
USA – Kanada – atrakcje zachodniego pogranicza 
 

 
 
Dzień 1 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Przelot do Seattle z przesiadką w jednym z europejskich portów 
lotniczych. Przylot w godzinach wieczornych. Transfer do hotelu . Nocleg. 
 
Dzień 2   
Po śniadaniu zwiedzanie Seattle- spacer po „Parku Pionierów”, wizyta w hotelu Cadillac z czasów 
gorączki złota. Oglądanie filmu i wystawy przedmiotów z 1898 roku. Następnie przejazd do  zakładów 
Boeinga, zwiedzanie potentata branży lotniczej i kosmicznej w Everett. Powrót do Seattle w okolice 
słynnej Space Needle i Museum of Pop Culure, niesamowitej budowli Franka Gearego. 
Nocleg w Olimpii, stolicy stanu Washington. 
 
Dzień 3 
Poranna wizyta w Kapitolu Stanowym, następnie przejazd  do Parku Narodowego Mt Rainiera. 
Trekking po niezwykle urokliwych szlakach parkowych, oglądanie (z pewnej odległości) stożkowatego, 
wulkanicznego szczytu Gór Kaskadowych. Przejazd do Olimpii. Nocleg. 
 
Dzień 4 
Przejazd na południe do kolejnego wulkanu Gór Kaskadowych Mt. St Helens National Volcanic 
Monument, którego spektakularny wybuch miał miejsce 18 maja 1980 roku i jest najlepiej 
udokumentowaną współcześnie erupcją wulkaniczną. Wizyta w Johnston Ridge Observatory. Dla 
chętnych możliwość mini trekkingu po okolicy. Przejazd na nocleg w okolicy Portland, największego 
miasta stanu Oregon. 
 
Dzień 5 
Po śniadaniu zwiedzanie Portland: Pionier Square, przejazd wzdłuż rzeki Columbia, oglądnie z 
punktów widokowych przy słynnej rzece kolejnego wulkanu Mt Hood. Następnie przejazd do Salem 
stolicy Oregonu, krótka wizyta w Kapitolu stanowym. Nocleg w okolicach Eugene. 
 



Dzień 6 
Przejazd do jedynego w stanie Oregon Parku Narodowego – Crater Lake. Oglądanie jeziora z 
punktów widokowych. Możliwość trekkingu. Przejazd na Nocleg do Bend. 
 
Dzień 7 
Przejazd z Bend w Oregonie do stolicy stanu Idaho Boise, wizyta w mieście, którego nazwa została 
nadana przez francuskich osadników i oznaczała las. Zwiedzanie State Capitol, repliki Kapitolu w 
Waszyngtonie. W budynku urządzona jest wystawa kamieni szlachetnych z gwiaździstym granatem, 
który występuje tylko w tym miejscu na świecie. Następnym punktem jest Old Boise Historic District 
wybudowany przez baskijskich emigrantów. Nocleg w stolicy stanu 
 
Dzień8.  
Przejazd do Crater of The Moon National Monument, oglądanie spektakularnych stożków 
wulkanicznych tajemniczych, tuneli lawowych, przykuwających uwagę ostańców i kraterów. Po 
drodze krótka wizyta w Ketchum miejscu, w którym ostatnie dwa lata życia spędził przed samobójczą 
śmiercią Ernest Hemingway. Nocleg w Dubois miejscowości przy drodze międzystanowej nr. 15.   
 
Dzień 9 
Przejazd międzystanową drogą nr 15  przez Góry Skaliste w Montanie do Bute osady górniczej – 
World Museum of Mining  oraz stolica stanu Mostana Helena, krótka wizyta na Kapitolu Stanowym, 
dalej przejazd przez Missoula  gdzie znajduje się bardzo ciekawy kanion na rzece Hellgate o niezwykle 
stromych ścianach. Oglądanie kanionu z punktu widokowego, sesja zdjęciowa z kanionem w tle.  
Nocleg w  Kalispel tuż przy parku Glacier. 
 
 
Dzień 10 
Przejazd przez niezwykle malowniczy park, należący do Światowych zasobów Przyrody UNESCO  -
Park Narodowy Glacier. Miejsce to wymieniane jest we wszystkich przewodnikach świata jako jedno 
z największych skupisk dziwów natury. Po stronie kanadyjskiej odpowiednikiem jest równie znany  
Park Waterton.  Przejazd do Calgary. Nocleg.  
 
Dzień 11   
Zwiedzanie Calgary -spacer głównym deptakiem miasta, dalej wyjazd na zachód z postojem w wiosce 
olimpijskiej z 1988 roku. Przejazd do Banff  oraz Banff National Park, najstarszego parku w Kanadzie. 
Wizyta w hotelu Fairmont Banff Hot Springs. Przejazd wzdłuż doliny rzeki Bow, pomiędzy wysokimi 
szczytami spływającymi z nich lodowcami. Przejazd przez następny park – Kootenay. Nocleg w 
Radium Hot Springs. 
 
Dzień 12 
Wizyta nad przepięknymi jeziorami: Lake Louise i Lake Morraine, uroda krajobrazu w tych miejscach 
jest tak ogromna, że co bardziej wrażliwe niewiasty mogą doznać wrażenia omdlenia (potrzebne sole 
trzeźwiące…). Wjazd do Parku Narodowego Yoho i spacer do wodospadu Takakaw Falls (ok 400m). 
Przejazd przez Golden i wjazd na przełęcz Rogersa w Parku Narodowym Glacier. Dalszy przejazd na 
zachód – wjazd do Parku Narodowego Mt. Revelstoke. Podziwianie piękna przyrody prowincji 
British Columbia. Zakwaterowanie. Możliwość skosztowania miejscowego przysmaku - świeżo 
złowionego łososia, przyrządzonego  na miejscowy sposób na ruszcie. Nocleg.  
 
Dzień 13 
Przejazd przez region Okanagan, słynny z dobrego wina i wielu parków prowincjonalnych. Wjazd do 



Doliny rzeki Fraser, która prowadzi do jednego z najładniejszych miast Kanady, ale i całego świata -  
Vancouver. Przyjazd w godzinach późno popołudniowych, zakwaterowanie w hotelu, a następnie 
zwiedzanie miasta: przejazd przez centrum, dzielnicę biznesową do Parku Stanleya, z którego 
najlepiej widać panoramę miasta. Powrót na starówkę (Gastown). Spacer deptakiem. Nocleg. 
 
Dzień 14 
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 nietknęta 
zębem czasu oryginalną zabudową. Miasto „tonie” w zieleni  i nazywane jest miastem ogrodów. 
Zwiedzanie najważniejszych atrakcji miasta, a następnie w godzinach wczesno wieczornych rejs  
promem do Port Angeles w USA . Nocleg w Port Angeles. 
 
Dzień 15 
Zwiedzanie kolejnego znanego ze swej urody i atrakcji Parku Narodowego Olympic, uważanego za 
przyrodniczy klejnot Stanów Zjednoczonych. Wizyta w najciekawszych i najważniejszych miejscach 
parku w tym także na punkcie widokowym, z którego rozpościera się wspaniały widok na rozległą 
panoramę Gór Olympic, ten obraz również pozostanie na długo w pamięci i będzie do niego można 
wracać zawsze w chwilach zwątpienia czy słabości dla pokrzepienia duszy…. Przejazd do Seattle. 
Nocleg 

 
Dzień 16 
Śniadanie. Przejazd na lotnisko. Wylot do Polski z  międzylądowaniem w jednym z europejskich 
portów lotniczych.  
 
Dzień 17 
Przylot do Warszawy w godzinach około południowych. Koniec Wielkiej Krajoznawczo – 
Przyrodniczej Uczty. 
 
 
TERMINY: 
01.07 – 17.07.2022* 
06.08 – 22.08.2022* 
24.08 – 09.09.2022 

*dopłata: 1480 PLN + 320 USD 

 
CENA: 7 680 PLN +1890 USD   
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie 

II rata: 7680 PLN płatne na 35 dni przed imprezą (minus I rata) 

III rata: 1790 USD uczestnik zabiera ze sobą 

 

CENA ZAWIERA: 

- przeloty na trasie Warszawa - Seattle - Warszawa 

- zakwaterowanie w hotelach i motelach 3*** (pokoje 2-osobowe z łazienkami i klimatyzacją) 

- śniadania  

- przejazdy wewnętrzne mikrobusami z klimatyzacją, przeprawy promami 

- 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 270 USD  

- pozostałych kosztów wyżywienia (ok. 25 USD dziennie)  

- wizy do USA 

- wycieczki fakultatywne wymienione w programie ok. 60 USD 

- dopłaty do pokoju jednoosobowego  850 USD 

 

Wycieczka objazdowa o średnim stopniu trudności. 


