USA

KALIFORNIA I ZACHODNIE STANY

KLUBOWICZE – zniżka 5 % (od ceny w złotówkach). Plan wyprawy jest autorskim programem BP „Supertramp”,
powstałym przy współpracy Dominika Padalisa. Zapisy do miesiąca przed wyjazdem lub do wyczerpania wolnych
miejsc.
USA – Kalifornia + Zachodnie.
Stany
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poszukiwaniu złota, szczęścia lub po prostu lepszego życia. Legenda Kalifornii, jej klimat, przyroda, wielkie metropolie i
cudowne krajobrazy przyciągają z całego świata rzesze turystów, artystów, hipisów, easyriderów… Zachód USA to nie
tylko Kalifornia, ale także cuda natury, takie jak Wielki Kanion Kolorado, który znajduje się w… Arizonie. Parki
Narodowe Yosemite i Sequoia oszałamiają dziką przyrodą. Niedźwiedzie, kojoty, łosie, pantery, grzechotniki i tarantule
to tylko niektóre z „atrakcji”, na jakie można się natknąć w rezerwatach. Dzika i niegościnna Dolina Śmierci daje
wyobrażenie o tym, z czym się mierzyli pionierzy, zmierzający do Kalifornii czasach w gorączki złota. Las Vegas, stolica
hazardu, pozwoli każdemu spróbować szczęścia, a San Francisco, wielka metropolia Zachodniego Wybrzeża otworzy
swoje Golden Gate dla wielkich wygranych.
PROGRAM
1 DZIEŃ
Spotkanie na Lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Los Angeles z przesiadkami. Odbiór samochodu z
wypożyczalni, przejazd do motelu, zakwaterowanie, odpoczynek. Nocleg w motelu w Los Angeles.
2 DZIEŃ
Zwiedzanie Los Angeles: Hollywood Boulevard, spacer aleją gwiazd; przejście przed Kodak Theatre, gdzie rokrocznie
wręczane są statuetki Oscara; zwiedzanie Chinese Theatre, z odciskami rąk i stóp gwiazd przemysłu filmowego. Beverly
Hills: przejazd krętą i malowniczą Mulholland Drive; podziwianie panoramy miasta i rezydencji aktorów. Santa Monica:
odpoczynek na plaży, znanej ze Słonecznego Patrolu, spacer promenadą. Sunset Boulevard (Bulwar Zachodzącego
Słońca). Nocleg w motelu w Los Angeles.
3 DZIEŃ

Przejazd do San Diego przy granicy z Meksykiem. Zwiedzimy miasto, chłonąc jego meksykańską atmosferę. Możliwa
wizyta w ogrodzie zoologicznym, jednym z najsłynniejszych i największych na świecie. Zwierzęta przebywają tu w
warunkach przypominających ich naturalne środowisko, a nie w klatkach ($42). Nocleg w San Diego.
4 DZIEŃ
Przejazd do Las Vegas w Nevadzie. Po drodze możliwość zwiedzenia Joshua Tree National Park, słynącego z odmiany
juki, zwanej przez mormonów drzewem Jozuego. (Opcja trochę czasochłonna, wymagająca wyjazdu bardzo wcześnie
rano. Dojazd do LV wieczorem, ale można rozbić przejazd na 2 dni). Las Vegas to światowe centrum hazardu,
współczesne eldorado, pustynna oaza, ociekająca kiczem i luksusem. Zakwaterowanie w hotelu/kasynie. Wizyty w
kasynach, w których można przepuścić całą fortuną, albo tylko symboliczną ćwierćdolarówkę. Nocleg w hotelu przy The
Strip.
5 DZIEŃ
Cały dzień w Las Vegas. Niezliczona ilość atrakcji (często ocierających się o kicz): zamek/hotel Excalibur, słynne kasyno
Bellagio, wieża Eiffla w kompleksie Paris Las Vegas, kasyno Wenecja, punkty widokowe, wyspy skarbów, delfinaria,
różnego typu kabarety, koncerty, rewie, a także najtańsze chyba w USA sklepy z odzieżą i elektroniką.
(Ewentualnie, można zrezygnować z wizyty w Joshua Tree National Park, dojechać wcześniej do Las Vegas i tego
samego dnia wyruszyć do Grand Canyon).
6 DZIEŃ
Przejazd do Grand Canyon National Park. Po drodze miniemy słynną zaporę Hoovera (punkty widokowe); nasza trasa
przecina także legendarną Route 66. Przejazd wzdłuż południowej krawędzi kanionu, z postojami w najlepszych
miejscach widokowych. Podziwianie Wielkiego Kanionu Kolorado, gigantycznej, bajecznie kolorowej „przepaści”,
głębokiej na 1,6 km, której dnem płynie rzeka Kolorado (inna opcja, to zwiedzanie rano, o wschodzie słońca). Nocleg w
okolicach Parku Narodowego.
7 DZIEŃ
Przejazd niezwykle malowniczą trasą przez Rezerwat Plemienia Navaho, największy rezerwat rdzennej ludności Ameryki
w USA. Przejazd przez Navaho National Monument, w którym zwiedzimy, m.in., ruiny osady Betatakin sprzed 7 wieków,
malowniczo umiejscowionej na skałach. Przejazd do Monument Valley, doliny z licznymi czerwonawymi formami
skalnymi, znanej z licznych widokówek i westernów. Monument Valley znajduje się na granicy stanów Utah i Arizona.
Nocleg w motelu na trasie.
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Zakwaterowanie i wizyta w pobliskim Parku Narodowym Arches, w którym, m.in., znajduje się niemal 1800 skalnych
łuków. Nocleg w Moab.
9 DZIEŃ
Przejazd do punktu widokowego Dead Horse Point przy Horseshoe Canyon, słynnego zakola rzeki Kolorado, znanego z
wielu plakatów, reklamujących uroki Stanów Zjednoczonych. Przejazd przez Park Narodowy Capitol Reef (Rafa Kapitolu)
pośrodku Pustyni Utah i podziwianie ścian skalnych w barwie ochry, oraz głębokich kanionów rzek. Przejazd trasą
widokową. Następnie przejazd malowniczą Highway 12 do Parku Narodowego Bryce Canyon. Po drodze mijamy różne
formy skalne oraz wioski mormonów (w Utah jest ich najwięcej). Nocleg po drodze do Bryce Canyon.
10 DZIEŃ
Nad ranem wizyta w Parku Narodowym Bryce Canyon, niezwykłym miejscu, powstałym na skutek erozji płaskowyżu
Paunsaugunt. Można tu podziwiać przedziwne kolorowe formy skalne w kształcie grzybów, tzw. hoodoo. Następnie
przejazd do pobliskiego Narodowego Parku Zion. Uznawany za najpiękniejszy park w Utah, jest krainą skalnych urwisk,
wodospadów i rzek przecinających gęste lasy. Nocleg.
11 DZIEŃ
Przejazd do Salt Lake City, przyjemnego miasta u stóp pasma górskiego Wasatch Front. W 2002 roku miasto było
areną Zimowej Olimpiady.
12 DZIEŃ

Salt Lake City: Temple Square, serce miasta, ze światową siedzibą mormonów (Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w
Dniach Ostatnich). Zwiedzanie placu (najpewniej z mormońskim przewodnikiem): pomniki poświęcone mormońskim
pionierom, sale koncertowe, Capitol Hill. Krótka wycieczka nad Wielke Jezioro Słone (czwarte największe termiczne
jezioro na świecie). Nocleg w Salt Lake City.
13 DZIEŃ
Przejazd do Grand Teton National Park. Przyjazd ok. południa; przejazd trasą widokową wśród jezior u stóp góry Grand
Teton (Wielkie Piersi) w Górach Skalistych. Przejazd w stronę Yellowstone, najstarszego parku narodowego na świecie
(1807 r.). Nocleg po drodze.
14 DZIEŃ
Objazd „the loop”, pętli Parku Narodowego Yellowstone, krainy gejzerów.
15 – 16 DZIEŃ
Dwudniowy przejazd przez stany Idaho, Nevada i Kalifornia do San Francisco. Po drodze Reno, drugie po Las Vegas
miasto hazardu. Drugiego dnia wieczorem przyjazd do San Francisco, najbardziej europejskiego miasta Zachodniego
Wybrzeża. Po drodze nocleg w motelu.
17 DZIEŃ
Przejazd na wzgórze Twin Peaks, podziwianie panoramy miasta, a następnie przejazd przez Golden Bridge, jeden z
najsłynniejszych mostów świata. Przejażdżka zabytkowym tramwajem. Zwiedzanie, m.in.: Lombard Street, najbardziej
kręta ulica świata; bajecznie kolorowe China Town; budynek Transamerica Piramid, symbol miasta; elegancki Union
Square; handlowa Market Street. Wieczór w bezpruderyjnej gejowsko-lfesbijskiej dzielnicy Castro (o której opowiada
nagrodzony Oscarami Obywatel Milk). Nocleg w motelu w San Francisco.
18 DZIEŃ
Nad ranem wycieczka statkiem do Alcatraz ($26), niegdyś najcięższego i najlepiej strzeżonego więzienia USA,
położonego na wyspie. Powrót z Alcatraz, spacer po Fisherman’s Harf, dawnym porcie rybackim, dziś hałaśliwym i
pełnym turystycznych atrakcji nadbrzeżu. Po południu przejazd w stronę Yosemite National Park. Nocleg przed
dotarciem do parku.
19 DZIEŃ
Od rana zwiedzanie Yosemite National Park, 11-kilometrowej doliny glacjalnej, stanowiącej „muzeum” geologicznej
przeszłości Ziemi. Z niemal pionowych skał spływają tu liczne wodospady, w dole rozciągają się łąki, a widok
niedźwiedzi, jeleni i kojotów nie należy do rzadkości. Z wybranych punktów widokowych oglądamy cudowne krajobrazy
doliny, a także najwyższe na kontynencie wodospady Yosemite Falls, oraz gigantyczne granitowe monolity, np. El
Capitan. Odwiedzimy Centrum Turystyczne i udamy się na krótką pieszą wędrówkę ku jednemu z wodospadów.
Późnym popołudniem przejazd w stronę Parku Narodowego Sequoia. Nocleg po drodze w motelu.
20 DZIEŃ
Przyjazd do Sequoia National Park. Podziwianie gigantycznych drzew, najwyższych na świecie (sekwoja General
Sherman, 84 m wys.), i mających często ponad 2 tys. lat. Przejazd w stronę Los Angeles, nocleg w drodze.
21 DZIEŃ
Przyjazd do Los Angeles, możliwość odpoczynku na jednej z kalifornijskich plaż. Zakwaterowanie w motelu.
22 DZIEŃ
Dzień rezerwowy do zagospodarowania na trasie.
23 DZIEŃ
Ostatnie zakupy i po południu wylot do Warszawy, przez jeden z europejskich portów lotniczych.
24 DZIEŃ
Przylot do Warszawy.

* W powyższym programie mogą nastąpić korekty – w zależności, np.: od zmian rozkładu jazdy komunikacji lokalnej i
innych czynników zewnętrznych (pogoda, sytuacja polityczna, itp.) – pozostające w gestii pilota.
* W nawiasach podano ważniejsze koszty wstępu i opłat za imprezy fakultatywne; są to ceny orientacyjne i mogą ulec
zmianie.

ZAPEWNIAMY W CENIE WYPRAWY:
- opiekę licencjonowanego pilota + kierowcy;
- ubezpieczenie NNW i KL 100 000 EURO;
- transport: samoloty na trasie Warszawa - Los Angeles + San Francisco - Warszawa, samochód na całej trasie po
USA;
- noclegi zgodnie z opisem podanym w programie: motele/hotele, w parkach narodowych możliwe schroniska;
- opłaty drogowe, mostowe, parkingi, paliwo;
- wstępy do Parków Narodowych;
WE WŁASNYM ZAKRESIE:
- wyżywienie (pilot aranżuje posiłki)
- promesa wizy USA ( szczegółowe informacje jak się ubiegać o promesę - w biurze Supertramp),
- bilety wstępów do Disneyland, San Diego Zoo, Alcatraz, oraz wstępy do atrakcji nieobjęte w programie, parki
stanowe, parki należące do Indian;
- inne własne wydatki własne.
DODATKOWE INFORMACJE:
- szczepienia nie są obowiązkowe, lecz zalecane: błonica, tężec, poliomielitis, dur brzuszny, żółtaczka A i B
- grupa 7-10 osób.
- paszport ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia imprezy.
- szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu omawiane są w biurze, e-mailem
supertramp@supertramp.pl lub na spotkaniu z pilotem ok. 7 dni przed wyjazdem.
ZASADY ZAPISU
1. Przy zapisaniu na wycieczkę należy wypełnić dwa egzemplarze umowy i przesłać do nas na adres biura, oraz wpłacić
zaliczkę 3000 zł
2. Następnie wystawiamy dokumenty potwierdzające udział w wycieczce, do przedstawienia w Konsulacie USA podczas
rozmowy z Konsulem, po otrzymaniu dokumentów należy się umówić na rozmowę z Konsulem..
3. Każdy z Uczestników wycieczki sam ustala termin rozmowy z Konsulem (należy pamiętać aby nie było to
później niż 45 dni przed planowaną podróżą) można to zrobić telefoniczne lub przez internet i osobiście udaje się na
rozmowę w wyznaczonym terminie. Dokumenty które wystawiamy potwierdzają uczestnictwo w wycieczce ale nie
gwarantują otrzymania tzw. wizy USA.
4. W przypadku nieotrzymania wizy, wpłacona zaliczka zostaje w całości zwrócona.
5. Umowy możemy wysłać: pocztą, e-mailem.
UBIEGANIE SIĘ O WIZĘ DO USA
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o promesę wizy znajdują się na stronie Ambasady USA
https://pl.usembassy.gov/pl/wizy/
http://ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-visaapply.asp

10.08.2017

* * * POZWÓL PORWAĆ SIĘ WICHROM PRZYGODY * * *

