całodzienną wycieczkę do Universal 
Studios połączoną z  lunchem. Universal Studios Hollywood to 
pierwszy park tematyczny sieci Universal Parks & Resorts, który 
powstał w 1964 roku w Universal City, na obrzeżach Los Angeles 
w Kalifornii. Od 1912 r. funkcjonuje jako najprawdziwsze studio 
filmowe - jedno z 6 największych w USA. Na kolację zapraszamy 
do restauracji poza hotelem.
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DZIEŃ 4.
Po śniadaniu proponujemy przejazd do najstarszego 
i największego kurortu na terenie Los Angeles – Santa Monica, 
znanego nie tylko z  filmu ‘Słoneczny Patrol”, ale również 
z  ciągnącej się przez trzy przecznice promenady i  pięknie 
odnowionego molo, na których można spotkać grupy artystów 
i muzyków oraz mieszkające w okolicy brytyjskie literackie sławy 
i gwiazdy rocka. Czas do dyspozycji Uczestników na spacer oraz 
ew. zakup pamiątek. Następnie przejazd do Venice, miejsca, 
które zarówno nazwą jak i  wyglądem przypomina włoską 
Wenecję. Miejska plaża w  Venice znana jest jako najbardziej 
kolorowe i  szalone miejsce na kalifornijskim wybrzeżu.  
W  trakcie zwiedzania lunch. Kolejnym miejscem, które 
odwiedzimy będzie Marina Del Rey leżąca w  bezpośrednim 
sąsiedztwie nieco na południe od Venice. Znajduje się 
tu największy na świecie sztuczny port jachtowy, gdzie 
w zacisznym nadbrzeżu kołysze się na falach około kilka tysięcy 
zacumowanych luksusowych łodzi. Wokół portu jest mnóstwo 
kawiarni i  restauracji, z  których większość obok wybornych 
potraw oferuje piękny widok na zatokę. Na kolację zapraszamy 
do jednej z nich. Ok. godziny 21:00 powrót do hotelu.

DZIEŃ 5.
Śniadanie. Dzień wolny do dyspozycji Uczestników. 
Proponujemy odpoczynek na terenie hotelu lub samodzielny 
spacer po Mieście Aniołów. Lunch w hotelowej restauracji. Na 
kolację zapraszamy do restauracji poza obiektem.

DZIEŃ 6.
Po śniadaniu wykwaterowanie z  hotelu i  przejazd na lotnisko. 
Przelot bezpośredni samolotem rejsowym do Polski. Przylot do 
Warszawy.
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