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F L O R Y D A  
Najważniejsze atrakcje + wypoczynek 

 

 
 

DZIEŃ 1 Zbiórka z pilotem wycieczki na lotnisku Chopina w Warszawie i przelot do Miami. Przylot 

późnym popołudniem/wieczorem. Przejazd w okolice Palm Beach - nocleg.  

 

DZIEŃ 2 Wizyta w Centrum Lotów Kosmicznych im. J. Kennedy’ego na przylądku Canaveral i Meritt 

Island. Możliwość podziwiania osiągnięć amerykańskiej astronautyki w tym najnowszych dzieł 

prywatnej firmy SpaceX Elona Muska. Nocleg w Orlando.  

 

DZIEŃ 3 Wizyta w magicznym świecie Walta Disneya. Ten wspaniały park rozrywki został stworzony 

dla ludzi w każdym wieku! Zwiedzających zaskakuje ogromna ilość przedstawień oraz realistycznie 

wyreżyserowanych scen/efektów specjalnych z najsłynniejszych hollywoodzkich przebojów kinowych. 

Nocleg w Orlando. 

 

DZIEŃ 4 Kolejny dzień wizyty w jednym z parków rozrywki Walta Disneya. Nocleg w Orlando. 

 

DZIEŃ 5 Poranne zwiedzanie Orlando a następnie przejazd i zwiedzanie Tarpoon Springs – 

miejscowości założonej przez imigrantów z Grecji, którzy specjalizowali się w połowie gąbek. 
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Możliwość skosztowania smakołyków kuchni greckiej oraz zakupu wyrobów z poławianych tu gąbek. 

Nocleg w Clearwater. 

 

DZIEŃ 6  Całodzienny wypoczynek na rajskich plażach w Clearwater. Nocleg w Clearwater. 

 

DZIEŃ 7 Wyjazd do Tampy – przystanek w Ybor City – historycznej dzielnicy wzniesionej dzięki 

potentatowi produkcji cygar z Hiszpanii – Vincente Yborowi.  Następnie  krótki postój, odpoczynek i 

spacer po urokliwych uliczkach St Petersburga. Nocleg w okolicach Fort Meyers. 

 

DZIEŃ 8 Przejazd do Parku Narodowego Everglades na spotkanie z  królem tych mokradeł i symbolem 

Florydy – aligatorem! Przejazd „airboatem” ślizgającym się przez mokradła oraz show lokalnego 

rangersa w oczku wodnym pełnym tych niebezpiecznych i agresywnych gadów! Powrót na nocleg do 

Miami. 

 

DZIEŃ 9 Plażowanie i relaks w Miami. Po południu zwiedzanie Downtown. Nocleg w Miami. 

 

DZIEŃ 10 Plażowanie i relaks lub fakultatywny przejazd przez kilkadziesiąt wysp i mostów (najdłuższy 

ma długość ponad 10 km! ) na wysepkę Key West (koszt 95 USD/os.). Po drodze podziwianie bogactwa 

fauny i flory wysepek oraz turkusowych wód Zatoki Meksykańskiej i Oceanu Atlantyckiego. Nocleg w 

Miami. 

 

DZIEŃ 11 Odpoczynek na miękkim piasku plaż Miami. Wieczorny wylot do Polski. 

 

DZIEŃ 12 Przylot do Polski w godzinach południowych. 

 

 

 

TERMINY:  

09.01 – 20.01.2022  

15.01 – 26.01.2022 

05.02 – 16.02.2022 

13.02 – 24.02.2022 

05.03 – 16.03.2022 

26.03 – 06.04.2022 

13.04 – 24.04.2022*  

27.04 – 08.05.2022 

14.05 – 25.05.2022 

08.06 – 19.06.2022 

25.06 – 06.07.2022 

06.07 – 17.07.2022 

16.10 – 27.10.2022 

05.11 – 16.11.2022 



 

 

26.11 – 07.12.2022 

19.12 – 30.12.2022**  

27.12 – 07.01.2023** 

 

*termin wielkanocny – dopłata 750 PLN + 150 USD 

** termin świąteczny, termin sylwestrowy – dopłata 1350 PLN + 250 USD 

 

 

CENA: 6 760 PLN + 1 370 USD 

I rata: 800 PLN płatne przy zapisie 

II rata: 6 760 PLN płatne na 35 dni przed terminem imprezy (minus I rata) 

III rata: 1 370 USD uczestnik zabiera ze sobą 

 

 

CENA ZAWIERA 

➢ bilet lotniczy na trasie Warszawa - Miami – Warszawa (z jedną przesiadką w porcie 

tranzytowym) 

➢ opieka polskiego pilota-przewodnika 

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

➢ przejazdy wewnętrzne mikrobusem z klimatyzacją 

➢ opłaty za miejscowych przewodników 

➢ wyżywienie: śniadania na całej trasie 

➢ ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR) 

 

CENA NIE ZAWIERA 

➢ opłaty za bilety wstępu: 390 USD/os. (łącznie z kosztem biletów dla pilota, za wyjątkiem 

parku rozrywki Walt Disney. Jeżeli pilot miały asystować w parku rozrywki to cena biletów 

wzrasta o 52 USD/os.) 

➢ pozostałe koszty wyżywienia (posiłki aranżuje pilot): ok. 10-20 USD za posiłek 

➢ wiza do USA / rejestracja w elektronicznym systemie ESTA (do wyrobienia we własnym 

zakresie) 

➢ wycieczka fakultatywna na wysepkę Key West: 95 USD/os. 

➢ obowiązkowego przed wylotem do USA testu na Covid-19 

 

 

DODATKOWE WYMAGANIA 

• Należy posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu. 
 

            

 

Wycieczka objazdowa - pobytowa o niskim stopniu trudności 


