


Atrakcje w USA:

Nocny lot helikopterem nad Las Vegas
Nazwa mówi wszystko.  Ciesz się  z prawdopodobnie najlepszego 

widoku z nieba. Wznieś się wysoko nad Las Vegas skąd możesz 

podziwiać największe atrakcje miasta takie jak: Bellagio, Caesars

Palace, Stratosphere Tower, MGM Grand, Eiffel Tower, Luxor, 

historyczne centrum i więcej.  Ten 12- 15 minutowy lot podniebną 

limuzyną   zabierze Cię wysoko nad wschodnie i zachodnie 

krańce The Strip.

Lot helikopterem nad Miami
Przeleć ponad  zapierającymi dech w piersiach plażami Miami. To 

jedyna droga do prawdziwego docenienia piękna Miami z bliska. 

Lot rozpocznie się na wschód nad wybrzeżem do Gables States, 

gdzie zobaczyć można jedne z najpiękniejszych domów w kraju. 

Kontynuując lot na północ, będziemy lecieć wzdłuż wybrzeża  

Coco Plum, Cocount Grove, Downtown Miami i przez Goverment

Cut. Lot odbywa się również nad statkami wycieczkowymi oraz 

domami, a także najbardziej znanymi rezydencjami południowej 

Florydy. 



Wycieczka do Strefy 51
Tak bardzo jak rząd USA zaprzecza istnieniu tej bazy przez dekady, tak 

my wiemy, że istnieje. Nikt jednak nie wie po co i co tam robią. To 

ekstremalna wycieczka do największej światowej tajemnicy militarnej, 

prawdziwy dom archiwum X, Strefa 51.

Wycieczka po Parkach Narodowych Bryce Kanion i Zion
Bryce Kanion obfituje w tajemnicze i niezwykłe formacje z czerwonej skały. 

T.C. Bailey powiedział kiedyś: "Są tam głębokie pieczary i pomieszczenia 

przypominające ruiny więzień, zamków, kościołów, murów obronnych, wież, 

iglic, prezentujące najdzikszą i najwspanialszą scenerię jaką oko ludzkie 

kiedykolwiek oglądało". Niesamowity krajobraz PN Zion jest majestatycznym 

przedstawieniem piękna, które jest wieczystym źródłem inspiracji. Jeśli raz 

doświadczysz widoku Syjonu, będziesz chciał tu ciągle powracać.



Michael Jackson ONE by Cirque du Soleil
Michael Jackson ONE jest fuzją akrobacji, tańca, dźwięku  i 

widowiska, która porywa publiczność we wciągającą wyprawę 

przez muzykę i ducha Michaela Jacksona. ONE jest hołdem z głębi 

serca za pracę, innowacyjną duszę i dziedzictwo Michael Jacksona 

– Króla Pop’u, geniusza i wizjonera.

Wyprawa nad Wielki Kanion
Wycieczka obejmuje przystanki w Mather Point i Bright Angel Lodge. W tych punktach poznamy 

główne atrakcje Wielkiego Kanionu tj.: Wieża Ra, Ranczo Fantom, Sumner Point, Głowa Smoka i 

Okręt Wojenny. Smakowite lunch-box’y serwowane będą podczas absorbowania wspaniałości 

Wielkiego Kanionu i gromadzenia wspomnień na resztę życia.



Sea World California 
Zbliż się na tyle by dotknąć płetwę delfina, obserwuj rekina i poznaj 

wszystkie wodne stworzenia. Wodny Świat pozwala stworzyć więź z 

oceanicznymi stworzeniami i dowiedzieć się czegoś nowego o ich 

życiu. Park to świetna kombinacja parku rozrywki z rollecoaster’ami i 

karuzelami oraz oceanarium, w którym zwierzęta są największą 

ozdobą i atrakcją. 

Wycieczka po Los Angeles i domach gwiazd
Zwiedzanie światowej stolicy przemysłu rozrywkowego, 

podwórka sławnych i bogatych, historycznego i 

architektonicznego klejnotu i miejsca kreowania nowych 

trendów w sztuce. 



Tama Hoovera
Tama Hoovera często nazywana jest jednym z 7 cudów świata stworzonych przez człowieka. 

Nie przegap okazji, aby stanąć na szczycie tego niesamowitego kawałka amerykańskiej 

historii. Jest to także jedyny projekt amerykańskiego rządu, który skończony został na czas i 

poniżej przewidzianego budżetu.

Universal Studios Hollywood
Spędź jeden dzień pełen akcji i rozrywki, 

a wszystko w jednym miejscu: 

porywający park tematyczny, przejażdżki 

i przedstawienia, prawdziwie pracujące 

studio filmowe, najlepsze sklepy Los 

Angeles, restauracje i kina. Wycieczka do 

Universal Studios Hollywood jest 

unikatowym doświadczeniem, które może 

być świetną rozrywką dla całej rodziny.



Architektoniczny rejs po Chicago
Rejs na pokładzie statku First Lady przedstawia 

odnowione miasto, ze stylową architekturą, pełne 

klasy i komfortu. Dowiesz się o architekturze i 

wystroju ponad 50 budynków tworzących 

niesamowite miasto Chicago. 

Park Narodowy Evergaldes
Niesamowita przejażdżka poduszkowcem po mokradłach i pokaz 

Wildlife Nature. Przewodnik poprowadzi turystów przez szlak 

zapierający dech w piersiach. Będziesz wśród aligatorów, flory i 

fauny oraz innych egzotycznych zwierząt takich jak szopy, jelenie 

białoogonowe, niedźwiedzie w ich naturalnym środowisku. To 

prawdziwie niezapomniana i ekscytującą przygoda.



Wycieczka kulinarna po Małej Havanie, Miami
Poznasz Miami poza słynnym South Beach. Odwiedzisz lokalne 

restauracje, poznasz historię podczas próbowania najlepszej 

kubańskiej kuchni jaką ten region oferuje. Zachwycisz się smakiem 

"Cubano" (kubańskich cygar ręcznie skręcanych) i posłuchasz 

tradycyjnej muzyki. Spotkasz artystów i poznasz ich pracę obserwując 

ją w studiach. Poznasz duchowe wierzenia praktykowane przez 

lokalne społeczności. Pospacerujesz najchętniej odwiedzaną ulicą w 

regionie – Calle Ocho.

Wycieczka na Key West
Zachwycisz się niesamowitą plażą i 

różnorodnością aktywności na wyspie. Karaibska 

atmosfera wprowadzi Cię w wakacyjny nastrój, a 

urocze restauracje i kawiarnie mogą przekroczyć 

Twoje kulinarne oczekiwania. Dodatkowo zobacz 

miasto w najlepszy z możliwych sposobów –

podróżując pojazdem stylizowanym na stary 

tramwaj. 



Wycieczka Winna Sonoma & Napa Valley
Doliny Napa i Sanoma są słynne na całym świecie dzięki 

swoim świetnym winom i przepięknej scenerii. Naucz się o 

winie wprost od ekspertów-przewodników podczas podróży w 

region Północnej Kalifornii. Dowiesz się także o historii 

produkcji wina poczynając od czasów hiszpańskich misjonarzy, 

którzy sprowadzili winorośl z Europy. Górnicy zaczęli wtedy 

podawać wino w Saloonach. Podczas wycieczki zobaczysz jak 

winogrona są zbierane, gniecione, miksowane i butelkowane. 

Będziesz spacerować po pięknych winnicach z przewodnikiem i 

próbować gotowych produktów.

Rowerem przez Most Golden Gate
Niesamowita przygoda w trakcie rowerowej wycieczki z 

San Francisco poprzez niesamowity most Golden Gate

do Sausalito.


