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Dzień 1 Zbiórka na lotnisku Okęcie. Przelot do Halifax na Nowej Szkocji przez 
jeden z europejskich portów lotniczych i Toronto. Przylot w godzinach wie-
czornych, transfer do hotelu, nocleg. 

Dzień 2 Po śniadaniu przejazd wybrzeżem Nowej Szkocji. Wizyta w wiosce 
Sherbrooke dokładnie odzwierciedlającej życie osadników przybywających na 
te tereny w XIX wieku. Wkraczamy na tereny wyspy Cap-Breton. Rozpoczęcie 
przejazdu przez jedną z najsłynniejszych dróg widokowych w Kanadzie – Ca-
bot Trail. Nocleg w małej osadzie Cheticamp nad zatoką św. Wawrzyńca. 

Dzień 3 Po śniadaniu kontynuujemy naszą podróż szlakiem Cabota przez tereny 
Parku Narodowego Cape Breton Highlands. Przepiękne widoki na atlantyckie kli-
fy i wzburzone fale oceanu. Kontakt z prawdziwą, dziką kanadyjską przyrodą. Na-
stępnie przejazd do Louisbourga, gdzie znajduje się największa wybudowana for-
teca w Ameryce Północnej. Przejazd do Sydney, krótki spacer po mieście. Nocleg. 

Dzień 4 Rano kilkugodzinna przeprawa promowa przez Cieśninę Cabota na 
przepiękną kanadyjską wyspę Nową Fundlandię. Przejazd przez góry i dzie-
wicze tereny wyspy. Nocleg w Corner Brook. 

Dzień 5 Po śniadaniu przejazd do Parku Narodowego Gros Morne, wpisanego na 
światową listę Unesco. Wycieczka statkiem po parkowym jeziorze Western Brook 
Pond. Zachwyt nad potęga przyrody. Przejazd „drogą Wikingów” do archeologicz-
nego Port au Choix i dalej na cypel półwyspu aż do St Anthony. Nocleg.

Dzień 6 Po śniadaniu wyruszamy w 2,5 godzinny rejs po Atlantyku w celu 
wypatrywania ogromnych gór lodowych. Ponadto bezkrwawe polowanie na 
największe ssaki żyjące na naszej planecie – wieloryby. Pełni wrażeń wracamy 
na ląd i jedziemy na północ do L’Anse aux Meadows – miejsca, do którego 
przybyli Wikingowie na długo przed Kolumbem. Po zwiedzaniu przejazd na 
nocleg do Corner Brook.

Dzień 7 Kontynuacja wyprawy przez Nowa Fundlandię. Przejazd przez Park 
Narodowy Terra Nova. Po drodze przerwy na zdjęcia i podziwianie pięknej 
prowincji. Nocleg w Grand Bank albo Fortune.

Dzień 8 Rano przejazd do portu w Fortune. Przepłynięcie promem na wyspę 
St Pierre, która wraz z sąsiednią Miquelon do dziś stanowi francuski bastion 
w Ameryce Północnej. Zwiedzanie miasteczka St. Pierre, wizyta w katedrze, 
spacer po porcie, oddychanie atmosferą francuskiej prowincji. Popołudniem 
powrót na Nową Fundlandię. Nocleg.

Dzień 9 Przejazd do głównego miasta Nowej Fundlandii – St. John’s. Zwiedza-
nie miasta wraz z punktem widokowym Signal Hill oraz wizyta na Cape Spear, 
najbardziej wysuniętym na wschód punkcie kontynentu północnoamerykań-
skiego. Nocleg w St. John’s.

Dzień 10 Po śniadaniu przejazd do Wittles Bay. Wycieczka statkiem wokół kilku 
wysepek stanowiących rezerwat ptaków. Jest to doskonałe miejsce do obserwacji 
tysięcy ptaków morskich (ogromna populacja maskonurów, mew, nurzyków i na-
wałników). Dalszy przejazd na półwysep Avalon do ptasiego rezerwatu Cape St. 
Mary. Podziwianie morskich klifów na których gnieżdżą się głuptaki. Przejazd do 
miejscowości Argentia. Wjazd na prom. Zakwaterowanie w kajutach i kilkuna-
stogodzinny rejs promem po Oceanie Atlantyckim do Sydney. Nocleg na promie.

Dzień 11 Powrót na Nową Szkocję, przejazd przez jej tereny i kolejna (tym razem 
bardzo krótka) przeprawa promowa na najmniejszą z kanadyjskich prowincji – 
Wyspę Księcia edwarda. Wizyta w historycznym skansenie Orwell Corner Histo-
ric Village. Przyjazd do stolicy wyspy Charlottetown. Spacer po mieście. Nocleg. 

Dzień 12 Przejazd do słynącego z piaszczystych wydm Parku Narodowego Prin-
ce edward island oraz wizyta w Cavendish w „Green Gables”, czyli posiadłości, 
która był pierwowzorem do przygód „Ani z zielonego Wzgórza”. Opuszczamy 
Wyspę Księcia Edwarda przez cud inżynieryjny - 13 kilometrowy Most Konfede-
racji. Wjazd na terytoria kolejnej prowincji kanadyjskiej – Nowego Brunszwiku. 
Przejazd nad Zatokę Fundy którą cechuje bardzo duża różnica pływów morskich 
dochodząca do 9 metrów! Wizyta przy Hopewell Rocks, rezerwacie ptaków na 
Mary’s Point. Przejazd przez park narodowy Fundy NP. Nocleg w Saint John.

Dzień 13 Przejazd do St. Stephen i wjazd do USA, do stanu Maine – najwięk-
szego pośród stanów Nowej Anglii. Dojazd do PN Acadia, Wjazd na górę Ca-
dillac Mountain (1,528 feet - 470 m), skąd najwcześniej widać wschód słońca 
nad całymi Stanami. W drodze powrotnej krótka wizyta w Roosevelt Campo-
bello International Park i nad Zatoką Śledzia i powrót do Saint John.

Dzień 14 Poranny spacer po Saint John. Przejazd do Bouctouche i spacer spe-
cjalną ścieżką podwieszoną nad pięknymi wydmami. I dalej do Saint-Louis-de-
-Kent i Kouchibouguac NP. Poznawanie kultury akadyjskiej (francuscy osadni-
cy) na malowniczej wysepce La Pays de Sagouine. Przejazd do Shediac – moż-
liwość obiadowej uczty w miejscu uznawanym za homarową stolicę świata. 
Powrót na terytoria Nowej Szkocji. Nocleg w Halifax.

Dzień 15 Rano krótki wypad do uroczej nadmorskiej wioski Peggy’s Cove, 
a następnie zwiedzanie największego miasta regionu Halifax. Czas na ostatnie 
zakupy pamiątek i pożegnanie z Kanadą pachnącą żywicą. Wylot do Europy.

Dzień 16 Przylot do Europy. Przesiadka na samolot do Warszawy. Przy-
lot w godzinach południowych.

Nowa Szkocja, Nowa Fundlandia, Wyspa Księcia Edwarda, Nowy Brunszwik

TeRMiNY
16.05 – 31.05.2014

  28.06 – 13.07.2014*
  1.08 – 16.08.2014*
1.09 – 16.09.2014

CeNA

7 970 PLN + 1 950 USD 
  I rata:    800 zł przy zapisie
 II rata: 7 970 PLN płatne na 35 dni przed imprezą (minus I rata)
III rata: 1 950 USD uczestnik zabiera ze sobą

CeNA zAWieRA
· bilet lotniczy na trasie Warszawa – Halifax – Warszawa
· bilety promowe
· opieka pilota - przewodnika
·  zakwaterowanie w hotelach i motelach trzygwiazdkowych (pokoje 

2-os. z łazienką i klimatyzacją), jeden nocleg na promie (kajuty)
· przejazdy wewnętrzne mikrobusem z klimatyzacją
· opłaty za miejscowych przewodników
· śniadania na większości trasy
· ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR, NNW 3 000 EUR)

CeNA Nie zAWieRA
· bilety wstępu: 180 USD
· opłaty lotniskowe: 30 USD
· pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
·  wiza do Kanady (wiza została zniesiona dla Polaków posiadających 

paszporty biometryczne wydane po 28 sierpnia 2006r.)
· wiza do USA  
· dopłata do pokoju jednoosobowego: 840 USD

UWAGA: kameralne grupy, maksymalnie 10 osób
* dopłata do wysokiego sezonu 980 PLN + 220 USD

KANADA WSCHODNIA – Prowincje Atlantyckie i Francuska St. Pierre


