
USA - Zachodnie 
Wybrzeże



DZIEŃ 1.
Przelot bezpośredni samolotem rejsowym na trasie Warszawa 
– San Francisco. Powitanie na lotnisku, przejazd do hotelu 4*  
i  zakwaterowanie w  pokojach. Proponujemy odpoczynek 
i następnie kolację w restauracji w pobliżu hotelu.

DZIEŃ 2.
Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie miasta. W  programie 
m. in.: Civic Center, Davies Symphony Hall, Main Library Opera 
House i  Old Mission Dolores, gdzie narodziło się miasto oraz 
pobyt na szczycie Twin Peaks, skąd roztacza się piękna panorama 
na całą zatokę. W trakcie zwiedzania lunch. Następnie przejazd 
wzdłuż wybrzeża Pacyfiku do słynnego Golden Gate Bridge, 
gdzie zatrzymamy się przy punkcie widokowym Vista Point 
North, skąd roztacza się wspaniały widok na San Francisco, 
zatokę, wyspę Alcatraz i wyspę Anioła. Po krótkim odpoczynku 
proponujemy wycieczkę łodzią na wyspę Alcatraz, na której 
znajdują się ruiny słynnego więzienia. Ok. godziny 18:00 powrót 
do hotelu. Wieczorem zwiedzanie Chinatown i  kolacja na 
mieście.

DZIEŃ 3.
Po śniadaniu wykwaterowanie z  obiektu, przejazd na lotnisko 
i  następnie krótki przelot do Las Vegas. Po przylocie przejazd 
autokarem przez centrum miasta, słynnym Las Vegas 
Bulwar, zwanym popularnie „The Strip”. Przejazd ten pozwoli 
zorientować się w  charakterze tego unikalnego miasta oraz 
poznać lokalizacje jego największych atrakcji. Zakwaterowanie 
w hotelu i odpoczynek. Lunch w restauracji obiektu. Następnie 
zapraszamy na spacer po mieście z możliwością indywidualnego 
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korzystania z  lokalnych rozrywek. Kolacja w  restauracji poza 
obiektem.

DZIEŃ 4.
Wczesne śniadanie, wykwaterowanie z  pokoi (bagaże 
zostawiamy w  wyznaczonym miejscu, zabieramy tylko rzeczy 
niezbędne na 1 noc i 1 dzień) i przejazd autokarem na wycieczkę 
do 3 słynnych Parków Narodowych Gór Skalistych: Zion, Bryce 
i  Wielkiego Kanionu Kolorado. Wycieczkę rozpoczniemy 
od Stanu Utah, gdzie znajduje się Zion Kanion, następnie  
proponujemy przejazd przez przełęcz Mt. Carmel drogą 
widokową Red Canyon do Bryce Canyon. W trakcie zwiedzania 
lunch. Po zwiedzeniu tych unikalnych i  kolorowych skalnych 
formacji przejazd na południe do Stanu Arizona do miasteczka 
Page leżącego na krawędzi Glen Canyon. Zakwaterowanie 
w hotelu i odpoczynek. Kolacja w restauracji obiektu.

DZIEŃ 5.
Po śniadaniu proponujemy przejazd wzdłuż Marble Canyon 
przez tereny rezerwatu Indian Navajo, a  następnie wzdłuż 
południowej krawędzi Wielkiego Kanionu zatrzymując się 
w  kilku miejscach widokowych. Wspaniałe widoki na głęboki 
kanion pozwalają zrozumieć ogrom i  piękno tego miejsca. 
Po przyjeździe do turystycznego miasteczka Grand Canyon, 
zapraszamy na lunch. Przed wyjazdem proponujemy obejrzenie 
na ogromnym ekranie IMAX fascynującego filmu (ok.35 minut) 
o  historii Wielkiego Kanionu. Następnie wyjazd w  drogę 
powrotną do Las Vegas. Po drodze zatrzymamy się na słynnej 
zaporze Hoover Dam, która spiętrza o ponad 200 metrów wody 
rzeki Kolorado, tworząc ogromne jezioro Lake Mead. Przyjazd 
do hotelu ok. godziny 21:00. Kolacja w restauracji obiektu.

DZIEŃ 6.
Po śniadaniu proponujemy odpoczynek przy hotelowym 
basenie i  dzień do dyspozycji na samodzielne zwiedzanie Las 
Vegas i  poznanie atrakcji tego fascynującego miasta rozrywki 
zbudowanego na pustyni. Lunch w restauracji na terenie obiektu. 
Na kolację zapraszamy do restauracji na mieście. 

DZIEŃ 7.
Po śniadaniu wykwaterowanie z obiektu i przejazd na lotnisko. 
Przelot samolotem rejsowym  do Polski. Przylot do Warszawy.
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