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KANADA – najważniejsze atrakcje 

wschodu i zachodu 
 

Quebec City - Montreal - Ottawa - Toronto - Wodospad Niagara – Calgary - Park 

Narodowy Banff – Park Narodowy Yoho – Park Narodowy Jasper – Park Narodowy Mt 

Robson - Vancouver 

 

 

DZIEŃ 1 Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do Quebec. Przylot w godzinach 

popołudniowych. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, odpoczynek po podróży. Wieczorem 

fakultatywne wyjście na kolacje na rzęsiście oświetlą starówkę. Nocleg. 

 

DZIEŃ 2 Po śniadaniu przejazd do pobliskiego Rezerwatu Indian z plemienia Huronów. Wspaniała 

pamiątka czasów przedkolumbijskich, wielka ilość rekwizytów. Możliwość zapoznania się ze wspaniałą 

kulturą pierwszych plemion indiańskich Ameryki Północnej i zrobienia sobie zdjęć w unikalnym 

indiańskim przybraniu. Powrót do Quebec City, które jest stolicą prowincji Quebec (tu używa się 

powszechnie języka francuskiego). Quebec to architektoniczny klejnot Kanady, wpisany na listę 

UNESCO. To prawdziwy raj dla koneserów dobrej architektury. Nieśpieszne zwiedzanie starówki 

z akcentem na najczęściej fotografowany budynek Kanady – zamek Chateau Frontenac, ale także Plac 

Royale, Plac d’Armes. Rozochocone urodą miasta nogi, zaprowadzą także do Bazyliki Notre-Dame de 

Quebec. Później relaksujący spacer Tarasami Dufferina nad rzeką Św. Wawrzyńca z widokiem na rzekę 

i przylegające do niej architektoniczne perełki. Na koniec wjazd na platformę widokową, gdzie 

podziwiać można rozległą panoramę miasta, z widokiem na cytadele i rzekę. Przejazd do Montrealu. 

Przyjazd w godzinach wieczornych, zakwaterowanie i nocleg (fakultatywnie, dla chętnych możliwość 

podglądanie wieczornego życia miasta). 

 

DZIEŃ 3 Po śniadaniu zwiedzanie Montrealu: starówka z Placem d’Armes, Bazylika Notre-Dame, 

Seminarium St-Suplice, Plac Jacques-Cartier usytuowany w pobliżu portu, a także rozległe centrum 

szklanych domów drapaczy chmur oraz Oratorium Św. Józefa. Następnie przejazd i krótkie zwiedzanie 

centrum olimpijskiego, po czym wyjazd do Ottawy – miasta pełniącego rolę stolicy Kanady. Przyjazd w 

godzinach wieczornych, nocleg. Dla chętnych fakultatywnie możliwość wyjścia na spacer po okolicy. 

 

DZIEŃ 4 Śniadanie. Przejazd do centrum Ottawy. Spacer wokół budynków kanadyjskiego parlamentu, 

siedziby premiera, następnie chwila zadumy przy kanadyjskim grobie nieznanego żołnierza - War 

Memorial, podziwianie zabytkowego systemu śluz łączących rzekę Ottawę z kanałem Rideau, po czym 

czas na kontemplowanie atmosfery słynnego Bayward Market przy filiżance kawy. W poczuciu pełnego 
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ukontentowania wyjazd do Toronto, największego miasta w Kanadzie. Przyjazd w godzinach 

wieczornych, nocleg na rogatkach miasta. 

 

DZIEŃ 5 Zwiedzanie Toronto: imponujące centrum drapaczy chmur z przyciągającymi wzrok 

budynkami, zbudowanymi w najnowszej technologii i z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań. Wjazd 

na górującą nad miastem wieżę widokową (CN Tower). Rozległy widok na bliższą i dalszą okolicę. 

Wspaniała uczta dla oczu. Nieśpieszny przejazd przez miasto z wizytą w Queen’s Park, okolice 

parlamentu i City Hall, a następnie wizyta w odpowiedniku chicagowskiego Jackowa - polskiej 

dzielnicy w Toronto. Dla chętnych możliwość pokrzepienia się polskimi pierogami i pogawędzenia z 

personelem polskojęzycznej restauracji. Po południu przejazd do największego kanadyjsko-

amerykańskiego dziwu natury - słynnego Wodospadu Niagara. Po przyjeździe krótkie zwiedzanie 

miasteczka, po czym zaokrętowanie się na stateczek dowożący turystów po spienionych wodach 

Niagary, pod prawie samą gardziel wodospadu. Oglądanie i fotografowanie na wszystkie możliwe 

sposoby, pośród ogłuszającego huku spadających mas wody i wszechobecnej mżawki, generowanej 

przez wodospad, zalewającej i stateczek i ludzi… Wyraźny przypływ adrenaliny, poczucia spełnienia i 

satysfakcji. Powrót do Toronto, zakwaterowanie w hotelu niedaleko lotniska. Wieczorem fakultatywna 

wyprawa do pobliskiej restauracji, serwującej najlepsze steki w Kanadzie. 

 

DZIEŃ 6 Po śniadaniu przejazd na lotnisko. Wylot do Calgary. Przylot w godzinach 

przedpołudniowych. Przejazd do centrum miasta, spacer urokliwą Stephen Avenue w downtown 

Calgary, oddychanie atmosferą „Calgary Stampede”. Wyjazd z miasta, po drodze wizyta w miasteczku 

zimowej Olimpiady 1988. Przejazd wzdłuż doliny rzeki Bow do najstarszego kanadyjskiego Parku 

Narodowego Banff. Zwiedzanie urokliwego miasteczka z najsławniejszym hotelem w Kanadzie 

„Fairmont Banff Springs”. Przejazd malowniczą drogą przez park pośród 3-tysięczników. Wyjazd z 

Banff NP i przejazd przez kolejny Park Narodowy - Yoho. Spacer do pięknego wodospadu Takakkaw 

Falls (prawie 400 m wysokości) - drugiego co do wysokości wodospadu Kanady. Przejazd do Golden. 

Nocleg. 

DZIEŃ 7 Rano przejazd do jeziora Lake Louise drogą, przy której spotkamy pierwsze większe 

zwierzęta. Krótki quiz na temat różnicy pomiędzy grizzly i baribalem oraz szybki kurs BHP na wypadek 

spotkania któregokolwiek z nich. Spacer wzdłuż jeziora Louise lub czas na kawę w hotelu Chateau 

Lake Louise. Przejazd nad Jezioro Morenowe, otoczone wysokimi szczytami górskimi, z pełną 

świadomością, że ogląda się na prawo i lewo jeden z najładniejszych regionów Kanady (de gustibus non 

disputandum est), a kto wie być może nawet całego świata (sesja fotograficzna najlepiej z tzw. moreny). 

Wjazd na jedną z najpiękniejszych dróg w Ameryce Północnej - Icefields Parkway, biegnącą pośród 

ośnieżonych gór i lodowców przez dwa parki narodowe. Wjazd na teren Parku Narodowego Jasper. 

Postój w pobliżu największego w Górach Skalistych Pola Lodowcowego - Columbia Icefield. Wjazd 

na lodowiec jedynymi na świecie Snow-Coachami, Spacer po lodowcu. Przejazd do spokojnego, 

prześlicznie usytuowanego miasteczka Jasper. Nocleg. 

DZIEŃ 8 Jasper to idealne miejsce do robienia krajoznawczych wypadów po okolicy. Po śniadaniu, 

rześkim rankiem, wyjazd nad słynące ze swej krasoty Jezioro Medyczne, upojny spacer wzdłuż Maligne 

Canyon, aż do malowniczego wodospadu. Następnie wizyta w jednym z najważniejszych parków 

Kanady Zachodniej - Parku Mt. Robson - pod najwyższym szczytem Kanadyjskich Gór Skalistych (3 



 

 

892 m n.p.m.), a następnie 2-3 godzinny spacer łatwą trasą widokową pośród majestatycznych gór (dla 

osób, które nie chciałyby wyjść na spacer możliwość zostania w miejscu startu i kontemplacja okolicy). 

Popołudniu wyjazd na południowy zachód w kierunku Vancouver. Nocleg na trasie.  

DZIEŃ 9 Dalszy przejazd na południe w kierunku Vancouver. Droga wiedzie przez Brytyjską 

Kolumbię, m.in wzdłuż rzeki North Thompson – wspaniały teatr zielonkawych jezior, bezkresnych 

lasów oraz krystalicznie czystych rzek, pełnych słodkowodnych stworzeń. Przyjazd do Vancouver około 

godz. 16. Zakwaterowanie, krótki odpoczynek po podróży, po czym zwiedzanie Vancouver – spacer na 

„starówce” czyli w Gastown. Nocleg.   

DZIEŃ 10 Vancouver – jedno z najbardziej wyjątkowych miast świata, zawdzięczające swą sławę 

pięknemu usytuowaniu, łagodnemu klimatowi, olbrzymim obszarom powierzchni zielonych i ciekawej 

architekturze. Dzień w olimpijskim  Vancouver. Po śniadaniu zwiedzanie miasta z głównym akcentem 

na słynny Park Stanleya, z którego najlepiej widać panoramę miasta. W parku znajdują się największe 

indiańskie totemy, ale także plaże, baseny kąpielowe, restauracje i kawiarnie, każdy znajdzie tu coś 

ciekawego dla siebie - pół dnia na spacery i zwiedzanie parku, z możliwością odpoczynku i rekreacji. 

Powrót do hotelu.  Nocleg. 

 

DZIEŃ 11 Po śniadaniu przepłynięcie promem na bajeczną wyspę Vancouver, dalej przejazd do stolicy 

prowincji British Columbia Victorii, jednego z najstarszych miast na wybrzeżu zachodniej Kanady z 

nietkniętą zębem czasu, oryginalną zabudową. Miasto „tonie” w zieleni i nazywane jest miastem 

ogrodów. Zwiedzanie najważniejszych atrakcji miasta, a następnie w godzinach wczesno wieczornych 

rejs powrotny promem do Vancouver. Nocleg.  

 

DZIEŃ 12 Po śniadaniu w hotelu, czas na pakowanie kufrów podróżnych, ostatnie zakupy lub też 

spacery po okolicy. Transfer na lotnisko. Wylot do Europy. 

 

DZIEŃ 13  Przylot do jednego z europejskich portów przesiadkowych w godzinach rannych, przerwa 

tranzytowa. Wylot do Warszawy. Lądowanie na lotnisku Chopina w Warszawie. 

  

TERMINY: 

24.05 – 05.06.2022 

14.06 – 26.06.2022 

05.07 – 17.07.2022* 

23.07 – 04.08.2022* 

13.08 – 25.08.2022* 

06.09 – 18.09.2022 

20.09 – 02.10.2022 

 

CENA:  7 970 PLN + 1890 USD 

I rata: 800 PLN płatne przy zapisie 

II rata: 7970 PLN płatne na 35 dni przed imprezą (minus I rata) 

III rata: 1890 USD uczestnik zabiera ze sobą 

 

* wysoki sezon – dopłata 970 PLN + 180 USD 



 

 

CENA ZAWIERA: 

- przeloty na trasie Warszawa – Quebec, Toronto – Calgary; Vancouver – Warszawa 

- zakwaterowanie: hotele, motele 3***, pokoje 2-os. z łazienkami 

- wyżywienie: śniadania na całej trasie 

- transport – mikrobus 

- opieka polskiego pilota-przewodnika 

- ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR i NWW 3 000 EUR) 

- opłata za elektroniczne potwierdzenie podróży do Kanady 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

- pozostałe posiłki: cena posiłku około 15-25 USD 

- bilety wstępu do obiektów i parków narodowych: 190 USD 

- dopłata do pokoju 1-osobowego 790 USD 

 

Kameralne grupy, maksymalnie 10 osób. 

 

DODATKOWE WYMAGANIA 

 Od 7 września 2021 Kanada otworzy granice dla w pełni zaszczepionych podróżnych. W pełni 

zaszczepieni podróżni nie będą musieli poddawać się kwarantannie, natomiast pozostanie 

obowiązek testu PCR przed wylotem do Kanady. Po przylocie testy PCR, obecnie obowiązkowe 

dla wszystkich pasażerów, będą wykonywane losowo. Do weryfikacji danych o wykonanych 

szczepieniach i testach będzie używana aplikacja ArriveCAN, ta sama, której obecnie używają 

Kanadyjczycy i osoby z prawem pobytu w Kanadzie powracające do kraju. 

 Należy posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu. 

 


