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D ZIEŃ 1. Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie.  
Wylot do Las Vegas przez jeden z portów lotniczych 
w Europie. Po przylocie przejazd  do hotelu, zakwa-
terowanie, aklimatyzacja. Nocleg.  

D ZIEŃ 2. Przejazd do Williams przez legendarną, Ari-
zonę – najbardziej znany stan „dzikiego Zachodu”, 
który od zawsze był Mekką dla wszelkiej maści ło-
trów, hulak, rewolwerowców i innych typów spod 
ciemnej gwiazdy. Po drodze przejazd na Platformę 
Widokową Skywalk, zawieszoną na wysokości 1220 
m nad ziemią.  Nocleg w Williams.

D ZIEŃ 3. Wcześnie rano wyjazd do największego cudu 
natury w USA - Parku Narodowego Grand Canyon. 
Oglądanie kanionu z najciekawszych punktów wido-
kowych oraz filmu o przyrodzie i historii Wielkiego 
Kanionu na olbrzymim ekranie typu IMAX. Około po-
łudnia wyjazd w dalszą drogę. Wjazd na terytorium 
Indian Navaho do Monument Valley. Rajd mikrobu-
sem w niesamowitej scenerii znanej z filmów o Dzi-
kim Zachodzie. Przyjazd na nocleg do Page. Kolacja 
w typowej restauracji utrzymanej w klimacie Dzikie-
go Zachodu. Nocleg.

D ZIEŃ 4. Przejazd do tamy na rzece Kolorado w ka-
nionie Glen, po czym wycieczka statkiem w niezwy-
kłej scenerii po jeziorze Powell - sesja fotograficzna 
na tle czerwonych ostańców skalnych. Następnie 
wyjazd na zwiedzanie najbardziej fotogenicznego 
na świecie Kanionu Antylop. Długa sesja zdjęciowa 
i spacer dnem kanionu. Późnym popołudniem prze-
jazd na nocleg do Kanab - urokliwego miasteczka 

Dzikiego Zachodu.

D ZIEŃ 5. Przebudzenie w scenerii czerwonych skał 
otaczających miasteczko, wczesny wyjazd do jesz-
cze jednego, paraliżującego swym pięknem kanionu 
Bryce. Oglądanie kanionu, krótka piesza eksploracja 
kanionu. Wyjazd do unikalnego Parku Zion. Spacer 
wąwozem rzeki Dziewiczej. Wieczorem przejazd do 
jaskini hazardu i uciech doczesnych - Las Vegas. 
Późnym wieczorem rajd po kasynach. Nocleg.

D ZIEŃ 6. Całodniowy odpoczynek w Las Vegas…
Nocleg.

D ZIEŃ 7. Po śniadaniu wyjazd do osławionej, pozba-
wionej jakiegokolwiek śladu życia Doliny Śmierci 
i zwiedzanie jej najciekawszych zakątków. Przejazd 
w okolice gór Sierra Nevada - monumentalnych, ta-
jemniczych, pokrytych śniegiem wspaniałych gór 
Ameryki. Nocleg w Bishop.

D ZIEŃ 8. Przejazd do Parku Yosemite -  najatrakcyj-
niejszej części gór Sierra Nevada. Zwiedzanie Parku 
z malowniczymi wodospadami i tysiącletnimi se-
kwojami. Późnym popołudniem przejazd na nocleg 
w okolice Stocton niedaleko San Francisco. Przy za-
mkniętym wjeździe do Yosemite, będzie realizowany 
wariant drugi - przejazd w okolice Lake Tahoe i zwie-
dzanie stolicy Kalifornii - Sacramento..

D ZIEŃ 9. Przyjazd do San Francisco - według znaw-
ców jednego z najładniejszych miast świata. Zwie-
dzanie miasta: Rosyjskie Wzgórza, Dzielnica Chiń-
ska, rybackie nabrzeże, most Golden Gate. Wieczo-

rem przejazd przez cieszącą się dwuznaczną sławą 
dzielnicę Castro. Możliwość spaceru. Nocleg na 
przedmieściach San Francisco.

D ZIEŃ 10. Rano transfer na lotnisko. Wylot na leżące 
na końcu świata Hawaje - rajskie wyspy Pacyfiku. 
Po przylocie do Honolulu transfer do hotelu położo-
nego w okolicy osławionej plaży Waikiki. Spacer po 
okolicy, aklimatyzacja. Zapoznawanie się z wygodą 
plaży poprzez krótkie leżenie płaskie w słońcu lub 
pod palmą lub też ostrożne brodzenie w ciepłych 
wodach Pacyfiku, stanie na jednej nodze, bryzganie 
wodą, etc.

D ZIEŃ 11. Całodzienna wycieczka wokół Oahu - 
głównej wyspy archipelagu hawajskiego - Zatoka 
Hanaumea, morski gejzer Halona Blow Hole, japoń-
ska świątynia, kultowe plaże surferów. Pearl Har-
bor, gdzie oglądamy film dokumentalny o tragedii 
z 1941 r. oraz ciekawe muzea. Wizyta na plantacji 
ananasowej Dole’a.

D ZIEŃ 12. Wypoczynek na plaży lub też fakultatyw-
nie wylot na Big Island - największą hawajską wyspę 
(404 USD). Zwiedzanie Parku Narodowego „Hawaii 
Volcanoes” - podglądanie aktywnego wulkanu Ki-
lauea. Wizyta w dzikiej hawajskiej dżungli. Późnym 
wieczorem powrót na Oahu.

D ZIEŃ 13. Dalsze odpoczywanie na pięknych tropikal-
nych plażach hawajskich lub korzystanie z licznych 
fakultatywnych atrakcji oferowanych na każdym kro-
ku i o każdej porze.
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D ZIEŃ 14. Wypoczynek bierny i czynny, lub też, fakul-
tatywnie całodniowa wycieczka do Centrum Kultury 
Polinezyjskiej (130 USD). Oglądanie pokazów tań-
ców, śpiewów i sztuki prezentowanych przez zespoły 

folklorystyczne z całego regionu Pacyfiku. Po poka-
zach obfita aż do przesady kolacja na ciepło (możli-
wość pochłonięcia do 15 000 kalorii...). Powrót na 
nocleg z okropnymi wyrzutami sumienia i mocnym 
postanowieniem pomiarkowania w jedzeniu i piciu...

D ZIEŃ 15. Rano wymeldowanie z hotelu i wyjazd na 
lotnisko. Wylot do Tokio.

D ZIEŃ 16. Przylot do Tokio (w godzinach popołudnio-
wych) stolicy Kraju Wschodzącego Słońca, niezwy-
kle barwnego, kosmopolitycznego miasta, w którym 
postaramy się rozwikłać zagadkę unikalnego japoń-
skiego mariażu tradycji z nowoczesnością. Wieczo-
rem wizyta w dzielnicy drapaczy chmur Shinjuku, 
wjazd na 45. piętro tokijskiego ratusza i obserwo-
wanie panoramy miasta oraz spacer po największej 
dzielnicy „czerwonych latarni”, Kabuki-cho. Nocleg 
w Tokio.

D ZIEŃ 17. Spacer po dzielnicy Asakusa, która zacho-
wała charakter dawnego Tokio, połączony ze zwie-
dzaniem świątyni Sensoji. Następnie przejazd na 
zachodnią stronę miasta, zwiedzanie chramu Meiji-
-Jingu i pokłon przed Cesarzem Meiji, władcą który 
zmodernizował Japonię w połowie XIX w. przerywa-
jąc okres ponad dwustuletniej izolacji kraju. Odwie-
dziny w młodzieżowej dzielnicy Harajuku, miejscu 
spotkań różnorodnych kolorowych subkultur i w 
słynnej dzielnicy Shibuya znanej z najbardziej ruchli-
wego pieszego skrzyżowania na świecie. Wieczorem 
oglądanie panoramy miasta ze sztucznej wyspy Oda-
iba słynącej ze Statuy Wolności oraz Międzynarodo-
wego Centrum Wystawienniczego. Nocleg w Tokio.

D ZIEŃ 18. Przejazd do podtokijskiej miejscowości 
Kamakura, dawnej stolicy Japonii, gdzie znajduje 
się 13-metrowy posąg Wielkiego Buddy. Następnie 
przejazd do portowej Jokohamy, odwiedziny w naj-
większej w Japonii chińskiej dzielnicy i możliwość 
skosztowania najprawdziwszych ulicznych specja-

łów kuchni chińskiej. Spacer promenadą nad Zatoką 
Tokijską. Późnym popołudniem powrót do Tokio i 
przejazd do Kioto na Nocleg.

D ZIEŃ 19. Zwiedzanie Kioto, historycznej stolicy Ja-
ponii, obecnie stolicy kulturalnej pełnej zabytków 
unikalnych w skali światowej. Wizyta w świątyniach 
– wizytówkach miasta: Kiyomizu-dera, Kinkaku-ji 
oraz przyświątynnych ogrodach „suchego krajo-
brazu” Ryoan-ji. Po drodze podziwianie wyrobów 
rękodzielniczych i rozsmakowywanie się w tradycyj-
nych deserach ze słodkiej fasoli i zielonej herbaty. 
Zwiedzanie Heian-jingu, chramu będącego repliką 
średniowiecznych zabudowań pałacu cesarskiego 
oraz dzielnicy gejsz Gion.

D ZIEŃ 20. Drugi dzień wędrówki po Kioto, tym razem 
zejście z utartych szlaków celem odkrycia niekła-
manej perełki wśród zabytków - rezydencji szoguna 
Nijo-jo z zachwycającymi malowidłami ściennymi, 
„śpiewającymi” podłogami i harmonijnie zapro-
jektowanym ogrodem Wycieczka do Nary i okazja 
do zobaczenia majestatycznego Wielkiego Buddy 
w świątyni Todaiji. Wieczorem przejazd do Osaki – 
miasta, które nawet w egzotycznej Japonii uchodzi 
za specyficzne. Transfer do hotelu. Nocleg w Osace.

D ZIEŃ 21. Po śniadaniu zwiedzanie Osaki. Gwarne, 
kupieckie, pełne fascynującego kolorytu miasto 
zasłynęło jako główny obok Tokio ośrodek kultury 
mieszczańskiej między XVII a XIX w. Dziś kusi roz-
licznymi okazjami do spędzenia szalonego wieczoru, 
wspaniałą kuchnią oraz okazałym zamkiem, pamiąt-
ką po feudalnej przeszłości. Długim, pełnym wrażeń 
spacerem po Osace pożegnamy Japonię. Nocleg w 
Osace.

D ZIEŃ 22. Po śniadaniu przejazd na lotnisko i wylot do 
Europy. Przerwa tranzytowa. Wylot do Polski.  Lądo-
wanie na lotnisku Okęcie w Warszawie.

TERMINY:

11.05 - 01.06.2017
18.07 - 08.08.2017*

07.09 - 28.09.2017

*dopłata do wysokiego sezonu:  1100 PLN + 250 USD

CENA: 

12 700 PLN + 3 299 USD

I rata: 6 000 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 700 PLN płatne na 35 dni przed imprezą
III rata: 3 299 USD uczestnik zabiera ze sobą (płatne 
pilotowi na miejscu)

CENA ZAWIERA:

-  przeloty na trasie Warszawa – Las Vegas, San 
Francisco - Honolulu – Tokio, Osaka - Warszawa

-  zakwaterowanie w hotelach i motelach 3*** (pokoje 
2-os. z łazienką)

- śniadania na większości trasy
-  przejazdy wewnętrzne mikrobusami z klimatyzacją w 

USA; pociąg, metro, autobus, shinkansen w Japonii
- opiekę pilota – przewodnika polskojęzycznego
- opłaty za miejscowych przewodników
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:

- bilety wstępu i opłaty lotniskowe: 390 USD
-  pozostałych kosztów wyżywienia ok. 20-30 USD 

dziennie 
- wizy do USA

UWAGA: Istnieje możliwość dopłaty 350 USD do hotelu 
4* na Hawajach.


