
USA: północny zachód + wyspa Vancouver + Hawaje 

Północna Kalifornia – Oregon – Waszyngton + wyspa Vancouver i hawajskie wyspy 
Maui i Kauai 

 

 
 

Wycieczkę rozpoczynamy w San Francisko wizyta w Parku Narodowym Mt. Lassen. Przejazd do Parku Narodowego 
Readwood z wyjątkowym drzewostanem. Kolejny dzień wizyta w jedynym Parku Narodowym stanu Oregon Jeziora 

Kraterowego. Przejazd do Salem stolicy Oregonu wizyta w Kapitolu stanowym i  kolejnym wulkanie Gór 
Kaskadowych Mt. Hood. Trekking po urokliwych szlakach Parku Narodowego Mount Rainier, a następnie 

przyrodniczy klejnot Stanów zjednoczonych Park Narodowy Olypmic. Przepłynięcie na bajeczna wyspę Vancouver, 
zwiedzanie stolicy prowincji British Columbia Victorii, rejs promem do miasta Vancouver. Przejazd do Seattle, 

zwiedzanie miasta oraz zakładów Boeinga. Przelot na Hawaje, odkrywanie wysp: Maui i Kauai. 
 

Dzień 1 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Przelot do San Francisco z międzylądowaniem w jednym z 
europejskich portów lotniczych. Przylot w godzinach wieczornych. Transfer do hotelu. Nocleg.   
 
Dzień 2   
Po śniadaniu wizyta w Parku Narodowym Mt. Lassen. Mt. Lassen uważany jest przez amerykańskich 
wulkanologów za najgroźniejszy wulkan. Ostatnia jego erupcja miała miejsce w 1915 roku. 
Zwiedzanie parku w najważniejszych punktach widokowych. Nocleg w Weed.  
 
Dzień 3 
Poranna, krótka  wizyta w Mount Shasta City, miasteczku leżącym u stóp liczącego 4317 m n.p.m. 
Mount Shasta, czynnego wulkanu Gór Kaskadowych, który nie wybuchał przez ostatnie 200 lat. 
Energia góry przyciąga zwolenników ruchu New Ages. Nocleg w Redding.  
 
 



Dzień 4 
Od rana wizyta w Readwood National Park, zwiedzanie Parku Kalifornia z wyjątkowym 
drzewostanem. W górach Sierra Nevada rosną Mamutowce olbrzymie, a na Wybrzeżu Kalifornijskim 
należąca do tej samej rodziny cyprysowatych tzw. Sekwoja Wieczniezielona. Te niezwykle wysokie, 
ponad 1000-1500 letnie drzewa można zobaczyć właśnie w Redwood National Park w północnej 
części stanu Kalifornia. Przejazd na nocleg do Medford w stanie Oregon.  
 
Dzień 5 
Przejazd do jedynego w stanie Oregon Parku Narodowego – Crater Lake. Oglądanie najgłębszego 
amerykańskiego jeziora liczącego 580 m głębokości, powstałego w kraterze wulkanu. Po południu 
przejazd przez stolicę stanu Oregon – Salem. Nocleg w Salem.  
 
Dzień 6 
Po śniadaniu krótka wizyta w kapitolu stanowym, podziwianie rzeźb przedstawiających historię  
zdobywców Dzikiego Zachodu: Clarka i Lewisa. Następnie przejazd niezwykle malowniczą Columbia 
River Highway, słynącą z miejsc widokowych w okolice Mount Hood, kolejny znany szczyt w Górkach 
Kaskadowych. Przejazd do Portland – największe miasto stanu Oregon. Nocleg.  
 
Dzień 7 
Przejazd do kolejnego wulkanu Gór Kaskadowych Mount St. Helen National Volcanic Monument, 
którego spektakularny wybuch miał miejsce 18 maja 1980 roku i jest najlepiej udokumentowaną 
współcześnie erupcją wulkaniczną. Lokalni Indianie nadali jej imię Tahonelatclah – „Góra Ognista”. 
Przejazd na nocleg do Tumwater lub Olympia.  
 
Dzień8  
Całodzienna wizyta w Parku Narodowym Mount Rainier. Trekking po niezwykle urokliwych szlakach 
parkowych, oglądanie (z pewnej odległości) stożkowatego, wulkanicznego szczytu Gór Kaskadowych 
– Mt. Ranier 4392 m n.p.m. – „Góra Deszczowa”. Powrót na nocleg do Tumwater.  
 
Dzień 9 
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….Objęty ścisłą ochroną 
200 milowy odcinek zawiera doliny trzech rzek oraz porastające je lasy deszczowe strefy 
umiarkowanej, występujące tylko w Patagonii i Nowej Zelandii. Nocleg w Port Angeles.  
 
Dzień 10 
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 nietknięta 
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 miasta Vancouver. Nocleg.  
 
Dzień 11  
Po śniadaniu wizyta w parku Stanley’a. Następnie przejazd do Seattle.  Wizyta w zakładach Boeinga 
i centrum miasta. Nocleg. 
 



Dzień 12 
Przejazd na lotnisko, wylot na jedną z najpiękniejszych wysp Hawajskich – Maui. Przylot do Kahului, 
transfer do hotelu. Czas wolny -  relaks i wodne kąpiele lub brodzenie w przejrzystych wodach oceanu. 
Nocleg.  
 
Dzień 13    
Wizyta w wulkanicznym Haleakala National Park. Podziwianie olbrzymiego wulkanu Haleakala- 
„dom słońca” 3055 m n.p.m. Po drodze udając się na ponad 3 tyś. metrów n.p.m. podziwianie 
zmiennej flory różnych stref klimatycznych. Wizyta w obserwatorium. Sesje fotograficzne na tle 
„księżycowego” krajobrazu. Późnym popołudniem powrót do hotelu. Nocleg.  
 
Dzień 14  
Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd krajobrazową drogą (lasy deszczowe, wodospady, plaże). Po 
południu przejazd na lotnisko i  przelot na wyspę Kauai najstarszą z wysp archipelagu hawajskiego z 
niesamowicie bujną tropikalną roślinnością.  Zakwaterowanie w hotelu. 
 
Dzień 15    
Poranne plażowanie. Po południu (fakultatywnie ok. 180 USD) rejs katamaranem na zachód słońca 
nad Wybrzeże Na Pali – strome porośnięte bujną zielenią klify wpadające wprost do błękitnego 
oceanu. Powrót do hotelu.  
 
Dzień 16   
Wizyta w Waimea Canyon – „Wielki Kanion Pacyfiku” , trekking po pięknym hawajskim kanionie o 
głębokości ok 1000 metrów. Powrót do hotelu. Ruszamy w drogę powrotna do Polski. Transfer na 
lotnisko, wylot do Europy z międzylądowaniem w USA. 
 
Dzień17  
Przylot do jednego z miast Stanów Zjednoczonych, przesiadka na samolot do Europy.  
 
Dzień 18 
Przylot do Europy, przesiadka na samolot do Polski. Przylot do Warszawy.   
 
TERMINY: 
01.07 – 18.07.2023 
02.08 – 19.08.2023 
 
CENA: 12 500 PLN + 2 910 USD   
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie 

II rata: 12 500 PLN płatne na 35 dni przed imprezą (minus I rata) 

III rata: 2 910 USD uczestnik zabiera ze sobą 

 

CENA ZAWIERA: 

- przeloty na trasie Warszawa -San Francisco,  Seattle – Maui - Kaui -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 350 USD  

- pozostałych kosztów wyżywienia (ok. 15-20 USD za posiłek)  

- wizy/ESTA do USA wyrabiane we własnym zakresie 

- wycieczki fakultatywne wymienione w programie ok. 180 USD  

- dopłaty do pokoju jednoosobowego  1050 USD 

 

Wycieczka objazdowa o średnim stopniu trudności. 


