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DZIEŃ 1. Wcześnie rano wylot z Warszawy do Denver 
przez jeden z portów lotniczych w Europie. Przylot 
po południu czasu lokalnego. Transfer do hotelu. 
Nocleg w Denver położonym u podnóża Gór Skali-
stych.

D ZIEŃ 2. Rano zwiedzanie centrum Denver - stolicy 
stanu Colorado. Następnie przejazd do Parku Na-
rodowego Gór Skalistych, parku przyciągającego 
taka samą liczbę turystów jak Park Yellowstone. 
Przejazd drogą Trail Ridge Road, podobno najwyżej 
położoną drogę na świecie. Nocleg w  Fort Collins. 

D ZIEŃ 3. Krótka wizyta w Cheyenne, stolicy stanu 
Wyoming. Przejazd do Scott Bluff - pomniku przy-
rody będącym niegdyś ważnym drogowskazem na 
szlaku zdobywców „Dzikiego Zachodu” oraz w For-
cie Robinson – miejscu tragicznej śmierci wielkiego 
wodza Siuksów „Szalonego Konia” (Crazy Horse ). 
Nocleg w Hot Springs.

DZIEŃ 4. Rano wyjazd w fascynujące góry Black 
Hills, które były świętą ziemią miejscowych plemion 
Siuksów oraz miejscem licznych wojen z Indianami  

i ostatniej w historii Zachodu wielkiej gorączki zło-
ta. Podglądanie niedźwiedzi i innych amerykańskich 
zwierząt w Krainie Niedźwiedzi. Podziwianie góry Ru-
shmore ze słynnymi głowami czterech prezydentów 
oraz jeszcze większego, niedokończonego pomnika 
wodza Siuksów „Szalonego Konia”, wykonywane-
go przez kilkadziesiąt lat przez polskiego rzeźbiarza 
Korczaka Ziółkowskiego - obecnie kończonego przez 
jego rodzinę. Zwiedzanie założonego przez Korczaka 
fascynującego muzeum Indian. Nocleg w Rapid City.

DZIEŃ 5. Rano wizyta w jednej z największych i naj-
ciekawszych jaskiń świata – Wind Cave. Następnie 
przejazd do Parku Narodowego Badlands. Zwie-
dzanie niesamowitego tworu natury o pięknych 
wielobarwnych skałach i kanionach…Przejazd przez 
Sturgis - miejsce dorocznego światowego zjazdu 
„harleyowców” – do Deadwood - jednej z najbar-
dziej znanych osad „Dzikiego Zachodu”, w całości 
uznanej za zabytek. Nocleg w Deadwood.

DZIEŃ 6. Rano przejazd do słynnej Devil’s Tower - 
ogromnej skały o wysokości 265 m., niespodziewa-
nie wyrastającej wśród lasów, leżącej już w stanie 

Wyoming. Po trekkingu wokół skały wyjazd w dal-
szą drogę na zachód w kierunku Gór Skalistych. Po 
drodze przejazd przez piękne i wysokie góry Bighorn. 
Nocleg w westernowym miasteczku Cody, leżącym 
u podnóża Gór Skalistych. Mieszkał tu przez wiele lat 
słynny zwiadowca oraz pogromca Indian i bizonów 
Buffalo Bill.

DZIEŃ 7. Zwiedzanie słynnego Parku Narodowego 
Yellowstone leżącego w Górach Skalistych. Piękne 
wysokie góry, górskie jeziora, gejzery, gorące błota, 
bizony i niedźwiedzie to atrakcje, które tam spotyka-
my (przy odrobinie szczęścia można nawet natknąć 
się na misia Yogi, tradycyjnie okradającego turystów 
z jedzenia). Przepiękny kanion oraz wodospady rze-
ki Yellowstone także wywierają ogromne wrażenie. 
Nocleg w Gardiner w stanie Montana.

DZIEŃ 8. Dalsze zwiedzanie kolorowych gorących 
źródeł, błot i gejzerów w zapierającym dech w pier-
siach Yellowstone. Następnie przejazd do pobliskie-
go Parku Narodowego Grand Teton. Podziwianie 
granitowych szczytów Gór Skalistych o wysokości 
ok. 4 200 m. n.p.m. i pięknych górskich jezior. Fakul-
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tatywnie wycieczka tramwajem wodnym po Jeziorze 
Jenny. Po południu zwiedzanie Jackson - typowe-
go miasteczka „Dzikiego Zachodu” z drewnianymi 
chodnikami i stylowymi saloonami. Następnie prze-
jazd na nocleg do Idaho Falls w stanie Idaho.

DZIEŃ 9. Rano podziwianie wodospadów na rzece 
Snake, a następnie przejazd do Salt Lake City - sto-
licy mormońskiego stanu Utah. Zwiedzanie miasta 
wraz z muzeum intrygującej religii mormonów przy 
najważniejszej w świecie Świątyni Mormonów. Po 
krótkiej wizycie nad Wielkim Słonym Jeziorem noc-
leg w Salt Lake City, gdzie na olimpiadzie zimowej 
Adam Małysz zdobył dwa medale.

DZIEŃ 10. Rano opuszczamy położone najdalej na 
zachód miejsce naszej wyprawy i rozpoczynamy 
podróż na wschód w kierunku Parku Narodowego 
Arches (Łuków). Po zwiedzeniu niesamowitego 
miejsca łuków skalnych i wielu innych ciekawych 
czerwonych tworów natury przejazd na nocleg do 
Moab w stanie Utah.

DZIEŃ 11. Rano przejazd do Parku Narodowego Mesa 
Verde w stanie Colorado – niewątpliwie najważ-
niejszego parku narodowego USA pod względem 
historycznym i kulturowym. Przekonujemy się, że 
zwiedzanie starych kamiennych budowli prekolum-
bijskich Indian Pueblo w tym parku to prawdziwa 
podróż w przeszłość. Nocleg w Durango.

DZIEŃ 12. Rano przejazd na połnoc w kierunku Silver-
ton - miasteczka, gdzie Wyatt Earp rozdawał karty 
w saloonie Arlington. Zwiedzanie miasta, po czym 

przejazd do Parku Narodowego Czarnego Kanionu 
rzeki Gunnison - jednego z najciekawszych kanio-
nów USA, który powstał w wyniku wcinania się rzeki 
w twarde, krystaliczne podłoże. W wyniku tego pro-
cesu, trwającego 2 miliardy lat, powstał spektaku-
larny Czarny Kanion. W zadumie nad potęgą przyro-
dy przejazd na nocleg.

DZIEŃ 13. Przejazd na Górę Pike Peak, zbudowaną z 
rzadko spotykanego różowego granitu, dominującą 
nad Colorado Springs, skąd rozpościera się niesa-
mowity widok na okolicę. Alternatywnie w zależno-
ści od sytuacji pogodowej  wizyta w Royal Gorge 
Bridge, kanionie głębokim na 320 m na rzece Ar-
kansas. Przejazd przez Colorado Springs do Denver 
na nocleg.

DZIEŃ 14. Rano przejazd na lotnisko i wylot do Chica-
go - jednego z najciekawszych miast Ameryki. To tu 
prowadził ciemne interesy Al Capone, mieszkał bok-
ser Mohammed Ali i pisał Ernest Hemingway. Zwie-
dzanie centrum miasta wraz z Willis Tower - najwyż-
szym budynkiem obu Ameryk. Nocleg w Chicago.

DZIEŃ 15. Dalsze zwiedzanie Chicago - najbardziej 
polskiego miasta Ameryki. Fakultatywnie architek-
toniczny rejs po rzece Chicago oraz panoramiczny 
rejs po Jeziorze Michigan (1,5 godz.). Po południu 
przejazd na lotnisko i wylot do Europy.

DZIEŃ 16. Przylot do jednego z europejskich portów 
lotniczych. Przerwa tranzytowa. Wylot do Warsza-
wy. Przylot w godzinach popołudniowych.

TERMINY:
03.06 – 18.06.2016
01.07 – 16.07.2016*

19.08 – 03.09.2016*
06.09 – 21.09.2016

* wysoki sezon - dopłata 750 PLN w II racie, 170 USD w III racie

CENA: 
6 690 PLN + 1 745 USD  
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 690 PLN płatne na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata).
III rata: 1 745 USD  uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasie Warszawa - Denver - Chicago - 

Warszawa
-  zakwaterowanie w hotelach i motelach 3*** (pokoje 

2-osobowe z łazienkami i klimatyzacją)
-  śniadania na większości trasy
-  przejazdy wewnętrzne mikrobusami z klimatyzacją
-  opiekę pilota - przewodnika polskojęzycznego
-  opłaty za miejscowych przewodników
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 

EUR)

W CENIE NIE SĄ ZAWARTE:
-  biletów wstępu 200 USD
-  opłat lotniskowych 30 USD
-  pozostałych kosztów wyżywienia (ok. 25 USD dziennie) 
-  wizy do USA
-  dopłaty do pokoju jednoosobowy 790 USD


