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Z NAMI PRZEZ AMERYKĘ
DRODZY PAŃSTWO,
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce najnowszy katalog imprez
objazdowych po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz
Kanadzie na lata 2019-2020.
Z roku na rok zainteresowanie tymi
kierunkami wzrasta. Wychodząc
naprzeciw Państwa oczekiwaniom
nieustannie rozszerzamy i udoskonalamy wachlarz naszych ofert. Na
kolejnych stronach katalogu odkryją Państwo cieszące się niesłabnącą
popularnością programy imprez z
lat ubiegłych, a także szereg nowych
propozycji, dzięki którym żaden zakątek tych krajów nie będzie już stanowił tajemnicy.
Całą ofertę naszego biura znajdą
Państwo na stronie: Konsorcjum.pl
Zapraszamy Państwa do USA i Kanady – krajów, gdzie amerykański sen
staje się rzeczywistością.
Have a great Journey!
Z poważaniem,
Artur Matiaszczyk
Prezes Zarządu
Trade & Travel Company
Konsorcjum Polskich Biur Podróży
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OPIS OFERTY

Zapraszamy do wspólnego odkrywania Nowego Świata. Nasza oferta wyjazdów do
Ameryki Północnej jest największa na polskim rynku. Obejmuje ona:
1. Wycieczki autokarowe po Wschodnim i
Zachodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, Kanadzie oraz imprezy transkontynentalne. Oferujemy zwiedzanie zachodniego wybrzeża połączone z kilkudniowym
wypoczynkiem na Hawajach. Podobnie jak
Klientom zwiedzającym wschodnie wybrzeże proponujemy przedłużenie o wypoczynek na jednej z gorących plaż Florydy. Posiadamy także wycieczki i rejsy po Alasce
- największym i najbardziej na północ wysuniętym stanie, słynącym z urzekających
krajobrazów i dzikiej, niemal nietkniętej
przez człowieka przyrody. W poprzednich latach bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się proponowane przez nas „Wycieczki
na każdą kieszeń”, czyli imprezy objazdowe
po najważniejszych atrakcjach wschodniego i zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych w bardzo atrakcyjnych cenach
z bardzo intensywnym programem zwiedzania, podczas którego część atrakcji jest
podziwiania w trakcie przejazdu z komentarzem przewodnika lub krótkiego postoju na
zdjęcia. Wszystkie wycieczki z tego katalogu
zaliczają się do imprez gwarantowanych,
czyli takich, które z anglojęzycznym pilotem
odbywają się już przy minimum jednym
uczestniku. Pozwala to naszym Klientom na
odbycie podróży przez ten wspaniały Kontynent bez oczekiwania na to, czy zbierze
się wystarczająco duża grupa chętnych na
wyjazd. Dla osób które chciałyby zwiedzać
z polskim pilotem oferujemy wybrane terminy na wybrane programy, gdzie polski
pilot dołącza na miejscu z grupą z Polski
do grupy międzynarodowej, autokarowej i
pełni rolę tłumacza.
2. Kolejną pozycją są Pakiety Miejskie kilkudniowe wypady do najciekawszych
turystycznie miast Stanów Zjednoczonych
połączone ze zwiedzaniem ich najważniejszych atrakcji. Głównym założeniem jest

zwiedzanie bez pilota we własnym tempie
na podstawie otrzymanych voucherów.
Pakiety miejskie można wykorzystać np.
na zasadzie dodatku do wyjazdu służbowego lub łączyć ze sobą w dowolny sposób w celu zaplanowania własnej imprezy
objazdowej po USA. Nowością w ofercie
są pakiety miejskie w dwóch miastach,
pozwalające zobaczyć więcej, przy okazji
jednego wylotu do USA.
3. W naszej ofercie oprócz wycieczek autokarowych po USA proponujemy Państwu wycieczki tzw. Fly & Drive - (Podróż we własnym
zakresie wynajętym samochodem, camperem, motocyklem, wzdłuż jednej z ułożonych
i skalkulowanych wcześniej tras). Każda z
oferowanych przez nas imprez może zostać
przedłużona o wypoczynek w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu. Każdy z Państwa może również wybrać dowolny środek
transportu, tj. auto w dowolnej klasie, rodzinny camper lub motocykl.
4. Oprócz standardowych naszych programów jesteśmy w stanie „uszyć na miarę” wycieczkę objazdową dla zorganizowanej grupy
lub Fly & Drive dla bardziej wymagających
Klientów indywidualnych. Jesteśmy otwarci
na sugestie i pomysły naszych Klientów i razem z lokalnymi kontrahentami w ciągu kilku
dni postaramy się zaprezentować ofertę dopasowaną do potrzeb i marzeń.
5. Każda z naszych ofert posiada pełne ubezpieczenie turystyczne w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AXA. Kwoty podstawowego
ubezpieczenia to:
ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe)
do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie
sportu) KL 100.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP
400 EUR.
Istnieje również opcja zwiększenia stawek do wariantu SUPER. Ceny do indywidualnej kalkulacji przez naszych konsultantów.

Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company

rezerwujwakacje.com.pl

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

POSTAW NA SPRAWDZONYCH
DOŁĄCZ DO ZADOWOLONYCH®
Jesteśmy czołowym touroperatorem, polską firmą z ponad 27 letnim doświadczeniem. Firmę tworzy młody i kreatywny
zespół pasjonatów- ekspertów. Nasze
doświadczenie w organizacji wyjazdów
turystycznych pomaga nam urzeczywistniać marzenia o wyjątkowych podróżach
w każdy zakątek świata. Gwarantujemy
niezapomniane wakacje pełne pozytywnych wrażeń i emocji, ale również poczucie bezpieczeństwa, które zapewnia stały
kontakt telefoniczny z naszymi konsultantami 24/7.
Jesteśmy pasjonatami - ekspertami do
zadań specjalnych. Dla naszych Klientów mamy ROZWIĄZANIE, które oszczędza
czas- profesjonalne doradztwo w zakresie organizacji podróży bliskich i dalekich. Indywidualne podejście do każdego
zapytania i poszukiwanie rozwiązań dopasowanych do potrzeb Klienta, to motto naszego działania, a bycie rzetelnym
partnerem w biznesie to nasza codzienna
praktyka.

szawy i Mazowsza. Za zasługi dla turystyki
kadra zarządzająca naszej firmy otrzymała
3 odznaki honorowe z rąk Ministra Gospodarki i Pracy. To tylko wybrane nagrody czy
tytuły, które nasza firma uzyskała podczas
swojej działalności. Możemy się pochwalić wieloma innymi, które potwierdzają,
że nasza firma gwarantuje wiarygodność
i rzetelność. Jesteśmy akredytowanym
Agentem IATA, co gwarantuje profesjonalną pomoc w zakresie sprzedaży biletów
lotniczych do każdego zakątka świata, w
atrakcyjnych cenach.
Poprzez swoją pracę, ale również działania społeczne, czy udział w edukacji
i szkoleniu młodej kadry tworzymy polską turystykę, mając na celu jej stały
wzrost bezpieczeństwa.

BILANS NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Naszą rzetelność, ale również odpowiedzialność za branże potwierdza członkostwo w Polskiej Izbie Turystyki, a także
Polskim Związków Organizatorów Turystyki. Dla potwierdzenia wysokiego poziomu
jakości naszych usług przeszliśmy proces Certyfikacji ISO, uzyskując Certyfikat
9001:2008. Poprzez stałe doskonalenie
się, które jest podstawą Certyfikacji ISO,
gwarantujemy swój stały rozwój. Jesteśmy
również pierwszym biurem, które uzyskało
Godło Fundacji TERAZ POLSKA, coroczna
weryfikacja jakości naszych usług pozwala
nam na używanie Godła od wielu lat. W
2009 roku przystąpiliśmy do krajowego
programu „Rzetelna Firma”. W 2011 roku
uzyskaliśmy tytuł Jakości Roku, przyznany
przez Ekspertów Polskiego Centrum Badań
i Certyfikacji. Zwracamy również szczególną uwagę na najważniejszy element naszej
firmy - Pracowników. W 2010 roku otrzymaliśmy nagrodę „Firma Przyjazna Pracownikom” od Związku Pracodawców War-
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dzić atrakcyjne, egzotyczne wakacje w najbardziej oryginalnych miejscach świata, a
swoje podróże biznesowe mogli zaliczyć
do sukcesu firmy. U nas znajdziesz oferty w
takie miejsca jak Indie, Meksyk, USA, Izrael, Kuba, Malediwy i Seszele. Organizujemy
wycieczki do Chin, na Florydę czy Hawaje,
Jawę i Sri Lankę. Razem z nami spędzisz
wspaniałe wczasy na Malcie, Bali czy Goa,
zobaczysz Miami oraz inne miasta USA,
a także spędzisz niezapomniane chwile
podczas wypraw trekkingowych w Afryce.
Realizujemy również wyjazdy motywacyjne
dla Klientów, czy Partnerów, a także podróże biznesowe związane z udziałem w
imprezach targowych, czy misjach gospodarczych. Posiadamy własny system rezerwacji hoteli, samochodów, czarterów oraz
rejsów na całym świecie Zapraszamy do
skorzystania z naszej wyszukiwarki ponad
300 tys. hoteli, atrakcji turystycznych, rejsów, wynajmu samochodów oraz wycieczek
i podróży zagranicznych na:
www.rezerwujwakacje.com.pl
www.kosorcjum.pl

GDZIE NAS MOŻNA ZNALEŹĆ?

Zapraszamy do odwiedzenia naszych Biur
Obsługi Klientów w Łodzi oraz w Warszawie.
Naszą ofertę można również kupić w ponad
1000 punktach- wyselekcjonowanych biurach w całej Polsce, które dzięki szkoleniom
i wsparciu naszego zespołu w profesjonalny sposób zaprezentują naszą ofertę.

CO MOŻEMY DLA PAŃSTWA ZROBIĆ?

Posiadamy w swojej ofercie ponad 100 kierunków egzotycznych, a w naszych propozycjach można znaleźć wycieczki pobytowe
i objazdowe. Dzięki stałej współpracy z renomowanymi liniami lotniczymi, zagranicznymi biurami podróży, a także z wieloma
firmami związanymi z branżą turystyczną
intensywnie rozszerzamy wachlarz proponowanych ofert (np. o pielgrzymki, wyjazdy tematyczne czy łączące kilka krajów w
jedną wyprawę). Wszystko po to, aby nasi
Klienci i Partnerzy Biznesowi mogli spę-

Z CZEGO JESTEŚMY DUMNI?

Największym naszym sukcesem było
wprowadzenie produktu o nazwie imprezy
gwarantowane, które wymagają minimalną ilość 2 osób. Oferta to 100% gwarancja,
że impreza zostanie zrealizowana niezależnie od ilości uczestników, a poziom
świadczeń będzie na wysokim poziomie.
To również unikatowa propozycja dla
osób, które nie lubią podróżować w grupach zorganizowanych, chcąc „chłonąć”
atmosferę egzotycznych miejsc w sposób
indywidualny i z wybraną osobą. To Klient
decyduje Co chce zwiedzać oraz w jakim
tempie. W czym możemy pomóc?
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INFORMACJE
DLACZEGO WARTO?

Nie ma drugiego tak różnorodnego i bogatego kraju na świecie jak USA. Chyba wszyscy z
nas kojarzą żółte taksówki i Statuę Wolności
w Nowym Jorku, słynny most Golden Gate w
San Fransisco, czy też legendarne Hollywood
w Los Angeles.
Wycieczka do USA to okazja, żeby zobaczyć
bogactwo, jakie ma do zaoferowania ten
kraj: wielkie, migoczące światłami miasta,
przepiękne i dzikie parki narodowe i piękne
krajobrazy. Doskonale przygotowane zaplecze
turystyczne w postaci komfortowych hoteli, restauracji oferujących kuchnie z całego
świata i komunikacja pozwalająca podróżować autobusem, taksówką oraz możliwość
wynajęcia auta to zachęta do wakacji w Stanach Zjednoczonych.

STOLICA

Waszyngton

JĘZYK

W Stanach Zjednoczonych nie ma języka
urzędowego, jednak za język narodowy uważa się język angielski. W różnych częściach
USA używa się różnych języków, w części południowej spotyka się język hiszpański, w rejonie Hawajów w użyciu jest język hawajski.

WALUTA

Dolar amerykański (USD)
Aktualne kursy walut dostępne na http://
www.pekao.com.pl/exchange

STREFA CZASOWA

Stany Zjednoczone rozciągnięte są na cztery
strefy czasowe.
Strefa wschodnia: - 6 godz. (stany od Atlantyku po
Wielkie Jeziora i Appalachy)
Strefa centralna: - 7 godz. (od Chicago na zach.
od Teksasu i na Wielkich Równinach)
Strefa górska: - 8 godz. (Góry Skaliste i stany
południowo-zachodnie)
Strefa pacyficzna: - 9 godz. (trzy stany zachodniego wybrzeża, Nevada)
Alaska i Hawaje: 11 godz.

KOD TELEFONICZNY
+1

NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE

Napięcie 110 wolt, europejskie urządzenia
wymagają adaptera.

POŁOŻENIE

Stany Zjednoczone ulokowane są między
Oceanem Spokojnym i Oceanem Atlantyckim. USA zajmuje prawie całą powierzchnie
Ameryki Północnej, Alaska będąca terytorium Stanów zajmuje tereny na północnym
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zachodzie kontynentu. W skład kraju
wchodzą również Hawaje, które leżą na
Oceanie Spokojnym. Dodatkowo USA
sprawuje kontrole nad Wyspami Dziewiczymi, Guam, Midway, Samoa Amerykańskie i Wake.

WARUNKI NATURALNE

Stany Zjednoczone mają bardzo zróżnicowane ukształtowanie terenu. Centralna
część stanowią głównie równiny. Zachodnia
część to teren górzysty z pasem wysokich
gór Kordylierów. Wschodni kraniec kraju to
tereny niższych gór – Appalachy. Tereny Alaski charakteryzują się szerokimi dolinami i
wysokimi górami, z najwyższym szczytem
Mount McKinley mającym 6194 m n.p.m.

KLIMAT

Klimat Stanów Zjednoczonych jest bardzo
zróżnicowany. Temperatura rośnie w kierunku południowym i wraz ze wzrostem
wysokości spada. Nad oceanami klimat
jest na łagodniejszy, inne są różnice temperatury i wilgotności. Wschodnią część
kraju cechują duże wahania temperatur,
zimy są mroźne, a krótkie lata gorące. Na
Florydzie zimy są ciepłe i słoneczne. Na
Południu kraju rozciągają się pustynne
obszary.

geles, San Francisco, Waszyngton, Filadelfię i wiele innych. USA to także wspaniałe
krajobrazy, mnóstwo parków narodowych
takich jak Grand Canyon w Arizonie,
Park Narodowy Yosemite w górach Sierra Nevada oraz najstarszy na świecie
Park Narodowy Yellowstone. Podróżując
z dziećmi warto odwiedzić parki rozrywki m.in. Disney World. Warto też zwiedzić
Las Vegas i zagrać w jednym ze wspaniałych kasyn. Dodatkowo wspaniałe hotele
Las Vegas pozwalają poczuć się jakbyśmy
przenieśli się do innego kraju czy epoki.

GŁÓWNE REGIONY

Do głównych regionów należą:
Alaska - największy stan USA, który znajduje się na północnym zachodzie Ameryki Północnej. Alaska to przede wszystkim
piękne krajobrazy, mroźny klimat, dzika
przyroda i niezwykłe zwierzęta.

RELIGIA, OBYCZAJE

W Stanach Zjednoczonych około 78% stanowią chrześcijanie.
Protestanci - 51%, Inne religie to: mormoni (1,7%), judaizm (1,7%), Świadkowie
Jehowy (0,7%), buddyzm (0,7%), prawosławie (0,6%), islam (0,6%), hinduizm (0,4%).

KUCHNIA

Kuchnia jest różnorodna ze względu na
wpływy wielu kultur zamieszkujących w
USA. Jednak podstawowe dania to grillowane steki, hamburgery czy żeberka z
kurczaka. Najlepsze są jednak lokalne i
etniczne odmiany kuchni jak meksykańska czy kalifornijska. Na Florydzie i w Luizjanie popularne są ryby i owoce morza,
zaś w Teksasie najbardziej popularna
jest wołowina. W całym kraju popularne
są przydrożne bary, które oferują typowe
przysmaki z USA lub inne dania z całego
świata.

GŁÓWNE ATRAKCJE

Wycieczka do Stanów Zjednoczonych to
gwarancja udanych wakacji. Tego ogromnego kraju i jego atrakcji nie da się
obejrzeć podczas jednego wyjazdu. Jeśli
chcemy możemy zacząć od największych
metropolii i zwiedzić Nowy Jork, Los An-

Floryda - stan na południowym wschodzie
Stanów Zjednoczonych. Półwysep Floryda
otoczony jest przez wody Oceanu Atlantyckiego i na zachodzie przez wody Zatoki
Meksykańskiej. Wakacje na Florydzie to
gwarancja niezliczonych atrakcji, pięknych
plaż i wspaniałej pogody, to miejsce gdzie
słońce świeci przez okrągły rok.
Hawaje – stan położony w północno-środkowej części Oceanu Spokojnego. Hawaje
to wspaniałe wyspy, które przyciągają turystów chcących odpocząć otoczeni piękną przyrodą. To także jedyny stan, który
składa się wyłącznie z wysp. Zaliczamy do
nich: Oahu, Maui, Kauai i Big Island.
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PRAKTYCZNE
Kalifornia – to trzeci co do wielkości, zaraz po
Alasce i Teksasie stan USA. Ten położony na
wschodnim wybrzeżu stan przy okazji jest
też najludniejszym i najzamożniejszym. Kalifornia słynie ze słonecznych plaż, doskonałych win oraz hollywoodzkich produkcji.
Do najważniejszych miast Kalifornii należą:
San Francisco, Los Angeles i San Diego.

WARUNKI WJAZDOWE, WIZA

Polscy obywatele podróżujący do Stanów Zjednoczonych muszą posiadać wizę.
Otrzymać ją można od Konsula USA, nie ma
możliwości uzyskania wizy na granicy. Obowiązek wizowy nie dotyczy jedynie tych,
którzy mają prawo stałego pobytu. Każdy
przybywający musi wypełnić formularze
imigracyjne. Trzeba pamiętać, że urzędnik
ma prawo odmówić przekroczenia granicy
pomimo posiadania ważnej i legalnej wizy.

PASZPORT

Ważność paszportu powinna o 6 miesięcy przekraczać planowany okres pobytu w
Stanach Zjednoczonych.

PRZEPISY CELNE

W formularzu, który otrzymujemy przed
przekroczeniem granicy należy wpisać informacje na temat wszystkich wwożonych
towarów. Należy zadeklarować ilość wwożonej gotówki jeśli kwota przekracza 10.000
$. Wwóz świeżego pożywienia np. wędlin,
pieczywa, jarzyn i owoców jest zabroniony.
Zakaz wwozu dotyczy także produktów pochodzących z Korei Północnej, Iraku, Libii
i Kuby.

CO ZABRAĆ?

Odzież należy dobrać w zależności gdzie
się wybieramy. Na wakacje w Stanach Zjednoczonych warto zabrać lekkie i przewiewne ubranie oraz takie, które przyda się przy
chłodniejszych dniach. Przyda się również
ochrona przed deszczem i owadami.

ZAKUPY, PAMIĄTKI

Stany Zjednoczone to prawdziwy raj dla
lubiących robić zakupy.
Często bywa, że towary są tańsze niż w Europie. Odzież i sprzęt elektroniczny amerykańskich marek jest nawet o 30% tańsza
niż w krajach europejskich. Sklepy często
nie mają ustalonych godzin otwarcia. Warto też zakupić antyki, dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego.

PRZYKŁADOWE CENY

W Stanach Zjednoczonych ceny poszczególnych artykułów są bardzo różne w zależności od stanu.

TWOJE PODRÓŻE 2019-20®

Poniżej przedstawione są średnie ceny,
podstawowych artykułów:
Posiłek w fast foodzie - 5-8 USD
Obiad/kolacja w restauracji – ok. 15 USD
Sok 1 l – 1,5 – 2,5 USD
Woda mineralna 1,5 l – ok. 1,5 USD
Chleb – ok. 2 USD
Mleko – 2 USD
Gazowane napoje 2l – 1 USD
Piwo 0,5 l- ok. 2 USD
Wino 0,7 l- 10 USD
Lody 1,5l – 3 USD
Jabłko 1 szt. - 0,6 USD
Banan 1 szt. - 0,2 USD

UBEZPIECZENIE

Należy posiadać ubezpieczenie turystyczne, pokrywające koszty leczenia w związku
z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Trzeba sprawdzić czy firma ma przedstawicielstwa w USA.

WARTO WIEDZIEĆ

• Napiwki są wyższe niż w Europie. Do rachunku
często dolicza się nawet 20% ceny zamówienia. W
przypadku grup napiwek doliczany jest automatycznie. W zwyczaju też jest wręczanie napiwków
boyom hotelowym pomagającym wnieść bagaż.
• Powszechnym środkiem płatniczym w Stanach
Zjednoczonych są karty kredytowe. Może być
problem z wynajęciem samochodu gdy nie posiadamy karty kredytowej. Szeroko akceptowane
są karty: VISA, MasterCard, American Express.
• W większości stanów nie wolno spożywać publicznie alkoholu, ani też nosić przy sobie nie
spakowanych puszek czy butelek. Alkohol spożywać mogą osoby powyżej 21 roku życia.
• W miejscach publicznych palenie jest zabronione i zakaz ten jest ściśle przestrzegany.
• W razie konieczności wezwania pomocy w całych Stanach Zjednoczonych działa bezpłatny
numer 911.

SZCZEPIENIA

Polscy obywatele wybierający się do USA
w podróż nie muszą mieć żadnych szczepień.

OPIEKA MEDYCZNA

Opieka medyczna jest na wysokim poziomie i łatwo dostępna, lecz bardzo droga.
Wizyta u lekarza kosztuje zwykle 100 USD,
cena za dobę szpitalu zaczyna się od 500
dolarów, nie licząc zabiegów i leków.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

Po terytorium USA można prowadzić pojazd na podstawie międzynarodowego
prawa jazdy, które obowiązuje przez czas
trwania wizy. Trzeba mieć przy sobie także
i polskie prawo jazdy wraz z jego tłumaczeniem. Naruszenie przepisów drogowych jest karane wysokimi mandatami.

BEZPIECZEŃSTWO

Podczas wycieczki objazdowej po USA
należy pamiętać, że w wielu miejscach
publicznych nadal obowiązują zaostrzone środki bezpieczeństwa, które polegają
na wprowadzeniu kontroli bagażu oraz
osobistej. Dotyczy to głównie lotnisk,
urzędów, stadionów i wejść do wysokich budynków. Wszystkie linie lotnicze
wymagają przybycia na lotnisko od 2 do
3 godzin przed odlotem. Wprowadzono
ograniczenia bagażu, i podróżni mogą
posiadać jedynie jedną sztukę bagażu
głównego i jedną podręcznego. W większych miastach występuje dość duże
zagrożenie przestępczością. Dotyczy to
biednych dzielnic oraz bardziej wyludnionych części miast.

PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE
W POLSCE
Ambasada USA w Polsce
Al. Ujazdowskie 29/31
00-540 Warszawa
Tel.: +48 22 504 2000

Konsulat USA w Krakowie
ul. Stolarska 9
31-043 Kraków, Poland
Tel.: +48 12 424 51 00
Fax: +48 12 424 51 03

Przedstawicielstwo w Poznaniu
ul. Paderewskiego 8
Tel.: +48 61 851 85 16
Fax: +48 61 851 89 66
E-mail: Poznań

PLACÓWKI POLSKIE ZA GRANICĄ
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Stany Zjednoczone, Waszyngton,
2640 16th Street, N.W., 20009
Tel.: +1 202 499 1700
Tel. dyżurny: +1 202 368 4102
waszyngton.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.waszyngton.msz.gov.pl

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych
w Nowym Jorku
Stany Zjednoczone, Nowy Jork, 750 Third
Avenue, 10017
Tel.: +1 212 744 2506 Faks: +1 212 517 6771
nowyjork.onz.sekretariat@msz.gov.pl
www.nowyjorkonz.msz.gov.pl
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wycieczki objazdowe
22 DNI/20 NOCY

NA WSKROŚ PRZEZ AMERYKĘ
I NOWY JORK I FILADELFIA I WASZYNGTON I GETTYSBURG I WODOSPAD NIAGARA
I GREAT LAKES I DETROIT I CHICAGO I SIOUX CITY I BADLANDS & MOUNT RUSHMORE
I DEADWOOD/RAPID CITY I BIGHORN MOUNTAINS I CODY
I PARK NARODOWY YELLOWSTONE I PARK NARODOWY GRAND TETON I SALT LAKE CITY
I PARK NARODOWY BRYCE CANYON I LAKE POWELL I PARK NARODOWY GRAND CANYON
I FLAGSTAFF I SELIGMAN/ROUTE 66 I LAS VEGAS I LOS ANGELES I MALIBU I SANTA BARBARA
I PISMO BEACH I CARMEL/MONTEREY I SAN FRANCISCO

1

2

WARSZAWA – NOWY JORK

Przed południem samodzielne zwiedzanie Nowego Jorku (lub pod opieką
polskiego pilota jeśli została wykupiona taka opcja). Proponujemy odwiedzić
Times Square, przejść słynną 5tą Aleją, zobaczyć katedrę Świętego Patryka,
Rockefeller Center oraz Empire State
Building. Następnie udać się na Dolny
Manhattan, na którym odwiedzą Państwo Wall Street i dzielnicę finansową,
a także dzielnice Soho, Little Italy i Chi-

Przybycie uczestników wycieczki 2 godziny przed odlotem na lotnisko w
Warszawie (Okęcie). Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot do Nowego Jorku (przez jeden z europejskich portów
lotniczych). Po przylocie transfer do
hotelu The Lexington NYC lub obiektu o
podobnym standardzie. Nocleg.

GŁÓWNE ATRAKCJE
PROGRAMU
• Wycieczka po Philadelphii, oglądanie
„Dzwonu Wolności”
• Półdniowa wycieczka w Waszyngtonie i
czas na wizyty w muzeach
• Wycieczka do Gettysburg National Military
Park
• Wizyta w muzeum i fabryce Forda w
Detroit
• Czas na podziwianie uroków Wodospadów
Niagara
• Wycieczka po Chicago, a w tym Lake Shore Drive, Navy Pier oraz Magnificient Mile
• Wycieczka z przewodnikiem po Temple
Square w Salt Lake City
• Podziwianie Parku Narodowego Bryce
Canyon
• Podróż Route 66 z przystankiem w historycznym miasteczku Seligman
• Wycieczka do Los Angeles, przejście Aleją
Sław
• Zwiedzanie słynnej wieży ratowników w
Californii
• Wizyta w sławnej Cannery Row w Monterey i zakupy w mieście Carmel
• Wizyta w sklepach zniżkowych w Las

10
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NOWY JORK

Vegas
WYCIECZKI OPCJONALNE
• Zwiedzanie zabytków Waszyngtonu nocą
i kolacja w jednej ze znanych restauracji
w D.C.
• Rejs po jeziorze Niagara oraz lunch w
restauracji w Skylon Tower, z przepięknym widokiem na wodospad
• P odziwianie zabytków architektonicznych
podczas rejsu rzecznego w Chicago
•W
 izyta w najwyższym wieżowcu Ameryki
- Willis Skydeck
•W
 izyta w Santa Monica oraz kolacja
•W
 izyta w Universal Studio
• K olacja na dachu restauracji w Salt Lake
City z widokami na Temple Square oraz
panoramę miasta i okolic
• P ostój na końcu Route 66
• P iknik „All American” w trasie w miejscu
„niespodziance”



natown. Popołudnie przeznaczone jest
na czas wolny i odpoczynek. Polecamy
udać się także na zakupy bądź spacer
po mieście. Nocleg.

3

NOWY JORK – FILADELFIA – WASZYNGTON (OK. 390 KM)

Zbiórka w hotelowym lobby o 7:30 i wyjazd w kierunku Filadelfii. Zwiedzanie
głównych atrakcji miastahistorycznego
budynku, w którym podpisano Deklarację Niepodległości oraz Konstytucję
Stanów Zjednoczonych - Independence Hall a także Dzwon Wolności jeden z
najbardziej sugestywnych symboli tego
kraju. Po południu przejazd do Waszyngtonu na nocleg. Zakwaterowanie
w hotelu Embassy Row lub obiekcie o
podobnym standardzie.

4

WASZYNGTON

W dniu dzisiejszym grupa będzie
zwiedzać główne atrakcje stolicy Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy między
innymi Kapitol położony na Wzgórzu
Kapitolińskim, pełniący funkcję siedziby
Kongresu Stanów Zjednoczonych, Sąd
Najwyższy, Cmentarz Narodowy w Arlington będący amerykańskim cmentarzem wojskowym, JFK Memorial, pomnik
Waszyngtona - biały obelisk znajdujący
się w parku National Mall, upamiętniający prezydenturę George’a Washingtona
oraz Mauzoleum Lincolna znajdujący się
w tym samym parku. Po południu opcjonalna wizyta w Smithsonian Institute –
największy na świecie kompleks muzeów
i ośrodków edukacyjno-badawczych w
Waszyngtonie lub spacer brzegiem rzeki
Potomak. Powrót do hotelu na nocleg.
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wycieczki objazdowe
YELLOWSTONE
GRAND TETON

CODY

SALT LAKE CITY

KE SAN FRANCISCO
CARMEL/MONTEREY
PISMO BEACH
SANTA
BARBARA

5

DEADWOOD/RAPID CIT
Y
MT. RUSHMORE
BADLANDS

DETROIT
SIOUX CITY
CHICAGO

NIAGARA
FALLS
GETTYSBURG

PS NEW YORK
PHILADELPHIA

WASHINGTON, D.C.

BRYCE
LAKE POWELL

LAS
VEGAS FLAGSTAFF
LOS
ANGELES

WASZYNGTON – GETTYSBURG – WODOSPAD NIAGARA (KANADA) (OK. 640 KM)

Wizyta w Gettysburg National MilitaryPark – polu największej bitwy Wojny
Secesyjnej. Jest to miejsce jednej z najbardziej decydujących bitew podczas
amerykańskiej wojny domowej oraz
miejsce, w którym Abraham Lincoln w
1863 roku wygłosił przemowę podczas
uroczystości na Narodowym Cmentarzu
Gettysburskim tzw. adres gettysburski.
Przemowę dedykował żołnierzom Unii,
poległym w bitwie pod Gettysburgiem.
Następnie przejazd przez północną
część stanu Nowy Jork do Buffalo. Przekroczenie granicy kanadyjskiej i przejazd do hotelu na nocleg. Zakwaterowanie w hotelu Best western Cairn Croft
lub obiekcie o podobnym standardzie.
Nocleg.

6

nocleg. Zakwaterowanie w hotelu South
Loop hotel lub obiekcie o podobnym
standardzie.

WODOSPAD NIAGARA (KANADA) – DETROIT (OK 406 KM)

Rankiem udamy się na podziwianie
wodospadu Niagara, który jest jednym
z naturalnych cudów świata. Spacer

wzdłuż Table Rock – platforma skalna
znajdująca się po kanadyjskiej stronie
Wodospadu. Table Rock był pierwszym
ważnym punktem widokowym dla turystów z początku i połowy XIX wieku.
Podziwiać będziemy najbardziej znany
i fotografowany wodospad, przez większość turystów uznawany za “prawdziwy” Wodospad Niagara, który w
rzeczywistości nazywa się Horseshoe
Fall. Późnym popołudniem przejazd na
przedmieścia Detroit, kolebki przemysłu motoryzacyjnego. Wieczorem czas
wolny. Zakwaterowanie w hotelu Best
Western Greenfield Inn lub obiekcie o
podobnym standardzie. Nocleg.

7

DETROIT – CHICAGO (OK. 487 KM)

Rankiem wizyta w fascynującym muzeum Forda, w którym podziwiać będziemy wiele samochodów, samolotów i
pojazdów różnego typu zgromadzonych
w jednym miejscu. Następnie wizyta w
pobliskiej fabryce tego koncernu, w której obejrzymy nowoczesną produkcję
pojazdów. Następnie czeka nas podróż
wzdłuż jeziora Michigan do Chicago na

8

CHICAGO

W dniu dzisiejszym, podczas krótkiego spaceru po mieście zwiedzimy
jego główne atrakcje. Przejdziemy się
wzdłuż Lake Shore Driver - najpiękniejszym przedłużonym odcinkiem miejskiego parku w Ameryce. W XX wieku małe
osiedla w pobliżu Lake Shore Drive zaczęły być zajmowane przez ekskluzywne
apartamenty o podwyższonym standardzie. Podczas spaceru odwiedzimy także
Magnificent Mile. Dzielnica ta rozciąga
się na pełną milę kwadratową od North
Michigan Avenue, w tym na wschód do
malowniczego brzegu jeziora. Magnificent Mile to spektakularna prezentacja
stylu, smaku, rozrywki i zabawy. Dzięki
ponad 460 sklepom, 275 restauracjom,
60 hotelom oraz unikalnym rozrywkom
i atrakcjom, które znajdują się na całej
długości, każdy z pewnością znajdzie coś
dla siebie. Opcjonalna wizyta w wieżowcu Willis Skydeck. Ma on 108 pięter i 442
metry wysokości, co czyni go najwyższym
budynkiem w Ameryce Północnej. Grupa
będzie miała także okazję wziąć udział
w opcjonalnym rejsie po rzece Chicago.
Rzeka ta jest rzadkim przykładem cieku
wodnego, którego naturalny bieg został
odwrócony przez człowieka. Z pokładu
nowoczesnego statku wycieczkowego
podziwiać będziemy architekturę miasta,
która uczyniła to miasto legendarnym.
Powrót do hotelu. Reszta dnia przeznaczona na relaks i odpoczynek. Nocleg.

9

CHICAGO – SIOUX CITY (OK. 821 KM)

Przejazd przez rolnicze tereny Środkowego Zachodu obfitujące w pola kukurydzy, pola pszenicy i gospodarstwa
mleczne. Następnie przekroczymy potężną rzekę Mississippi i wjedziemy do
stanu Iowa tak jak 200 lat temu podróżowali Lewis i Clark. Zakwaterowanie w
hotelu Best western plus Ramkota lub
obiekcie o podobnym standardzie. Nocleg.

10

SIOUX CITY – PARK NARODOWY BADLANDS – MT. RUSHMORE
– DEADWOOD/RAPID CITY (OK 745 KM)

Przejazd przez Południową Dakotę. Wizyta w Parku Narodowym Badlands,
charakteryzującym się księżycowym
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wycieczki objazdowe
ce źródła, w błotnych kotłach bulgocze maź. Zwiedzanie głównych atrakcji
parku – Krainy Gejzerów (Old Faithful,
Mammoth Hot Springs), Wielki Kanion
rzeki Yellowstone (Yellowstone Canyon),
Dolina Hayden oraz Yellowstone Lake.
Po południem przejazd do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu Gray Wolf Inn
lub Brandin Iron Inn lub obiektu o podobnym standardzie. Nocleg.

13

PARK NARODOWY YELLOWSTONE
– PARK NARODOWY GRAND TETON
– SALT LAKE CITY

krajobrazem wypełnionym kolorowymi
formacjami skalnymi. Park był niegdyś
domem dla bawołów oraz antylop. Następnie będziemy kontynuować podróż
w kierunku łańcuch górskiego Black
Hills. Postój przy Mount Rushmore National Memorial (jednym z najbardziej
rozpoznawalnych na świecie symboli
Stanów Zjednoczonych – wykute w skale
głowy i twarze 4 wielkich prezydentów
AmerykiGeorge’a Washingtona, Thomasa Jeffersona, Abrahama Lincolna i
Teodore’a Roosevelta). Nocleg w Deadwood (jednej z osad Dzikiego Zachodu z
czasów gorączki złota). Zakwaterowanie
w hotelu Baymont by Wydham Keystone
Near Mount Rushmore lub obiekcie o
podobnym standardzie. Nocleg.

11

DEADWOOD/RAPIDY CITY – BIGHORN
MOUNTAINS – CODY (OK 630 KM)

W dniu dzisiejszym przejedziemy przez
stan Wyoming do Cody, miejscowości,

12
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która zachowała charakter tradycyjnej
wiejskiej osady (w przypadku braku
możliwości noclegu w Cody z powodu
pogody lub niesprzyjających warunków
drogowych na terenie Parku Yellowstone, nocleg będzie w Billings/Livingston,
Montana). Zakwaterowanie w hotelu
Buffalo Bill Village Resort lub obiektu o
podobnym standardzie. Nocleg.

12

C OD Y – PA RK N A R OD O W Y
YELLOWSTONE (OK. 508 KM)

Przejazd przez Wyoming do Parku Narodowego Yellowstone. Podziwianie najstarszego i największego parku narodowego w Ameryce, charakteryzującego
się niespotykanymi zjawiskami hydrotermalnymi. Na obszarze tym znajduje
się ponad połowa spośród wszystkich
istniejących na Ziemi gejzerów. W trakcie efektownych wybuchów wytryskuje
z nich pod wysokim ciśnieniem wrząca
woda, która opada w postaci deszczu i
śniegu. Z głębi Ziemi wytryskają gorą-

Przejazd przez Park Narodowy Grand
Teton. Jeśli pogoda na to pozwoli, z
punktu widokowego Snake River Overlook, będziemy mogli zobaczyć stożkowe, ośnieżone szczyty gór. Ten oszałamiający krajobraz rozsławiony został
przez fotografa Ansela Adama na jednej
z jego fotografii. Przyjazd do Salt Lake
City w Utah, stolicy Mormonów. Zwiedzanie głównych atrakcji miastaTemple
Square (świątynia Mormonów), State
Capitol - w budynku mieszczą się izby
urzędu stanu Utah, biura gubernatora,
porucznika gubernatora, prokuratora
generalnego, państwowego audytora
i ich sztabów. Kapitol to główny budynek Utah State Capitol Complex, który
znajduje się na Kapitolu, z widokiem na
centrum Salt Lake City. Zobaczymy także
Mormon Tabernacle - sala koncertowa
Mormońskiego Chóru Tabernakulum,
który założony został w 1847 roku. W godzinach wieczornych zakwaterowanie w
hotelu Little America Hotel lub obiekcie
o podobnym standardzie. Nocleg.

14

SALT LAKE CITY – PARK NARODOWY
BRYCE CANYON (OK 435 KM)

W dniu dzisiejszym grupa kontynuować
będzie podróż do Parku Narodowego
Bryce Canyon, w którym to formacje
skalne powstały z miękkiego piaskowca. Niektóre skały wyglądają jak słonie,
żyrafy lub aligatory. Półki na szczycie
skalnych form, znane jako „hoodoos”, to
twardsze warstwy skały, które nie uległy
erozji. Bajecznie kolorowe wąwozy mają
tu nawet żywsze barwy niż Wielki Kanion Kolorado. Wieczorem, jeśli pogoda pozwoli, podziwianie nieba i gwiazd
oraz aromaterapia w blasku sosnowego
ogniska. . Zakwaterowanie w hotelu
Bryce View Lodge Hotel lub obiekcie o
podobnym standardzie. Nocleg.
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15

BRYCE CANYON – JEZIORO POWELL
– WIELKI KANION – FLAGSTAFF (OK.
554 KM)
Rankiem wyjazd z Bryce do efektownego
jeziora Powell (czerwone skały otaczające przejrzystą niebieską wodę tworzą
niezapomniany krajobraz), drugiego co
do wielkości jeziora stworzonego przez
człowieka na terenie USA. Postój na tarasie widokowym przy Wielkim Kanionie.
Wielki Kanion – Siódmy Cud Świata, głęboki na ponad milę, szeroki 4 – 18 mil
wypełnia bezkresna przestrzeń o oszałamiających kształtach i kolorach, od
jaskrawych po najciemniejsze, od stromych cypli skalnych po strzeliste wieżyce
z piaskowca. Widoki z krawędzi ulegają
ciągłym zmianom, od świtu do zachodu
słońca. Postój w punkcie widokowym
Desert View Tower. Po drodze do miejscowości Flagstaff przystanek na historycznej trasie Route 66. . Zakwaterowanie w hotelu Days Flagstaff lub obiekcie
o podobnym standardzie. Nocleg.

16

FLAGSTAFF – SELIGMAN/ROUTE 66
– LAS VEGAS (OK. 354 KM)

W dniu dzisiejszym przyjazd do Las Vegas – klejnotu pustyni i „Stolicy światowej rozrywki” przez miasteczko Seligman położone przy słynnej Route 66.
Miasteczko wygląda jakby żywcem wyjęte z lat 40 ubiegłego wieku. Po południu czas wolny na odkrywanie uroków
Las Vegas. Proponujemy wybrać się na
wieczorny spacer główną ulicą miasta
Strip. . Zakwaterowanie w hotelu Luxor
Las Vegas – Pyramid Rooms lub obiekcie o podobnym standardzie. Nocleg.

17

19

LOS ANGELES – SANTA BARBARA
– PISMO BEACH (OK. 308 KM)

Wyjazd z Los Angeles i przejazd przez
popularną miejscowość wypoczynkową
Kalifornii, Santa Barbara. Jest ona znana ze swojej „alei palm” prowadzącej na
piaszczystą plażę. Miasto słynie także ze
swojego hiszpańskiego dziedzictwa. Po
drodze postój przy słynnej wieży ratowniczej, która stała się słynna dzięki
serialowi „Słoneczny Patrol”. Zakwaterowanie w hotelu Holiday Inn Express
Solvang lub obiekcie o podobnym standardzie. Nocleg.

20

PISMO BEACH – CARMEL/MONTEREY
– SAN FRANCISCO (OK. 435 KM)

Przejazd przez Półwysep Monterey oraz
miasteczko Carmel gdzie swój dom ma
aktor Clint Eastwood. Wizyta na pięknym półwyspie Monterey nie będzie
kompletna bez odwiedzenia Old Fisherman’s Wharf. Po południu nim dotrzemy
do San Francisco mijać będziemy żyzne
doliny Castroville i Santa Clara. Zakwaterowanie w hotelu Carlton lub obiekcie
o podobnym standardzie. Nocleg.

21

SAN FRANCISCO - WARSZAWA

Wykwaterowanie z hotelu a następnie transfer na lotnisko. Wylot do
Warszawy.

22

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.

LAS VEGAS – LOS ANGELES (OK.
435 KM)

Opuszczamy równinę Coconino i jedziemy przez pustynię Mojave do Los Angeles. Po przyjeździe zwiedzanie “Miasta
Aniołów”, m.in. Hollywood, Beverly Hills,
Sunset Strip. Zakwaterowanie w hotelu
Crowne Plaza Los Angeles Harbor lub
obiekcie o podobnym standardzie. Nocleg.

18

LOS ANGELES

Dzisiejszego dnia proponujemy
skorzystać z opcjonalnej, całodniowej
wycieczki po Universal Studios aby odkryć za kulisami tajemnice legendarnych filmów. Dla osób pragnących wrażeń proponujemy wizytę w Jurassic Park
lub Zemsty Mumii. Powrót do hotelu na
nocleg.
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CENA ZAWIERA:
Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem
(w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w
wymienionych hotelach lub podobnych, udział
w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika lokalnego kontrahenta oraz polskiego pilota w oznaczonych terminach, wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport
1 sztuki bagażu na osobę, zestaw informacyjny,
ubezpieczenie KL z chorobami przewlekłymi – KL
150.000 EUR, NNW 4.000 EUR, BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa - Nowy
Jork/San Francisco - Warszawa (w kwocie min.
3100 PLN/os dorosła oraz min. 2800 PLN/dziecko 7-11 lat), kosztów wizy wjazdowej oraz opłaty
za pośrednictwo wizowe, wszelkich świadczeń
dodatkowych, posiłków, wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż (5 USD/1 dodatkowy
bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień),
obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy

w terminach z polskim pilotem w kwocie 180 PLN/
osoba, opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny
13 zł/osoba, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek
fakultatywnych: Nowy Jork: lot nad Manhattanem ok.
229 USD/osoba, Harbor Lights Cruise 2 godzinny rejs
wokół Manhattanu ok. 35 USD/osoba, Waszyngton:
nocna wycieczka po Waszyngtonie i obiad ok. 65 USD/
osoba, Niagara: wycieczka do wodospadu Niagary ok.
65 USD/osoba, lot nad Niagarą ok. 135 USD/osoba,
Chicago: wycieczka na Willis Tower ok. 19 USD/osoba, rejs rzeczny po Chicago ok. 39 USD/osoba, Salt
Lake City: obiad w Salt Lake City – w restauracji na
dachu ok. 59 USD/osoba, Wielki Kanion: lot nad Wielkim Kanionem ok.199 USD/osoba, Las Vegas: nocna
wycieczka do Las Vegas ok. 29 USD/osoba, Santa Monica: wieczorna wycieczka do Santa Monica z kolacją
ok. 42 USD/osoba, Los Angeles: Disneyland ok. 150
USD/osoba, wycieczka po Universal Studio Hollywood
ok. 119 USD/osoba, San Francisco: rejs po zatoce San
Francisco ok. 29 USD/osoba.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Polacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych
Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową. Konsorcjum.pl pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane dokumenty d o jej uzyskania to wypełniony
formularz, 1 zdjęcie 5cm x 5 cm JPG, skan strony
ze zdjęciem z paszportu, (paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu) (PDF).
Koszty za 1 os. 160 USD – przeliczone po kursie
ze strony ambasady USA, 80 PLN - pośrednictwo
przy zakupie wycieczki z oferty Konsorcjum.pl. Po
więcej informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy www.wizowanie.com.
4. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności
powyższej taryfy. W przypadku niedostępności
tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w
innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim
potwierdzeniu,
5. P
 rzy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”)
obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie
z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają wcześniejszego
potwierdzenia),
6. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic,
Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej
kalkulacji),
7. Istnieje możliwość przedłużenia powyższej imprezy o wypoczynek na Hawajach,
8. T erminy: 28.06 - 18.07.2019, 02 - 22.08.2019, 06 26.09.2019 zawierają obsługę polskiego pilota na
miejscu (grupa min. 15 osób).
9. M
 ożliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
+3,2 % wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu
24h od dnia podpisania umowy.

TERMINY

Osoba
Dziecko 2-9 lat
Osoba
Osoba w pok. 3-os.
z 2 osob.
w pok.
i 4-os
w pok.
w pok.
2-osob. (2 podwójne (2 podwójne 1-osob.
łóżka)
łóżka)
CENA w USD

Anglojęzyczny
przewodnik
10 - 30.05.2019
07 - 26.06.2019

3020

2590

1025

4520

Polski pilot:
28.06 - 18.07.2019

3680

3270

1765

5120

WYSOKI SEZON
Anglojęzyczny
przewodnik:
19.07 - 08.08.2019
23.08 - 12.09.2019
27.09 - 17.10.2019

3300

2800

1090

4900

WYSOKI SEZON
Polski pilot:
02 - 22.08.2019
06 - 26.09.2019

4010

3540

1890

5555
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OD WYBRZEŻA DO WYBRZEŻA
NOWY JORK I WODOSPAD NIAGARA I KRAINA AMISZÓW I GETTYSBURG I WASZYNGTON
I LOS ANGELES I PALM SPRINGS I PHOENIX I SEDONA I PARK NARODOWY WIELKIEGO KANIONU I MONUMENT VALLEY I PAGE/JEZIORO POWELL I PARK NARODOWY BRYCE CANYON
I PARK NARODOWY ZION I LAS VEGAS I LOS ANGELES

1

WARSZAWA – NOWY JORK

Przybycie na lotnisko w Warszawie 2
godziny przed odlotem. Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot do Nowego
Jorku (przez jeden z europejskich portów lotniczych). Transfer do hotelu Westin New York Grand Central lub obiektu o podobnym standardzie na nocleg.
Transfer do hotelu The Dylan lub obiektu o podobnym standardzie na nocleg.

2
GŁÓWNE ATRAKCJE
PROGRAMU

• Poranna wycieczka po Nowym Jorku
• Degustacja wina w przepięknym Finger
Lakes District
• Spacer nad brzegiem Niagary
• Wycieczka w Gettysburg National Military
Park
• Wizyta na pustyni w okolicach Palm
Springs
• Wycieczka po rezerwacie Indian Navajo
• Podziwianie Parku Narodowego Bryce
Canyon
• Wycieczka po San Diego
• Podziwianie czerwonych skał - Sedona

NOWY JORK

Przed południem samodzielne zwiedzanie Nowego Jorku (lub pod opieką
polskiego pilota jeśli została wykupiona taka opcja). Proponujemy odwiedzić
Times Square, przejść słynną 5tą Aleją, zobaczyć katedrę Świętego Patryka,
Rockefeller Center oraz Empire State
Building. Następnie udać się na Dolny
Manhattan, na którym odwiedzą Państwo Wall Street i dzielnicę finansową,
a także dzielnice Soho, Little Italy i Chinatown. Popołudnie przeznaczone jest
na czas wolny i odpoczynek. Polecamy
udać się także na zakupy bądź spacer
po mieście. Opcjonalnie przelot helikopterem nad Manhattanem. Proszę

zabrać ze sobą aparat fotograficzny!
Nocleg.

3

NOWY JORK – WODOSPAD NIAGARA
(OK. 410 KM)

Przejazd przez Binghamton i przez Finger Lakes Country w kierunku granicy
kanadyjskiej do Wodospadu Niagara. Po
drodze degustacja wina w Watkins Glen
na brzegu Jeziora Seneca nazwanego
od szczepu Indian Seneca. Przekroczenie granicy kanadyjskiej. Wieczór nad
wodospadem Niagara. Zakwaterowanie w hotelu Best Western Cairn Croft
lub obiekcie o podobnym standardzie.
Nocleg. Zakwaterowanie w hotelu Best
Western Cairn Croft lub obiekcie o podobnym standardzie. Nocleg.

4

WODOSPAD NIAGARA – KRAJ AMISZÓW
(OK. 230 KM)

Podziwianie majestatycznego Wodospadu Niagara (jednego z największych
przyrodniczych cudów świata) zarówno
od strony USA jak i od strony Kanady. Widok na Horseshoe Falls, jedną z
trzech kaskad wodospadu. Skierowana
jest ona w kierunku Kanady i wywiera
niesamowite wrażenie. Dla chętnych

WYCIECZKI OPCJONALNE

• Rejs po zatoce Hudson z możliwością
podziwiania Statuy Wolności
• Rejs po jeziorze Niagara oraz lunch w
restauracji w Skylon Tower, z przepięknym
widokiem na wodospad
• Waszyngton nocą oraz kolacja w modnym
Georetown
• Przelot balonem nad Pustynią Sonoram
• Śniadanie przy wschodzie słońca nad
Wielkim Kanionem
• Przelot helikopterem nad Wielkim Kanionem
• Wycieczka po Las Vegas nocą

14
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wjazd na wznoszącą się na ponad 200
m nad wodospadem Skylon Tower na
lunch w obrotowej restauracji oraz rejs
słynnym statkiem Maid of the Mist, który podpływa niemalże pod sam wodospad. Przejazd do Pensylwanii znanej
także jako Kraj Amiszów. Zakwaterowanie w hotelu Genetti Hotel & Suites
lub obiekcie o podobnym standardzie.
Zakwaterowanie w hotelu SureStay
Collection by Best Western Genetti lub
obiekcie o podobnym standardzie.

5

PS
BRYCE
LAS VEGAS
LOS K
ANGELES
SAN DIEGO

PALM
SPRINGS

AMISH COUNTRY
GETTYSBURG
WASHINGTON, D.C.

LAKE
POWELL

NEW
YORK

MONUMENT VALLEY
GRAND
CANYON
SEDONA
PHOENIX

KRAJ AMISZÓW – GET T YSBURG
– WASZYNGTON

Rankiem podróż przez Appalachy
wzdłuż malowniczej Rzeki Susquehanna będącej najdłuższą rzeką na amerykańskim wschodnim wybrzeżu. Wizyta w
Gettysburg National Military Park – polu
największej bitwy Wojny Secesyjnej. Jest
to miejsce jednej z najbardziej decydujących bitew podczas amerykańskiej
wojny domowej oraz miejsce, w którym
Abraham Lincoln w 1863 roku wygłosił
przemowę podczas uroczystości na Narodowym Cmentarzu Gettysburskim tzw.
adres gettysburski. Przemowę dedykował żołnierzom Unii, poległym w bitwie
pod Gettysburgiem. Po południu przejazd do stolicy Stanów Zjednoczonych –
Waszyngtonu. Po przyjeździe możliwość
wykupienia opcjonalnej, wieczornej wycieczki po centrum miasta. Zakwaterowanie w hotelu Doubletree Washington
Silver Spring lub obiekcie o podobnym
standardzie. Zakwaterowanie w hotelu
Alexandria Mark Cetre lub obiekcie o
podobnym standardzie.

6

WASZYNGTON – LOS ANGELES

Transfer na lotnisko. Wylot z Waszyngtonu do Los Angeles. Następnie transfer
do hotelu hotelu Holiday Inn Anaheim
lub obiektu o podobnym standardzie.
Nocleg. Następnie transfer do hotelu hotelu Holiday Inn Anaheim lub obiektu o
podobnym standardzie. Nocleg.

7

NIAGARA
FALLS

LOS ANGELES – SAN DIEGO – LOS ANGELES (OK. 390 KM)

Przejazd przez San Juan Capistrano,
w którym znajdują się ruiny dawnego
hiszpańskiego ośrodka misyjnego i San
Clemente do San Diego, drugiego największego miasta w Kalifornii. Po przybyciu na miejsce zwiedzanie miasta,
m.in. Seaport Village. Wieczorem powrót do Los Angeles. Nocleg.

TWOJE PODRÓŻE 2019-20®

8

LOS ANGELES – PALM SPRINGS
– PHOENIX (OK. 605 KM)

Wyjazd z Los Angeles. Podróż do Phoenix (Arizona) przez góry San Jacinto
oraz położony w sercu pustyni Resort
Palm Springs. Otoczone górami skalistymi i zbudowane na terenie pustynnym
miasto słynie jako ośrodek turystyczny
i wypoczynkowy. Jest to przystań hollywoodzkich gwiazd i jedno z najchętniej
odwiedzanych miejsc w Kalifornii. Po
przyjeździe do Phoenix zakwaterowanie
w hotelu We Ko Pa Resort lub obiekcie
o podobnym standardzie. Nocleg. Po
przyjeździe do Phoenix zakwaterowanie
w hotelu We Ko Pa Resort lub obiekcie o
podobnym standardzie. Nocleg.

9

PHOENIX – SEDONA – PARK NARODOWY
GRAND CANYON (OK. 574 KM)

Przejazd pustynią Sonora, która jest
najbogatszym i najbardziej zróżnicowanym biologicznie ekosystemem w obu
Amerykach gdzie rosną ogromne kaktusy z gatunku saguaro. Dalej przejdziemy
do Sedony, miasta położonego w wyjątkowej pod względem geologicznym
okolicy. Podziwiać będziemy spektakularne krajobrazy czerwonych skał. Znajdują się tu monolity zwane Cathedral i
Coffee Pot (skała przypominająca wielki

dzbanek do kawy). Następnie kontynuacja podróży do Oak Creek Canyon, często opisywanego jako mniejszy kuzyn
Wielkiego Kanionu ze względu na jego
malownicze piękno. Następnie przejazd
do Parku Narodowego Grand Canyon –
jednego z 7 naturalnych cudów świata.
Zatrzymamy się na po jego wschodniej
stronie aby w pełni doświadczyć tego
głębokiego, kolorowego kanionui wznoszące się wieże utworzone przez
potężną rzekę Kolorado. Zakwaterowanie w hotelu Yavapai West lub obiekcie
o podobnym standardzie. Wieczorem
czas wolny. Nocleg. Zakwaterowanie w
hotelu Yavapai West lub obiekcie o podobnym standardzie. Wieczorem czas
wolny. Nocleg.

10

PARK NARODOWY GRAND CANYON
– MONUMENT VALLEY – PAGE/LAKE
POWELL (OK. 453 KM)

Rankiem wyjazd z hotelu na wschód
słońca nad Kanionem. Będziemy mogli zobaczyć zapierający dech w piersiach widok – kanion skąpany w blasku
wschodzącego, porannego Słońca. Następnie udamy się do rezerwatu Indian
Navajo, przejazd obok Cameron, przez
pustynię (Painted Desert) do pięknej
Monument Valley (krainy monolitów).
Po południu przyjazd do miasta Page
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wycieczki objazdowe
CENA ZAWIERA:
transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w
zależności od ilości osób), zakwaterowanie w podanych
hotelach lub podobnych, udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika
lokalnego kontrahenta oraz polskiego pilota w oznaczonych terminach, wszelkie stanowe i lokalne taksy,
transport 1 sztuki bagażu na osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie KL z chorobami przewlekłymi – KL
150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.

w regionie Lake Powell. Przystanek przy
tamie w Glen Canyon, drugiej najwyższej betonowej tamie w Ameryce, w celu
podziwiania niesamowitej panoramy Jeziora Powell. Zakwaterowanie w hotelu
Best Western Lake Powell lub obiekcie o
podobnym standardzie. Zakwaterowanie w hotelu Best Western Lake Powell
lub obiekcie o podobnym standardzie.

11

PAGE/LAKE POWELL – PARK NARODOWY BRYCE CANYON (OK. 242 KM)

Przyjazd do Utah, stanu mormonów
oraz przejazd przez miasto Kanab do
mieniącego się wielobarwnymi piaskowcami Bryce Canyon. Niektóre skały
wyglądają jak słonie, żyrafy lub aligatory. Półki na szczycie skalnych pinakli
znane jako „hoodoos” to twardsze warstwy skały, które nie uległy erozji. Bajecznie kolorowe wąwozy mają tu nawet
żywsze barwy niż Wielki Kanion Kolorado. Tego wieczoru, jeśli pogoda pozwoli,
proponujemy spojrzeć w spektakularne
w tym rejonie niebo pełne gwiazd. Zakwaterowanie w hotelu Ruby’s Inn lub
obiekcie o podobnym standardzie. Zakwaterowanie w hotelu Ruby’s Inn lub
obiekcie o podobnym standardzie.

12

PARK NARODOWY BRYCE CANYON –
PARK NARODOWY ZION – LAS VEGAS
(OK. 374 KM)

W dniu dzisiejszym przejazd do Parku
Narodowego Zion charakteryzującego
się wspaniałymi kanionami, wiszącymi
ogrodami, wodospadami i pionowymi
ścianami skalnymi, kontrastującymi z
otaczającą Park pustynią. Podziwianie
formacji skalnych uformowanych przez
wiatr, wodę oraz czas. Po południu przejazd do Las Vegas, stolicy światowej rozrywki. Zakwaterowanie w hotelu Luxor
Las Vegas lub obiekcie o podobnym
standardzie. Zakwaterowanie w hotelu
Luxor Las Vegas lub obiekcie o podobnym standardzie.

13

LAS VEGAS

przeznaczony na samodzielne
zwiedzanie Las Vegas (bądź z polskim

16
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przewodnikiem jeśli taka opcja została wykupiona) oraz skorzystanie z wielu atrakcji jakie to miasto
ma do zaoferowania lub spokojnie
spędzić czas nad basenem korzystając z kąpieli słonecznej. W Las
Vegas znajduje się również kilka najlepszych restauracji w USA.
Oprócz znajdujących się tutaj światowej klasy sklepów, tętniących
życiem kasyn i pokazów na miarę
Broadway, można po prostu wybrać
się na spacer. Zobaczymy między
innymi Las Vegas Strip, przy której
działa dziewiętnaście z dwudziestu pięciu największych hoteli na
świecie pod względem liczby pokoi
a jego charakterystyczną cechą jest
różnorodność
architektoniczna,
Bellagio Fountains - muzyczne fontanny, których show polega na synchronizacji wody ze światłem oraz
muzyką, niezliczone kasyna, wieczorem udział w bezpłatnych ulicznych pokazach i atrakcjach. Powrót
do hotelu.

14

LAS VEGAS – LOS ANGELES

Powrót do Los Angeles przez
Pustynię Mojave (jednej z najgorętszych). Przy wyjeździe z Las Vegas
zatrzymamy się przy słynnym znaku
„Welcome to fabulous Las Vegas” aby
zrobić pamiątkowe zdjęcie. Po dotarciu na miejsce zakwaterowanie w hotelu Custom Hotel LAX lub obiekcie o
podobnym standardzie. Po dotarciu
na miejsce zakwaterowanie w hotelu
Crowne Plaza LAX lub obiekcie o podobnym standardzie.

15

LOS ANGELES – WARSZAWA

Wykwaterowanie z hotelu a
następnie transfer na lotnisko. Wylot z Los Angeles do Polski.

16

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.

CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa - Nowy Jork/
Waszyngton - Los Angeles/Los Angeles - Warszawa (w
kwocie min. 4300 PLN/os dorosła oraz min. 4100 PLN/
dziecko 7-11 lat), wiz wjazdowych, wszelkich świadczeń
dodatkowych, posiłków, opcjonalnych (dodatkowych)
wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej,
opłaty za nadbagaż, (5 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień),
obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/
dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty za
zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w
kwocie 130 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny w kwocie 13 zł/osoba.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. G
 rupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Polacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową. Konsorcjum.pl
pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane dokumenty
d o jej uzyskania to wypełniony formularz, 1 zdjęcie
5cm x 5 cm JPG, skan strony ze zdjęciem z paszportu,
(paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty
powrotu) (PDF). Koszty za 1 os. 160 USD – przeliczone
po kursie ze strony ambasady USA, 80 PLN - pośrednictwo przy zakupie wycieczki z oferty Konsorcjum.pl.
Po więcej informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy www.wizowanie.com.
4. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie
obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim potwierdzeniu,
5. P
 rzy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą
linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot,
które wymagają wcześniejszego potwierdzenia),
6. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji),
7. Istnieje możliwość przedłużenia powyższej imprezy o
wypoczynek na Hawajach,
8.  Terminy: 20.04-04.05.2019, 14-28.09.2019 zawierają
obsługę polskiego pilota na miejscu (grupa min. 25
osób).
9. M
 ożliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
+ 3,2 % wartości imprezy.

TERMINY

Dziecko 2-11 lat
Osoba
Osoba
z 2 osob.
Osoba
w pok. 3-os.
w pok.
w pok.
w pok.
(2 podwójne
(2 podwójne 1-osob.
2-osob.
łóżka)
łóżka)
CENA w USD

Polski pilot
20.04-04.05.2019

2575

2305

1320

3620

Anglojęzyczny
przewodnik:
11-25.05.2019

2415

2140

1110

3505

WYSOKI SEZON
Anglojęzyczny
przewodnik:
01-15.06.2019
06 - 20.06.2019

2630

2310

1220

3840

WYSOKI SEZON
Polski pilot :
14-28.09.2019

2695

2405

1405

3815
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STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

PRZEZ WIELKI WSCHÓD

22 DNI/20 NOCY
OD NOWEGO JORKU
DO MIAMI

I NOWY JORK I BOSTON I NOWA ANGLIA I QUEBEC CITY I MONTREAL I OTTAWA I TORONTO
I WODOSPAD NIAGARA I GETTYSBURG I KRAINA AMISZÓW I WASZYNGTON I WILLIAMSBURG
I WINSTON/SALEM I BLUE RIDGE I PARK NARODOWY SMOKY MOUNTAINS I NASHVILLE
I MEMPHIS I JACKSON I NOWY ORLEAN I MOBILE I PENSACOLA I ORLANDO
I KENNEDY SPACE CENTER I MIAMI BEACH
GŁÓWNE ATRAKCJE
PROGRAMU

• Wycieczka po Bostonie szlakiem Freedom
Trail
• Wycieczka po Vermont oraz New
Hampshire
• Wycieczka po Quebec City
• Wycieczka do Parku Niagara, podziwianie
zegara kwiatowego
• Wycieczka po Gettysburg National Military
Park
• Wizyta w Domu i Muzeum Amiszów
• Wycieczka po Waszyngtonie
• Możliwość podziwiania Great Smoky
Mountains
• Zwiedzanie Nashville oraz możliwość
spędzenia czasu w Honky Tonks
• Wycieczka po Memphis
• Wizyta w jednym z najsławniejszych ogrodach USA –Bellingrath
• Wycieczka po Kennedy Space Center

WYCIECZKI OPCJONALNE

• Wycieczka z kolacją na kanadyjskiej
farmie klonów
• Wycieczka Montreal nocą z kolacją
• Rejs Maid of the Mist oraz lunch w
restauracji w Skylon Tower, z przepięknym
widokiem na wodospad
• Waszyngton nocą oraz kolacja w modnym
Georgetown

1

WARSZAWA – NOWY JORK

Przybycie na lotnisko w Warszawie
2 godziny przed odlotem. Odprawa
paszportowo-bagażowa. Wylot do Nowego Jorku (przez jeden z europejskich
portów lotniczych). Transfer do hotelu.
Zakwaterowanie w hotelu The Lexington New York. Zakwaterowanie w hotelu The Dylan lub obiekcie o podobnym
standardzie.

2

te House i Faneuil Hall. Spacer po ulicy
Beacon Hill jednej z najstarszych części
Bostonu. Zakwaterowanie w hotelu Marriott Quincy. Zakwaterowanie w hotelu
Courtyard by Marriott Boston Brookline
lub obiekcie o podobnym standardzie.

NOWY JORK

Przed południem samodzielne
zwiedzanie Nowego Jorku (lub z polskim pilotem jeśli została wykupiona
taka opcja). Przez resztę dnia czas wolny, który przeznaczyć można na zakupy
bądź spacer po mieście.

QUÉBEC
MONTRÉAL
OTTAWA

3

NOWY JORK – BOSTON (OK.370 KM)

Zbiórka uczestników wycieczki w recepcji hotelu. O godz. 8:00 powitanie
przez przewodnika. Wyjazd z Nowego
Jorku wzdłuż wyspy – Long Island Sound,
przejazd przez Hartford do Bostonu w
Massachusetts. Przyjazd wczesnym popołudniem, wizyta w centrum handlowym Quincy Market (zakupy i zwiedzanie). Następnie piesza wycieczka wzdłuż
Freedom Trail, Boston Common, Old Sta-

TWOJE PODRÓŻE 2019-20®

TORONTO

NIAGARA
FALLS

AMISH COUNTRY

NASHVILLE
MEMPHIS
JACKSON
MOBILE
NEW ORLEANS
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BOSTON
SP

NEW YORK

WASHINGTON, D.C.
WILLIAMSBURG

ROANOKE
CHEROKEE
GREAT
SMOKY
MOUNT AINS
PENSACOL A
ORLANDO

KENNEDY
SPACE CENTER
EK

MIAMI

konsorcjum.pl
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wycieczki objazdowe
inę do Pensylwanii. Dzisiejszego dnia
będziemy mieć możliwość odwiedzenia
farmy Amiszów i poznania 300 letnią
tradycji tej interesującej społeczności.
Później kontynuacja podróży do stolicy
Stanów Zjednoczonych- Waszyngtonu.
Zakwaterowanie w hotelu Washington
Hilton. Zakwaterowanie w hotelu Washington Hilton lub obiekcie o podobnym standardzie.

10
4

BOSTON – NOWA ANGLIA – QUEBEC,
KANADA (OK.660 KM)

Tego dnia przewidziana jest podróż przez
stany New Hampshire i Vermont. Następnie przejazd przez Białe Góry, przekroczenie granicy amerykańsko-kanadyjskiej
wjazd do prowincji Quebec. Wieczorem
przewidziany jest czas wolny w mieście
Quebec. Tego wieczora proponujemy
skosztowanie specjałów słynnej kuchni
francuskiej tego regionu. Zakwaterowanie w hotelu Universal lub obiekcie o podobnym standardzie.

5

QUEBEC – MONTREAL (OK.253 KM)

Zwiedzanie miasta Quebec znajdującego się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO- w programie m.in.
Parlament Prowincji Quebec, Cytadela.
Piesza wycieczka do części miasta otoczonej murami gdzie będzie można zobaczyć Chateau de Frontenac (zakupy i
lunch). Wieczorem kontynuacja podróży,
po drodze przeprawa przez rzekę Świętego Wawrzyńca i podróż do Montrealu. W
Montrealu zwiedzanie starej części miasta znanej jako „Vieux Port” wraz z Place
Jacques Carter i Bazyliką Notre Dame.
Wieczorem przewidziany jest czas wolny.
Zakwaterowanie w hotelu Gouvernerur
Hotel Place Dupuis. Zakwaterowanie w
hotelu Gouverneur Hotel Place Dupuis
lub obiekcie o podobnym standardzie.

6

MONTREAL – OTTAWA - TORONTO
(OK.650 KM)

Wyjazd do stolicy Kanady - Ottawy. Jest
to przepiękne miasto z wieloma parkami i ogrodami. Znajdujący się w mieście Budynek Parlamentu jest jedną z

18
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najpiękniejszych budowli tego typu na
świecie. Po południu dalsza podróż do
drugiego najbardziej znanego miasta
Kanady – Toronto nad Jeziorem Ontario.
Wieczorem przewidziany jest wypoczynek lub zwiedzanie miasta. Zakwaterowanie w hotelu Bond Place Hotel. Zakwaterowanie w hotelu Bond Place lub
obiekcie o podobnym standardzie.

7

TORONTO- WODOSPAD NIAGARA
(OK.140 KM)

Wycieczka objazdowa po Toronto jest
świetną okazją do podziwiania imponujących drapaczy chmur (wśród nich CN
Tower, jednej z najwyższych na świecie
budowli). Dalsza podróż wzdłuż Jeziora
Ontario, przeprawa przez Kanał Welland
i dotarcie do celu podróży - Wodospadu
Niagara. Czas wolny- możliwość wykupienia rejsu statkiem Maid of the Mist.
Zakwaterowanie w hotelu Best Western
Cairn Croft Inn. Zakwaterowanie w hotelu Best Western Cairn Croft Inn lub
obiekcie o podobnym standardzie.

8

WODOSPAD NIAGARA- GETTYSBURG
– KRAJ AMISZÓW (OK.547 KM)

Przejazd do stanu Pennsylvania. Wizyta na polu największej bitwy z czasów
Wojny Secesyjnej - Gettysburgu. Dalsza
podróż wzdłuż rzeki Susquehanna do
Południowej Pennsylvanii. Zakwaterowanie w hotelu Genetti. Zakwaterowanie w Wyndham Garden York lub obiekcie o podobnym standardzie.

9

KRAJ AMISZÓW - WASZYNGTON
(OK.132 KM)

Wyruszamy w podróż przez wiejską kra-

WASZYNGTON.

Dzisiejszy dzień w całości przewidziany jest na zwiedzanie miasta
Waszyngton - Kapitol, Obelisk Waszyngtona, gmach Sądu Najwyższego, Biblioteka Kongresu, Biały Dom, siedziba FBI
i wiele innych. Po południu opcjonalna
wizyta w kompleksie muzealnym Smithsonian Institute.

11

WASZYNGTON – WILLIAMSBURG
– ROANOKE (OK.740 KM)

Przejazd do Williamsburg. Spacer wzdłuż
ulicy Duke of Gloucester gdzie będzie
można podziwiać fascynujące budynki
zbudowane w stylu kolonialnym oraz College of William and Mary (może pojawić
się dodatkowa opłata za wstęp). Następnie przejazd do Roanoke. Zakwaterowanie
w hotelu Holiday Inn Tanglewood. Zakwaterowanie w hotelu Holiday Inn Tanglewood lub obiekcie o podobnym standardzie.

12

ROANOKE – BLUE RIDGE
– CHEROKEE (OK.490KM)

Przejazd przez Blue Ridge Mountains
(Błękitne Pasma górskie) do położonego w sercu stanu Karolina miasta
Cherokee. Powrót do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu Edgewater Inn Great
Smoky Mountains. Zakwaterowanie w
hotelu Edgewater & Conference Center
lub obiekcie o podobnym standardzie.

13

CHEROKEE – GREAT SMOKY MOUNTAINS – NASHVILLE (OK.413 KM)

Wizyta w Parku Narodowym Great
Smoky Moutains. Odwiedziny w Mountain Farm and Museum gdzie można
przyjrzeć się życiu codziennemu tutejszych farmerów. Następnie przejazd
przez Knoxville do Nashville (stolicy
stanu Tennesssee, ojczyzny muzyki country). Opcjonalna wizyta w Nashville
Nightlife Dinner Theatre. Zakwaterowanie w hotelu Clarion Nashville Downtown. Zakwaterowanie w hotelu Inn
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at Opryland lub obiekcie o podobnym
standardzie.

14

NASHVILLE – MEMPHIS(OK.342 KM)

Przejazd do Memphis, miasta
znanego z bluesa i bawełny. Po przyjeździe do Memphis zwiedzanie miasta, m.in. wizyta w posiadłości Graceland – niegdyś domu Elvisa Presleya
(za dodatkową opłatą). Spacer po Beale Street i innych ważnych miejscach
miasta. Zakwaterowanie w hotelu
Guest House at Graceland. Zakwaterowanie w hotelu Crowne Plaza Memphis Downtown lub obiekcie o podobnym standardzie.

15

MEMPHIS – JACKSON – NOWY
ORLEAN (OK.643 KM)

Przejazd do Mississippi - stanu Magnolii. Mijamy miejscowość Jackson
(niegdyś stolica stanu Mississippi)
i dalej podróż do Luizjany, Nowego
Orleanu – najbardziej ekscytującego
miasta na południu Stanów Zjednoczonych. Zakwaterowanie w hotelu
Staybridge Suite. Zakwaterowanie w
hotelu Hilton New Orleans Riverside
lub obiekcie o podobnym standardzie.

16

NOWY ORLEAN (OK.327 KM)

Czas wolny w Nowym Orleanie
Wśród miejsc, które warto tam zobaczyć, wymienić należy Dzielnicę Francuską wraz z jej charakterystycznymi żelaznymi balkonami, zawieszonymi ponad
wąskimi ulicami, licznymi restauracjami oraz klubami, w których grany jest
Dixieland.

17

NOWY ORLEAN – MOBILE
– PENSACOLA

Przejazd wzdłuż wybrzeża Zatoki Mississippi przez Mobile, Alabamę do
Pensacoli. Po drodze wstęp do znajdującego się w Bellingrath Home
jednego z najlepszych ogrodów ró-
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STANY ZJEDNOCZONE I KANADA
żanych w Ameryce. Zakwaterowanie
w hotelu Hampton Inn Cordova Mall.
Zakwaterowanie w hotelu Courtyard by
Mariott Pensacola lub obiekcie o podobnym standardzie.

18

PENSACOLA – ORLANDO
(OK.725 KM)

Przejazd przez Florydę do Ocala, miejscowości znanej z hodowli koni. Dalej kontynuowanie podróży przez centralną Florydę, centrum plantacji cytrusów w Stanach,
do Orlando. Zakwaterowanie w hotelu
Radisson Celebration Resort. Zakwaterowanie w hotelu Wyndham Orlando Resort
International Drive lub obiekcie o podobnym standardzie.

(Dla osób, które w dniu dzisiejszym opuszczają Stany Zjednoczone, wycieczka kończy się po przybyciu
do Orlando ok. godziny 16:00).

19

ORLANDO.

Czas na relaks nad basenem lub
wizyta w pobliskim Disneylandzie (za
dodatkową opłatą).

20

ORLANDO – KENNEDY SPACE
CENTER – MIAMI (OK.427 KM)

Przejazd do Ośrodka Lotów Kosmicznych
im. Kennedy’ego, miejsca, w którym narodził się amerykański program badań
kosmicznych. Przejazd do Miami. Zakwaterowanie w hotelu The Hall Miami Resort.
Zakwaterowanie w hotelu Hilton Garden
Inn Miami South Beach lub obiekcie o podobnym standardzie.

21

MIAMI – WARSZAWA.

Transfer na lotnisko w Miami Beach. Wylot samolotu do Warszawy.

22

WARSZAWA.

Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.
CENA ZAWIERA:
Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w
zależności od ilości osób), zakwaterowanie w wymienionych hotelach lub podobnych, udział w programie
zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/
przewodnika lokalnego kontrahenta oraz polskiego
w oznaczonych terminach, wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę, zestaw
informacyjny, ubezpieczenie KL z chorobami przewlekłymi – KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa-Nowy Jork/
Miami-Warszawa (w kwocie min. 3200 PLN/os dorosła
oraz min. 2800 PLN/dziecko 2-11 lat), wiz wjazdowych,
wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków, obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z
polskim pilotem w kwocie 180 PLN/osoba, opłaty na
turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych: lot
helikopterem nad Manhattanem ok. 229 USD/osoba,
Harbor Lights Cruise ok. 2h rejs wokół Manhattanu
ok.35 USD/osoba, wycieczka po Bostonie ok.21 USD/

osoba, obiad w Quebec ok.39 USD/osoba, nocna wycieczka po Montrealu ok. 55 USD/osoba, rejs po rzece
Świętego Wawrzyńca ok.24 USD/osoba, wycieczka na
TORONTO’S CN TOWER ok.35 USD/osoba, wycieczka na
wodospad Niagara ok.65 USD/osoba, lot helikopterem
nad Niagarą ok. 139 USD/osoba, nocna wycieczka po
Waszyngtonie z kolacją ok.65 USD/osoba, wycieczka do restauracji Dolly Parton’s Dixie Stampede oraz
obiad ok. 49 USD/osoba, wycieczka do domu Elvisa
ok. 37 USD/osoba, rejs po Nowym Orleanie z kolacją
ok.75 USD/osoba, wycieczka do studia Universal Florida ok.149 USD/osoba, wycieczka do parku rozrywki
SeaWorld ok. 89 USD/osoba, wycieczka do Parku Narodowego Everglades ok.75 USD/osoba, wycieczka do
Key West ok. 69 USD/osoba, wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż (5 USD/1 dodatkowy bagaż/
dzień),obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3
USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień),
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. G
 rupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Polacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową. Konsorcjum.pl
pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane dokumenty
d o jej uzyskania to wypełniony formularz, 1 zdjęcie
5cm x 5 cm JPG, skan strony ze zdjęciem z paszportu,
(paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty
powrotu) (PDF). Koszty za 1 os. 160 USD – przeliczone
po kursie ze strony ambasady USA, 80 PLN - pośrednictwo przy zakupie wycieczki z oferty Konsorcjum.pl.
Po więcej informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy www.wizowanie.com.
4. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport
musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
5. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie
obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim potwierdzeniu,
6. P
 rzy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą
linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot,
które wymagają wcześniejszego potwierdzenia),
7. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
8. T erminy: 12.04-02.05.2019, 21.06-11.07.2019, 0222.08.2019, 20.09-10.10.2019 zawierają obsługę polskiego pilota (grupa minimum 25 osób),
9. M
 ożliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w
ciągu 24h od dnia podpisania umowy).

TERMINY

Dziecko 2-11 lat
Osoba
Osoba
z 2 osob.
Osoba
w pok. 3-os.
w pok.
w pok.
w pok.
(2 podwójne
(2 podwójne 1-osob.
2-osob.
łóżka)
łóżka)
CENA w USD

Polski pilot
21.06-11.07.2019,
02-22.08.2019

3025

2660

1350

4280

Anglojęzyczny
przewodnik:
10-30.05.2019,
24.05-13.06.2019,
07-27.06.2019,
05-25.07.2019,
19.07-08.08.2019,
16.08-05.09.2019,
30.08-19.09.2019

2815

2445

1085

4115

WYSOKI SEZON
Anglojęzyczny
przewodnik:
26.04-16.05.2019,
13.09-03.10.2019,
27.09-17.10.2019

2995

2570

1170

4380

WYSOKI SEZON
Polski pilot :
12.04-02.05.2019,
20.09-10.10.2019

3210

2790

1445

4550
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Kup 2, a 2 miejsca otrzymasz gratis!*

7 DNI/5 NOCY

SKARBY WSCHODNICH
STANÓW

I NOWY JORK I FILADELFIA I WASZYNGTON I HARRISBURG I NIAGARA FALLS I BOSTON
I NOWY JORK

BOSTON
NIAGARA FALLS

HARISBURG

SPKE

NEW YORK

PHILADELPHIA
WASHINGTON, D.C.

1

WARSZAWA - NOWY JORK

Przybycie na lotnisko w Warszawie 2
godziny przed odlotem. Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot do Nowego
Jorku (przez jeden z europejskich portów lotniczych). Transfer do hotelu.
Nocleg w hotelu Crowne Plaza Somerset lub Sheraton Edison lub w obiekcie
o podobnym standardzie.

2

NOWY JORK

Dzisiaj grupa uda się z przewodnikiem na całodniowe zwiedzanie Nowego Jorku. Na trasie zwiedzania Wall
Street, Ratusz Staromiejski, rzeźba
Charging Bull, One World Trade Center.

Wolności. Kolejnym punktem wycieczki
będzie wizyta w USS Intrepid – amerykański lotniskowiec z okresu II wojny
światowej, który przekształcony został
w okręt-muzeum. Następnie przejazd
śródmieściem, Piąta Aleja, Rockefeller
Center, Times Square. Opcjonalnie wizyta w Ripley’s Belive it not.
Nocleg w hotelu Crowne Plaza Somerset lub Sheraton Edison lub w obiekcie
o podobnym standardzie.

3

NOWY JORK- FILADELFIA - WASZYNGTON

Rankiem przejazd do Filadelfii.
Zwiedzanie miasta podczas którego
zobaczymy Gmach Niepodległości i
Dzwon Wolności. Transfer do Waszyng-

GŁÓWNE ATRAKCJE
PROGRAMU

• zwiedzanie Filadelfii
• wycieczka do Waszyngtonu
• zwiedzanie Uniwersytetu Harvarda
• zakupy w Nowym Jorku

WYCIECZKI OPCJONALNE
• Empire State Building i Sky Ride
• Liberty Cruise
• Wejście na lotniskowiec Interpid
• Nocna wycieczka po Nowym Jorku
• Muzeum Szkła Corning
• Rejs na pokładzie „Maid of The Mist”
• Rejs po porcie w Bostonie
• Muzeum Figur Woskowych
• Rejs w Waszyngtonie
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Opcjonalnie rejs statkiem po zatoce w
pobliże wyspy Ellis i zobaczenie Statui

tonu, wizyta w Muzeum Narodowym Historii Naturalnej. Przejazd do centrum.
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Odwiedzenie muzeum figur woskowych.
Zwiedzanie miasta podczas którego zobaczymy Biały Dom, Wzgórze Kapitolu,
miejsce poświęcone pamięci Lincolna.
Opcjonalnie rejs rzeką Potomak.
Nocleg w hotelu Sheraton Dulles Airport lub Hyatt lub w obiekcie o podobnym standardzie.

4

WASZYNGTON - NIAGARA FALLS

Z samego rana przejazd z Waszyngtonu do Muzeum Szkła w Corning.
Opcjonalna wizyta w Muzeum z niezwykłą i niepowtarzalną kolekcją szkła
historycznego. Na zakończenie dnia
wszystkich uczestników czekają niezapomniane wrażenia - widoki Wodospadu Niagara. Opcjonalnie wzięcia udziału
w pokazie Niagara Falls Movie The Legend of Niagara. Podziwianie słynnej
iluminacji wodospadu.
Nocleg w hotelu Radisson Grand Island
lub w obiekcie o podobnym standardzie.

5

NIAGARA FALLS - BOSTON

W godzinach porannych opcjonalna
wycieczka do Starego Portu Niagara zlokalizowanego przy ujściu rzeki Niagara
do jeziora Ontario. Możliwość wzięcia
udziału w opcjonalnej przejażdżce łodzią odrzutową po spektakularnej rzece Niagara oraz rejsie statkiem „Maid
of the Mist”, który podpływa niemalże
pod sam wodospad. Po południu przejazd do Bostonu. Kolacja w stylu Nowej
Anglii dla chętnych (dodatkowa opłata).
Zakwaterowanie w hotelu Doubletree
by Hilton lub w obiekcie o podobnym
standardzie.

6

BOSTON – NOWY JORK

Rano wizyta na Uniwersytecie
Harvard, Instytucie Technologii Massachusetts oraz Kościele Św. Trójcy i Quincy Market. Opcjonalnie rejs po porcie w
Bostonie. Po południu wylot do Polski
z Bostonu bądź transfer powrotny do
Nowego Jorku na lot do Polski.

7

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie
Imprezy.

TWOJE PODRÓŻE 2019-20®

CENA ZAWIERA:
zakwaterowanie przez 5 nocy w wymienionych hotelach lub podobnych, transfery lotnisko – hotel
– lotnisko, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP
(choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie
uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR
, BP 400 EUR, opiekę przedstawiciela lokalnego kontrahenta na miejscu (oraz polskiego pilota w oznaczonych terminach)
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu na trasie Warszawa - Nowy Jork - Warszawa
przez jeden z portów europejskich (w kwocie min.
2600 zł /osoba), wizy oraz opłaty za pośrednictwo
wizowe, posiłków, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba, obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z
polskim pilotem w kwocie 80 PLN/osoba (płatne w
biurze), napiwków (obligatoryjne napiwki: 77 USD/
osoba), wydatków natury osobistej, opcjonalnych
wycieczek, biletów wstępów do: Empire State Building i Sky Ride – ok. 43 USD/os., Liberty Cruise – ok.
30 USD/os., lotniskowiec Interpid – ok. 31 USD/os.,
nocna wycieczka po Nowym Jorku – ok. 25 USD/os.,
Muzeum Szkła Corning - ok. 16 USD/os., rejs na pokładzie „Maid of The Mist” – ok. 17 USD/os., rejs po
porcie w Bostonie – ok. 22 USD/os., Muzeum Figur
Woskowych – ok. 25 USD/os., rejs w Waszyngtonie –
ok. 23 USD/os, film w jakości IMAX – ok. 12 USD/os.,
pokaz Spirit of the Mist – ok. 20 USD/os., Opcjonalna
opłata łączna za wycieczki: ok. 260 USD/ osoba dorosła, ok. 190 USD/dziecko.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. K ażdy dzień wypełniony jest bogatym programem
zwiedzania,
3. G rupa międzynarodowa z przewagą turystów z
Azji,
4. Promocja „Kup dwa miejsca a dwa otrzymasz gratis” dotyczy noclegu trzeciej i czwartej osoby w
tym samym pokoju hotelowym co dwie pierwsze
osoby
5. * Trzecia i czwarta osoba są zakwaterowane z
dwoma pierwszymi osobami w jednym pokoju.
Korzystają ze spania na dwóch wspólnych łóżkach o wymiarach 140x200. Ilość miejsc w ofercie
promocyjnej jest ograniczona i zależy od dostępności pokoi. Oferta ważna do wyczerpania miejsc.
GRATIS nie obejmuje przelotu, jest on pełnopłatny
oraz kosztów obsługi na miejscu
6. C eny wycieczek fakultatywnych podane na dzień
01.10.2018, ceny mogą ulec zmianie
7. U waga: wszystkie opcjonalne bilety wstępu nie są
wliczone w cenę pakietu
8. Istnieje możliwość wylotów także w soboty
9. D
 o ostatecznego rozliczenia stosujemy kurs
sprzedaży USD z Banku PeKaO SA na 30 dni przed
wylotem

10. P
 olacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych
Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową.
Konsorcjum.pl pośredniczy w jej załatwianiu.
Wymagane dokumenty d o jej uzyskania to wypełniony formularz, 1 zdjęcie 5cm x 5 cm JPG,
skan strony ze zdjęciem z paszportu, (paszport
musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty
powrotu) (PDF). Koszty za 1 os. 160 USD – przeliczone po kursie ze strony ambasady USA, 80 PLN
- pośrednictwo przy zakupie wycieczki z oferty
Konsorcjum.pl. Po więcej informacji dotyczących
pośrednictwa wizowego zapraszamy www.wizowanie.com.
11. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności
powyższej taryfy. W przypadku niedostępności
tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w
innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim
potwierdzeniu.
12. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu”
(najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego
(zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot, które wymagają wcześniejszego potwierdzenia.)
13. Transfer dla osób przylatujących do Nowego
Jorku w godzinach 23:00 – 9:00 jest dodatkowo
płatny (170 USD/transfer/w jedną stronę dla
max 4 osób)
14. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic,
Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji).
15. T erminy: 03-08.01.2019, 13-18.02.2019, 2025.03.2019, 24-29.04.2019, 01-06.05.2019, 29.0503.06.2019, 26.06-01.07.2019, 24-29.07.2019,
14-19.08.2019, 18-23.09.2019, 16-21.10.2019,
06-11.11.2019, 04-09.12.2019 zawierają obsługę
polskiego pilota na miejscu (min. 25 osób).
16. M ożliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
+ 3,2 % wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu
24h od dnia podpisania umowy).

TERMINY

3 i 4 os.
Osoba
w pok. 2-os.
w pok.
(2 podwójne
2-osob.
łóżka)

Dziecko 2-9 lat
Osoba
z 2 osob.
w pok.
w pok.
(2 podwójne 1-osob.
łóżka)

CENA w USD
Polski pilot
03-08.01.2019
13-18.02.2019
20-25.03.2019
24-29.04.2019
01-06.05.2019
29.05-03.06.2019
26.06-01.07.2019
24-29.07.2019
14-19.08.2019
18-23.09.2019
16-21.10.2019
06-11.11.2019
04-09.12.2019

660

200

200

870

Anglojęzyczny
przewodnik:
17-22.01.2019
31.01-05.02.2019
06-11.02.2019
27.02-04.03.2019
06-11.03.2019
03-08.04.2019
10-15.04.2019
15-20.05.2019
05-10.06.2019
19-24.06.2019
10-15.07.2019
07-12.08.2019
21-26.08.2019
04-09.09.2019
02-07.10.2019
23-28.10.2019
20-25.11.2019
11-16.12.2019

580

100

100

800
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wycieczki objazdowe

Kup 2, a 2 miejsca otrzymasz gratis!*

9 DNI/7 NOCY

METROPOLIE WSCHODNIEGO
WYBRZEŻA
I NOWY JORK I FILADELFIA I WASZYNGTON I CORNING I WODOSPAD NIAGARA I BOSTON
I NOWY JORK I UNIWERSYTET PRINCETON I FARMA AMISZÓW I NOWY JORK

1

BOSTON
NIAGARA FALLS
RHODE ISLAND
SPKE

HARISBURG

NEW YORK

PHILADELPHIA
WASHINGTON, D.C.

WARSZAWA - NOWY JORK

Przybycie na lotnisko w Warszawie 2
godziny przed odlotem. Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot do Nowego
Jorku. Spotkanie z przedstawicielem
lokalnego kontrahenta w strefie odbioru bagaży. Transfer do hotelu.
Nocleg w hotelu Hilton East Brunswick
lub Sheraton Edison lub w obiekcie o
podobnym standardzie.

2

NOWY JORK

O poranku grupa uda się na całodniowe zwiedzanie Nowego Jorku.
Uczestnicy będą mieli okazję poznać
historię
miasta i kulturę jego mieszkańców. Nasza podróż rozpocznie się od wizyty w
finansowej stolicy świata, Wall Street.
Po drodze zobaczymy Stary Ratusz i
rzeźbę byka Charging Bull. Następnie
udamy się w kierunku One World Trade
Center (wejście dodatkowo płatne). Bu-

dynek wznosi się na wysokość 541 metrów - to najwyższy amerykański budynek i punkt orientacyjny na panoramę
Nowego Jorku. Jest to jeden z czterech
nowojorskich wieżowców stanowiących
część nowego kompleksu, który powstał
w miejscu biurowców WTC zniszczonych
w wyniku zamachu z 11 września 2001.
Zaraz potem ruszamy, aby zobaczyć
miasto z zupełnie innej perspektywy, dołączając do rejsu Liberty Cruise
(opcjonalnie), najczęściej odwiedzanej
atrakcji Nowego Jorku. Podczas rejsu
widokowego po rzece Hudson będzie
możliwość zrobienia sobie zdjęcia z
Statuą Wolności lub Mostem Brooklyńskim w tle. Z pokładu statku zobaczymy także wyspę Ellis Island, na której
znajdowało się główne centrum przyjmowania imigrantów do Stanów Zjednoczonych, przybywających z Europy.
USS Intrepid będzie naszym następnym
punktem programu (wejście opcjonalnie). Jest to amerykański lotniskowiec
z okresu II wojny światowej i wojny

GŁÓWNE ATRAKCJE
PROGRAMU
• zakupy w Nowym Jorku
• wizyta w Muzeum Szkła
• Wodospad Niagara
• Farma Amiszów

WYCIECZKI OPCJONALNE
• Empire State Building
• Liberty Cruise
• Lotniskowiec Interpid
• Muzeum Szkła Corning
• Rejs na pokładzie „Maid of The Mist”
• Rejs po porcie w Bostonie
• Muzeum Figur Woskowych
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wycieczki objazdowe

proszeni na Hot Glass Show, który będzie wykonywany przez profesjonalnych
rzemieślników. Po lunchu (dodatkowo
płatny) udamy się do miejscowości Niagara Falls aby poznać historię i zobaczyć słynny Wodospad Niagar podczas
projekcji filmu „The Legend of Niagara”
(opcjonalnie). Film ten przedstawia ponad 12,000 lat historii i bada oddziaływanie ludzi na wodospad od czasów
starożytnych do ludzi współczesnych (z
uwagi na czas podróży widok na Wodospad Niagara nie jest gwarantowany)
Nocleg w Radisson Grand Island lub
w obiekcie o podobnym standardzie.

5
wietnamskiej. Po wycofaniu ze służby
przekształcony został w okręt-muzeum.
Przejeżdżając przez centrum, przed przybyciem do Rockefeller Center, będziemy
mieli okazję zobaczyć z autokaru United
Nation (ONZ) i słynną ulicę Fifth Avenue.
Ostatnim celem tego dnia będzie Times
Square - plac w dzielnicy Midtown słynący z wielkiej liczby reklam świetlnych, na
którym co roku odbywa się uroczystość
powitania Nowego Roku. Po przyjeździe odwiedzający będzie miał również
okazję poznać Ripley’s Believe It Not!
– Muzeum niezwykłości (opcjonalnie).
Doświadcz niewiarygodnych tajemnic
naszego świata. Nocleg w hotelu Crowne
Plaza Somerset lub Radisson Somerset
lub w obiekcie o podobnym standardzie.

3

NOWY JORK - FILADELFIA – WASZYNGTON (OK 380 KM)

Rankiem krótkie zwiedzanie Filadelfii,
która znana jest jako miejsce narodzin
amerykańskiej demokracji. W czasie
pobytu w Narodowym Parku Historycznym uczestnicy będą mieli okazję
stanąć dokładnie w tym samym miejscu, gdzie została podpisana Konstytucja i Deklaracja Niepodległości. Nie
pominiemy także zobaczenia Dzwonu
Wolności, który jest znany i rozpoznawalny ze swojego charakterystycznego
pęknięcia. Uczestnicy poznają ciekawą
historię tego pęknięcia, a także dowiedzą się jak dzwon stał się symbolem
niepodległości. Następnie udamy się
w kierunku Washington D.C. Pierwszym przystankiem będzie Narodowe
Muzeum Historii Naturalnej, które po-
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siada ponad 125 milionów eksponatówroślin, zwierząt, skamieniałości,
minerałów, skał, meteorytów. Zobaczymy Kapitol (z zewnątrz). Będziemy
mogli zrobić zdjęcie poza budynkiem
Kongresu USA, gdzie uchwalono wiele
ważnych amerykańskich ustaw. Odwiedzimy także Muzeum Figur Woskowych
Madame Tussaud (opcjonalnie). W tym
miejscu będzie można zrobić zdjęcia z
wszystkimi Prezydentami Stanów Zjednoczonych, a także z wieloma znanymi
celebrytami. Później będzie możliwość
zrobienia sobie zdjęcia na tle Białego
Domu, głównej rezydencji i miejsca
pracy prezydenta USA. Zobaczymy także jedne z najbardziej znanych zabytków a mianowicie Mauzoleum Lincolna w Waszyngtonie, Pomnik Lincolna
upamiętniający szesnastego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ponadto z
pewnością nie chcesz przegapić okazji
do wzięcia udziału w ekskluzywnym
rejsie widokowym na miasto po rzece
Potomak (opcjonalnie). W czasie rejsu uczestnicy zobaczą między innymi
Pentagon – siedziba Departamentu
Obrony Stanów Zjednoczonych. Nocleg
w hotelu Wingate by Wyndham lub w
obiekcie o podobnym standardzie.

4

WASZYNGTON – CORNING – WODOSPAD
NIAGARA (OK. 686 KM)

Z samego rana grupa uda się na zwiedzanie Muzeum Szkła (opcjonalnie),
które jest dedykowane historii, sztuce i nauce wytwarzania szkła. Muzeum
to ma w swojej kolekcji ponad 45 000
przedmiotów. Uczestnicy zostaną za-

WODOSPAD NIAGARA – BOSTON (OK
752 KM)

rozpoczniemy od wycieczki i poznania
charakterystyki miasta Niagara, którą
odkryjemy podczas opcjonalnej wycieczki „The Old Fort Niagara”. Fort Niagara
ulokowany jest przy ujściu rzeki Niagara wpływającej do jeziora Ontario i dziś
pełni funkcję muzeum. Następnie udamy się na zapierający dech w piersiach i
umożliwiający doświadczenie siły natuty
rejs JetBoat po rzece Niagara (opcjonalnie).Wybierzemy się także (opcjonalnie)
w podróż na słynną „Maid of the Mist”,
która zabiera turystów najbliżej Wodospadu Niagara jak to tylko możliwe! (od
kwietnia do listopada). Z widokiem na
American Fall, Horseshoe Fall i Bridail
Veil Fall będziesz zdumiony ogłuszającym hukiem spadającej wody. Wysokość
i dźwięk Wodospadu Niagara jest przepiękny. Ponad 168 000 m3 wody spada z
brzegu wodospadu w czasie każdej minuty. Po opuszczeniu Niagara Falls City,
udamy się do Bostonu. Przed przyjazdem do hotelu zakończymy pyszną kolacją, podczas której będziemy mieli możliwość skosztować słynnych bostońskich
homarów (opcjonalnie).Zakwaterowanie
w hotelu Double tree by Hliton w obiekcie o podobnym standardzie.

6

BOSTON – NOWY JORK (OK. 228 KM)

W dniu dzisiejszym zaczniemy naszą wycieczkę od odwiedzenia kampusu
pierwszej uczelni w Stanach Zjednoczonych, Harvard University. Przespacerujemy się korytarzem prestiżowej szkoły
należącej do Ivy League,
do której chodzili jedni z najbardziej
wpływowych ludzi na świecie. Następnie
odwiedzimy Massachusetts Institute of

Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company

konsorcjum.pl

23

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA
Technology - prywatna politechnika założona w 1861 roku, która wykształciła 85
laureatów Nagrody Nobla. W czasie naszej podróży będziemy mijać starą Katedrę świętej Trójcy, której sylwetka odbija
się w sąsiadującym wieżowcu Hancock.
Następnie odwiedzimy port w Bostonie
i weźmiemy udział (opcjonalnie) w rejsie Boston Harbor Cruise, na pokładzie
którego przewodnik opowie między innymi o historii bostońskich nabrzeży.
Po rejsie odwiedzimy najstarszy targ w
Bostonie Quincy Market. Tutaj znajdziesz
lokalne specjały i stoiska z pamiątkami.
Opcjonalnie będzie możliwość zjedzenia
posiłku. W południe wrócimy do Nowego
Jorku. Zakwaterowanie w hotelu Crowne
Plaza Somerset, Radisson Somerset lub
obiekcie o podobnym standardzie.

7

UNIWERSYTET PRINCETON – FARMA
AMISZÓW (OK. 350 KM)

Rozpoczniemy dzisiejszy od zwiedzania
Princeton University, jednej ze słynnych
szkół Ivy League. Będziemy oprowadzani
po szkole poznając jej historię. Następnie
udamy się do Pensylwanii aby odwiedzić
Farmę Amiszów (opcjonalnie). Wycieczka z przewodnikiem zaprowadzi nas do
autentycznego gospodarstwa Amiszów,
gdzie będziemy mogli bliżej przyjrzeć
się ich histori. Ponadto odbędzie się wycieczka autokarowa z przewodnikiem do
aby zwiedzić unikalne miasteczko rolnicze. Warto więc poznać od środka kulturę
Amiszów, spróbować ich kuchni czy przetworów, odwiedzić szkoły czy wreszcie porozmawiać z jednym z ich przedstawicieli.
Powrót do hotelu na nocleg.

8

NOWY JORK

Dziś udamy się do Rockefeller Center oraz sklepu położonego przy 5 Alei
Saks Fifth Department na zakupy.
Po południu transfer na lotnisko na lot
powrotny do Polski.

9

WARSZAWA

Przylot do kraju. Zakończenie imprezy.
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie przez 7 nocy w wymienionych hotelach lub podobnych, transfery lotnisko – hotel
– lotnisko, przejazdy klimatyzowanym autokarem
podczas zwiedzania, opiekę anglojęzycznego przewodnika lokalnego kontrahenta na miejscu oraz
polskiego pilota w oznaczonych terminach, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe)
do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) KL
150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR, zestaw
informacyjny
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CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu na trasie Warszawa - Nowy Jork – Warszawa z przesiadką w europejskim porcie lotniczym w cenie minimalnej 2800 zł/osoba dorosła, promesy wizowej (160 USD/osoba) oraz
ewentualnej opłaty za pośrednictwo wizowe,
posiłków, opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny w kwocie 13 zł/osoba, obligatoryjnej
opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach
z polskim pilotem w kwocie 100 PLN/osoba
(płatne w biurze), napiwków dla przewodnika
(obligatoryjne napiwki: 10 USD/osoba/dzień),
napiwki dla kierowcy za transfer z/na lotnisko:
3 USD/osoba/w jedną stronę, wydatków natury
osobistej,
opcjonalnych wycieczek, biletów wstępów:
do One World Trade Center – ok. 40 USD/os.,
Liberty Cruise – ok. 35 USD/os., lotniskowiec
Interpid – ok. 35 USD/os., Muzeum Figur Woskowych – ok. 25 USD/os., Muzeum Szkła Corning
- ok. 20 USD/os., rejs na pokładzie „Maid of The
Mist” – ok. 20 USD/os., rejs po porcie w Bostonie – ok. 30 USD/os., Metropolitan Museum o
Art – ok. 25 USD/os., Uniwersytet Princeton – ok
20 USD/os, Teatr I-Max – ok. 20 USD/os.,
Opcjonalna opłata łączna za wszystkie wycieczki i bilety wstępów:
ok. 270 USD/osoba dorosła, ok.130USD/dzieci
do lat 11.
Ceny biletów wstępu są orientacyjne i mogą
ulec zmianie.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. K ażdy dzień wypełniony jest bogatym programem zwiedzania,
3. G rupa międzynarodowa z przewagą turystów
z Azji,
4. Promocja „Kup dwa miejsca a dwa otrzymasz
gratis” dotyczy noclegu trzeciej i czwartej
osoby w tym samym pokoju hotelowym co
dwie pierwsze osoby
5. * Trzecia i czwarta osoba są zakwaterowane z
dwoma pierwszymi osobami w jednym pokoju. Korzystają ze spania na dwóch wspólnych
łóżkach o wymiarach 140x200. Ilość miejsc
w ofercie promocyjnej jest ograniczona i
zależy od dostępności pokoi. Oferta ważna
do wyczerpania miejsc. GRATIS nie obejmuje
przelotu, jest on pełnopłatny oraz kosztów
obsługi na miejscu
6. C eny wycieczek fakultatywnych podane na
dzień 01.10.2018, ceny mogą ulec zmianie
7. U
 waga: wszystkie opcjonalne bilety wstępu
nie są wliczone w cenę pakietu
8. Istnieje możliwość wylotów także w środy
9. D
 o ostatecznego rozliczenia stosujemy kurs
sprzedaży USD z Banku PeKaO SA na 30 dni
przed wylotem
10. P
 olacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki muszą posiadać promesę
wjazdową. Konsorcjum.pl pośredniczy w jej
załatwianiu. Wymagane dokumenty d o jej
uzyskania to wypełniony formularz, 1 zdję-

cie 5cm x 5 cm JPG, skan strony ze zdjęciem z
paszportu, (paszport musi być ważny minimum
6 miesięcy od daty powrotu) (PDF). Koszty za 1
os. 160 USD – przeliczone po kursie ze strony
ambasady USA, 80 PLN - pośrednictwo przy zakupie wycieczki z oferty Konsorcjum.pl. Po więcej
informacji dotyczących pośrednictwa wizowego
zapraszamy www.wizowanie.com.
11. O
 soby wykupujące przelot samodzielnie proszone są zorganizowanie wylotu powrotnego z
Bostonu po godzinie 14:00 lub wylotu z Nowego
Jorku po godzinie 19:30
12. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności
powyższej taryfy. W przypadku niedostępności
tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w
innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim
potwierdzeniu.
13. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu”
(najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego
(zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot, które wymagają wcześniejszego potwierdzenia.)
14. T ransfer dla osób przylatujących do Nowego
Jorku w godzinach 23:00 – 9:00 jest dodatkowo
płatny (170 USD/transfer/w jedną stronę dla
max 4 osób)
15. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic,
Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji).
16. Terminy: 05-12.01.2019, 16-23.02.2019, 2330.03.2019, 04-11.05.2019, 25.05-01.06.2019,
22-29.06.2019, 06-13.07.2019, 27.07-03.08.2019,
17-24.08.2019, 07-14.09.2019, 21-28.09.2019, 1926.10.2019 zawierają obsługę polskiego pilota na
miejscu (min. 25 osób).
17. M
 ożliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
+ 3,2 % wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu
24h od dnia podpisania umowy

TERMINY

Dziecko 2-9 lat
3i4
z 2 osob. Osoba
Osoba
w pok. osoba
w pok.
w pok.
2-osob. w pok. 2-os. (2 podwójne 1-osob.
łóżka)
CENA w USD

Polski pilot
05-12.01.2019
16-23.02.2019
23-30.03.2019
04-11.05.2019
25.05-01.06.2019
22-29.06.2019
06-13.07.2019
27.07-03.08.2019
17-24.08.2019
07-14.09.2019
21-28.09.2019
19-26.10.2019

925

200

200

1200

Anglojęzyczny
przewodnik:
19-26.01.2019
02-09.02.2019
02-09.03.2019
09-16.03.2019
06-13.04.2019
18-25.05.2019
08-15.06.2019
20-27.07.2019
10-17.08.2019
21-31.08.2019
14-21.09.2019
05-12.10.2019
09-16.11.2019

795

100

100

1075
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Kup 2, a 2 miejsca otrzymasz gratis!*

9 DNI/7 NOCY

WSCHODNIE WYBRZEŻE
USA I KANADY

I NOWY JORK I FILADELFIA I WASZYNGTON I HARRISBURG I NIAGARA FALLS I TORONTO
I THOUSAND ISLANDS I OTTAWA I MONTREAL I QUEBEC CITY I BOSTON I NOWY JORK
Dziecko 2-9 lat
Osoba
3i4
z 2 osob.
Osoba
w pok.
osoba
w pok.
w pok.
2-osob. w pok. 2-os. (2 podwójne 1-osob.
łóżka)

TERMINY

CENA w PLN
Polski pilot
11-18.05-2019,
01-08.06.2019,
22-29.06.2019,
13-20.07.2019,
27.07-03.08.2019,
17-24.08.2019,
07-14.09.2019,
05-12.10.2019,
19-26.10.2019,
16-23.11.2019

3870

800

800

5060

Anglojęzyczny
przewodnik:
06-13.04.2019,
18-25.05.2019,
08-15.06.2019,
06-13.07.2019,
20-27.07.2019,
10-17.08.2019,
24-31.08.2019,
21-28.09.2019,
12-19.10.2019,
02-09.11.2019

2835

400

400

4030

1

Zbiórka na lotnisku w Warszawie
na 2 godziny przed odlotem. Odprawa
paszportowo-bagażowa. Wylot do Nowego Jorku przez jeden z europejskich
portów lotniczych. Po przylocie transfer
do hotelu. Nocleg w hotelu Crowne Plaza Somerset lub Sheraton Edison lub
w obiekcie o podobnym standardzie.
Możliwość wzięcia udziału w opcjonalnej (dodatkowo płatnej) kolacji, na którą z grupą uda się pilot (jeśli wycieczka
została wykupiona z polskim pilotem).

QUÉBEC
MONTRÉAL
OTTAWA

TORONTO

BOSTON
NIAGARA FALLS
HARISBUR
G

SPKE

WARSZAWA - NOWY JORK

NEW YORK

PHILADELPHIA
WASHINGTON, D.C.

TWOJE PODRÓŻE 2019-20®

2

NOWY JORK

Rankiem udamy się na całodniowe
zwiedzanie Nowego Jorku. Po drodze zatrzymamy się na śniadanie w jednej z
lokalnych restauracji (dodatkowo płatne
na miejscu). Nasza podróż rozpocznie
się od odwiedzenia finansowej stolicy

świata jaką jest Wall Street. Znajdują się
tu największe światowe giełdy papierów
wartościowych. Po drodze zobaczymy
także Stary Ratusz i słynną rzeźbę Charging Bull. Następnie dotrzemy do One
World Trade Center – najwyższego drapacza chmur w Nowym Jorku, który powstał
w miejscu biurowców WTC zniszczonych
w wyniku zamachu z 11 września 2001. W
trakcie zwiedzania przerwa na lunch (we
własnym zakresie). Następnie udamy się
na poznawanie miasta z innej perspektywy. Weźmiemy udział w rejsie Liberty
Cruise, który jest jedną z najpopularniejszych atrakcji. Będziemy podziwiać wspaniałe widoki na panoramę Nowego Jorku.
Rejs jest także najlepszym sposobem na
zobaczenie Statui Wolności, Manhattan
Bridge, Brooklyn Bridge, Wyspy Gubernatora, Wyspy Ellis czy Historycznego Centrum Imigracyjnego. Kolejnym punktem
wycieczki będzie wizyta w USS Intrepid –
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amerykański lotniskowiec z okresu II wojny światowej, który przekształcony został
w okręt-muzeum. Po południu spacer po
centrum Nowego Jorku, między innymi
przejście główną ulicą centrum nowojorskiego Manhattanu, 5th Avenue – jednej z
najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych ulic handlowych. Możliwość
zobaczenia także budynku ONZ oraz Rockefeller Center.
Późnym popołudniem powrót do hotelu

Crowne Plaza Somerset lub Sheraton Edison lub w obiekcie o podobnym standardzie. Kolacja we własnym zakresie.

3

FILADELFIA - WASZYNGTON
(OK. 407 KM)

Przejazd do Filadelfii i krótkie zwiedzanie miasta, podczas którego zobaczymy
Gmach Niepodległości, gdzie Goerge Washington został mianowany na stanowi-

wycieczki objazdowe

sko naczelnego dowódcy armii kontynentalnej, oraz Dzwon Wolności. Po drodze
zatrzymamy się na śniadanie (dodatkowo
płatne na miejscu). Transfer do Waszyngtonu, po przyjeździe wizyta w Narodowym
Muzeum Historii Naturalnej, przejazd
na Wzgórze Kapitolu, przystanek przed
budynkiem Kongresu, następnie odwiedzimy muzeum figur woskowych, gdzie
będziemy mogli zobaczyć wszystkich
prezydentów stanów zjednoczonych. Zobaczymy Biały Dom oraz miejsce poświęcone pamięci Lincolna. Opcjonalnierejs
rzeką Potomak w trakcie którego można
podziwiać Pentagon. Nocleg w hotelu
Sheraton Dulles Arirport lub Hyatt lub w
obiekcie o podobnym standardzie.

4

WASZYNGTON - WODOSPAD NIAGARA
(OK. 686 KM)

Z samego rana przejazd z Waszyngtonu do Muzeum Szkła w Corning – największego muzeum szkła na świecie.
Opcjonalna wizyta w Muzeum z niezwykłą i niepowtarzalną kolekcją szkła
historycznego. Na zakończenie dnia
wszystkich uczestników czekają niezapomniane wrażenia – widok na Wodospad Niagara. Następnie przekroczenie
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granicy z Kanadą. Po zakwaterowaniu w
hotelu możliwość doświadczenia słynnej iluminacji wodospadu Niagara. Nocleg w hotelu Quality Inn lub w obiekcie
o podobnym standardzie.

5

WODOSPAD NIAGARA – TORONTO (OK.
133 KM)

Rano udamy się nad Wodospad Niagara
po kanadyjskiej stronie granicy. Opcjonalnierejs statkiem „Maid of the Mist”,
który podpływa niemalże pod sam wodospad, opcjonalnie wizyta w kinie IMAX
lub opcjonalny lunch na Wieży Skylon w
restauracji z widokiem na Niagarę. Następnie przejedziemy do Toronto, gdzie
zobaczymy CN Tower (opcjonalnie),
Ratusz i Chinatown. OpcjonalnieRejs
wzdłuż wybrzeża Toronto, wjechanie na
najwyższą do niedawna wieżę świata –
CN Tower, wizyta w Ripley’s Aquarium.
Zakwaterowanie w hotelu Crown Plaza
lub Radisson lub w obiekcie o podobnym standardzie.

6

8

BOSTON LUB BOSTON - NOWY JORK
(OK. 364 KM)

Rano wizyta na Uniwersytecie Harvard,
Instytucie Technologii Massachusetts
oraz Kościele Trójcy Świętej. OpcjonalnieRejs po porcie w Bostonie. Po południu wylot z Bostonu bądź transfer
powrotny do Nowego Jorku na lot do
Polski.

9

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie
imprezy.

TORONTO – 1000 ISLANDS - OTTAWA –
MONTREAL (OK. 660 KM)

Rano opuścimy Toronto i udamy się na
rejs łodzią, która zabierze nas na jedną
z Tysiąca Wysp na rzece Św. Wawrzyńca.
Następnie zatrzymamy się w Ottawie, stolicy Kanady, w której zobaczymy między
innymi Gmach Parlamentu, Centennial
Flame. Późnym popołudniem przybędziemy do Montrealu, drugiego co do wielkości francuskojęzycznego miasta świata, gdzie również odwiedzimy prowincję
Quebec. Zobaczymy kościół katolicki św.
Józefa. Nocleg w Hotelu Sandman lub w
obiekcie o podobnym standardzie.

7
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MONTREAL- QUEBEC- BOSTON (OK. 895
KM)

Rano opuścimy hotel i udamy się na
zwiedzanie Quebecu, gdzie możliwa jest
wycieczka po starym mieście, wraz z Cytadelą Quebec (wstęp za opłatą - opcjonalnie) oraz zamkiem Fronternec. Następnie
możliwość spróbowania prawdziwie francuskiego posiłku w jednej z najbardziej
rozpoznawalnych restauracji miasta (za
dopłatą). Wizyta w sklepie bezcłowym
i przejazd do Bostonu. Zakwaterowanie w
hotelu Double tree by Hilton lub w obiekcie o podobnym standardzie.

TWOJE PODRÓŻE 2019-20®

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie przez 7 nocy w wymienionych hotelach lub podobnych, transfery lotnisko – hotel – lotnisko, przejazdy klimatyzowanym autokarem podczas
zwiedzania, opiekę anglojęzycznego przewodnika lokalnego kontrahenta na miejscu oraz polskiego pilota
w oznaczonych terminach, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS
(amatorskie uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW
4.000 EUR , BP 400 EUR, zestaw informacyjny
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu na trasie Warszawa - Nowy Jork – Warszawa
z przesiadką w europejskim porcie lotniczym w cenie
minimalnej 2800 zł/osoba dorosła, promesy wizowej
(160 USD/osoba) oraz ewentualnej opłaty za pośrednictwo wizowe, posiłków, opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny w kwocie 13 zł/osoba, obligatoryjnej
opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim
pilotem w kwocie 100 PLN/osoba (płatne w biurze),
napiwków dla przewodnika (obligatoryjne napiwki: 10
USD/osoba/dzień), napiwki dla kierowcy za transfer z/
na lotnisko: 3 USD/osoba/w jedną stronę, wydatków
natury osobistej, opcjonalnych wycieczek, biletów
wstępów do zwiedzanych obiektów (płatne na miejscu
u kontrahenta):
Liberty Cruise – ok. 35 USD/os., One World Trade Center - ok. 40 USD/os dorosła, Muzeum niezwykłości – ok.
33 USD/os dorosła, lotniskowiec Interpid – ok. 35 USD/
os., film IMAX po stronie Kanadyjskiej – ok. 30 USD/os.,
po stronie USA – ok 20 USD/os., muzeum Szkła Corning ok. 20 USD/os., Rejs na pokładzie „Maid of The
Mist” – ok. 23 USD/os., rejsu po porcie w Bostonie – ok.
22 USD/os., wstęp do Akademii Wojskowej USA -ok. 14

USD/os., wstęp na wieżę Skylon z lunchem -ok. 45 USD/
os., CN Tower - ok. 40 USD/os dorosła a dzieci 28 USD/
os., Rejs po wybrzeżu Toronto - ok. 25 USD/os., Cytadela w Quebec - ok. 15 USD/os., rejs po Thousand Islands
– ok. 35 USD/os., Ripley’s Canada Aquarium – ok 35
USD/osoba, muzeum figur woskowych – ok. 35 USD/
os, kolacja w Waszyngtonie - ok. 16 USD/os., lunch w
stylu francuskim w Quebeck - ok. 37 USD/os., kolacja w
Bostonie - ok. 30 USD/os., kolacja grupowa w Toronto
– ok. 25 USD/osoba
Ceny biletów wstępu są orientacyjne i mogą ulec zmianie.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. K ażdy dzień wypełniony jest bogatym programem
zwiedzania,
3. Grupa międzynarodowa z przewagą turystów z Azji,
4. Promocja „Kup dwa miejsca a dwa otrzymasz gratis” dotyczy noclegu trzeciej i czwartej osoby w tym
samym pokoju hotelowym co dwie pierwsze osoby
5. * Trzecia i czwarta osoba są zakwaterowane z dwoma
pierwszymi osobami w jednym pokoju. Korzystają ze
spania na dwóch wspólnych łóżkach o wymiarach
140x200. Ilość miejsc w ofercie promocyjnej jest
ograniczona i zależy od dostępności pokoi. Oferta
ważna do wyczerpania miejsc. GRATIS nie obejmuje
przelotu, jest on pełnopłatny oraz kosztów obsługi
na miejscu
6. C eny wycieczek fakultatywnych podane na dzień
01.10.2018, ceny mogą ulec zmianie
7. U
 waga: wszystkie opcjonalne bilety wstępu nie są
wliczone w cenę pakietu
8. Istnieje możliwość wylotów także w soboty
9. D
 o ostatecznego rozliczenia stosujemy kurs sprzedaży USD z Banku PeKaO SA na 30 dni przed wylotem
10. P
 olacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych
Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową. Konsorcjum.pl pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane dokumenty d o jej uzyskania to wypełniony
formularz, 1 zdjęcie 5cm x 5 cm JPG, skan strony
ze zdjęciem z paszportu, (paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu) (PDF).
Koszty za 1 os. 160 USD – przeliczone po kursie ze
strony ambasady USA, 80 PLN - pośrednictwo przy
zakupie wycieczki z oferty Konsorcjum.pl. Po więcej
informacji dotyczących pośrednictwa wizowego
zapraszamy www.wizowanie.com.
11. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności
powyższej taryfy. W przypadku niedostępności
tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w
innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim
potwierdzeniu.
12. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”)
obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie
z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają wcześniejszego potwierdzenia.)
13. Osoby wykupujące przelot samodzielnie proszone
są zorganizowanie wylotu powrotnego z Bostonu
po godzinie 14:00 lub wylotu z Nowego Jorku po
godzinie 19:30
14. T ransfer dla osób przylatujących do Nowego Jorku
w godzinach 23:00 – 9:00 jest dodatkowo płatny
(170 USD/transfer/w jedną stronę dla max 4 osób)
15. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic,
Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej
kalkulacji).
16. Terminy: 11-18.05-2019,
01-08.06.2019, 2229.06.2019,
13-20.07.2019,
27.07-03.08.2019,
17-24.08.2019, 07-14.09.2019, 05-12.10.2019, 1926.10.2019, 16-23.11.2019 zawierają obsługę polskiego pilota na miejscu (min. 25 osób).
17. M
 ożliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +
3,2 % wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h
od dnia podpisania umowy).
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wycieczki objazdowe
13 DNI/11 NOCY

WSCHÓD BEZ TAJEMNIC

I NOWY JORK I BOSTON I NOWA ANGLIA I QUEBEC CITY I MONTREAL I RZEKA
ŚW. WAWRZYŃCA I OTTAWA I THOUSAND ISLANDS I TORONTO I WODOSPAD NIAGARA
I GETTYSBURG I KRAJ AMISZÓW I WASZYNGTON I FILADELFIA I NOWY JORK

1

WARSZAWA – NOWY JORK

Przybycie na lotnisko w Warszawie
(Okęcie) na 2 godziny przed wylotem.
Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot
do Nowego Jorku (przez jeden z euro-

2

GŁÓWNE ATRAKCJE
PROGRAMU

• Piesza wycieczka w Bostonie szlakiem
Freedom Trail
• Przejazd przez Vermont i New Hampshire –
perełki „Nowej Anglii”
• Wycieczka z przewodnikiem po Quebec City
• Wizyta w National Military Park w Gettysburgu
• Wizyta w Domu i Muzeum Amiszów
• Podziwianie Pomnika Lincolna
• Zwiedzanie Filadelfii
• Wycieczka po Waszyngtonie

WYCIECZKI OPCJONALNE

• Wycieczka z kolacją na farmie kanadyjskich
klonów
• Wycieczka Montreal nocą z kolacją
• Rejs Maid of the Mist oraz lunch w
restauracji w Skylon Tower, z przepięknym
widokiem na wodospad
• Waszyngton nocą oraz kolacja w modnym
Georgetown

TERMINY

pejskich portów lotniczych). Po przylocie transfer do hotelu.
Nocleg w hotelu The Lexington New
York. Nocleg w hotelu Dylan hotel lub
obiekcie o podobnym standardzie.

Dziecko 2-11 lat
Osoba
Osoba
z 2 osob.
Osoba
w pok. 3-os.
w pok.
w pok.
w pok.
(2 podwójne
(2 podwójne 1-osob.
2-osob.
łóżka)
łóżka)

NOWY JORK – BOSTON

Wycieczkę rozpoczynamy rano –
spotkanie w lobby hotelu w Nowym
Jorku o godz. 7:30, wyjazd o godz.
8:00. Wyjazd z Nowego Jorku i podróż
do Nowej Anglii. Przejazd przez Hartford do Bostonu (Massachusetts).
Wczesnym popołudniem zwiedzanie
zabytkowego budynku Quincy Market. Piesza wycieczka wzdłuż Freedom
Trail, czterokilometrowej ścieżki prowadzącej przez najważniejsze zabytki
miasta. Wieczorem przewidziany jest
czas wolny. Zakwaterowanie w hotelu Marriott Quincy. Zakwaterowanie
w hotelu Courtyard Marriott Boston
Brookline lub obiekcie o podobnym
standardzie.

3

BOSTON – NOWA ANGLIA – QUEBEC

Tego dnia przewidziana jest podróż
przez stany New Hampshire i Vermont.
Następnie przejazd przez Białe Góry,
przekroczenie granicy amerykańsko-kanadyjskiej wjazd do prowincji Quebec. Wieczorem przewidziany jest
czas wolny w mieście Quebec. Tego

wieczora proponujemy skosztowanie
specjałów słynnej kuchni francuskiej
tego regionu (opcjonalnie). Zakwaterowanie w hotelu Pur Quebec. Zakwaterowanie w hotelu Universal lub
obiekcie o podobnym standardzie.

4

QUEBEC CITY – MONTREAL

Zwiedzanie miasta Quebec znajdującego się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO- w programie m.in.
Parlament Prowincji Quebec, Cytadela. Piesza wycieczka do części miasta
otoczonej murami gdzie będzie można
zobaczyć Chateau de Frontenac (zakupy i lunch). Po południu kontynuacja
podróży, po drodze przeprawa przez
rzekę Świętego Wawrzyńca i podróż do
Montrealu. W Montrealu zwiedzanie
starej części miasta znanej jako „Vieux Port” wraz z Place Jacques Carter i
Bazyliką Notre Dame. Wieczorem przewidziany jest czas wolny.
Zakwaterowanie w hotelu Gouveneurs Place Dupuis lub obiekcie o podobnym standardzie.

5

MONTREAL – OTTAWA - TORONTO

Wyjazd do stolicy Kanady - Ottawy. Jest to przepiękne miasto z wieloma parkami i ogrodami. Znajdujący
się w mieście Budynek Parlamentu
jest jedną z najpiękniejszych budowli

CENA w USD

28

Polski pilot
27.04-07.05.2019
25.05-05.06.2019,
22.06-03.07.2019
03-14.08.2019

1935

1670

1735

3975

Anglojęzyczny
przewodnik::
13-24.04.2019,
11-22.05.2019,
08-19.06.2019,
06-17.07.2019,
20-31.07.2019,
17-28.08.2019

1790

1515

1135

3470

WYSOKI SEZON
Polski pilot
31.08-11.09.2019
21.09-03.10.2019

2070

1785

1845

4120

WYSOKI SEZON
Anglojęzyczny
przewodnik:
14-26.09.2019
28.09-10.10.2019

1930

1630

1200

3575
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wycieczki objazdowe

po mieście bądź wizytę w jednej z wielu
znakomitych restauracji. Zakwaterowanie w hotelu Roosevelt New York lub
obiekcie o podobnym standardzie.

QUÉBEC
MONTRÉAL
OTTAWA

TORONTO

12

BOSTON
NIAGARA FALLS
GETYSBURG

SE
PK

Transfer na lotnisko orz wylot do
Warszawy.

NEW YORK

PHILADELPHIA
WASHINGTON, D.C.

tego typu na świecie. Po południu dalsza podróż wzdłuż Drogi Tysiąca Wysp
do drugiego najbardziej znanego miasta Kanady – Toronto położonego nad
Jeziorem Ontario. Toronto jest fascynującym kosmopolitycznym miastem,
którego największym bogactwem są
ludzie. Podczas wycieczki zobaczą
Państwo najciekawsze atrakcje. Wieczorem przewidziany jest wypoczynek lub zwiedzanie miasta. Dołączyć
można także do opcjonalnego, relaksującego rejsu na St Lawrence River,
podczas którego podziwiać można
wspaniałe scenerie. Zakwaterowanie
w hotelu Bond Place. Zakwaterowanie
w hotelu Bond Place lub obiekcie o
podobnym standardzie.

6

TORONTO – WODOSPAD NIAGARA

Dzisiejszy rozpoczniemy od wycieczki objazdowej po Toronto, która
jest świetną okazją do podziwiania
imponujących drapaczy chmur (wśród
nich CN Tower, jednej z najwyższych
budowli na świecie). Dalsza podróż
wzdłuż Jeziora Ontario, przeprawa
przez Kanał Welland i dotarcie do
celu podróży - Wodospadu Niagara.
Spacer wzdłuż Table Rock, podczas
którego będzie możliwość zobaczenia
unikatowego zegara kwiatowego. Czas
wolny oraz możliwość wykupienia rejsu statkiem Maid of the Mist.
Zakwaterowanie w hotelu Best Western Cairn Croft Inn lub obiekcie o
podobnym standardzie.

7

WODOSPAD NIAGARA – GETTYSBURG
– KRAJ AMISZÓW

Dzisiejszego dnia wyruszymy przez
region Finger Lakes do stanu Pennsylvania. Po południu czeka nas wizyta
na polu największej bitwy z czasów
Wojny Secesyjnej - Gettysburgu. Jest
to miejsce, gdzie prezydent Lincoln
wygłosił w 1863 roku słynne przemówienie. Dalsza podróż odbędzie się
wzdłuż rzeki Susquehanna do Połu-
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NOWY JORK – WARSZAWA

dniowej Pensyslvanii. Zakwaterowanie
w Wyndham Garden York lub obiekcie
o podobnym standardzie.

8

KRAJ AMISZÓW - WASZYNGTON

Wyruszamy w podróż przez wiejską
krainę do Pensylwanii. Dzisiejszego
dnia będziemy mieć możliwość odwiedzenia Muzeum Amiszów i poznania
300 letnią tradycję tej interesującej
społeczności. Amisze żyją w świecie,
który zatrzymał się w połowie 1850
roku. Nie używają prądu, urządzeń mechanicznych ani żadnego nowoczesnego sprzętu. Po południu kontynuacja
podróży do stolicy Stanów Zjednoczonych - Waszyngtonu. Możliwość wykupienia nocnej wycieczki po mieście.
Zakwaterowanie w hotelu Washington
Hilton lub obiekcie o podobnym standardzie.

9

WASZYNGTON

Dzisiejszy w całości przewidziany
jest na zwiedzanie miasta Waszyngton. Na trasie wycieczki znajdują się
między innymiKapitol, Obelisk Waszyngtona, gmach Sądu Najwyższego, Biblioteka Kongresu, Biały Dom,
siedziba FBI, Cmentarz Narodowy w
Arlington i wiele innych. Po południu
opcjonalna wizyta w kompleksie muzealnym Smithsonian Institute lub
spacer brzegiem rzeki Potoma.

10

WASZYNGTON – FILADELFIA – NOWY
JORK

Przejeżdżamy do Nowego Jorku przez
Filadelfię. W Filadelfii będzie możliwość zobaczenia Independence Hall
wraz z Dzwonem Wolności. Wycieczka
objazdowa dobiega końca po przyjeździe do Nowego Jorku na Manhattanie
około godziny 18:30. Zakwaterowanie w hotelu Roosevelt New York lub
obiekcie o podobnym standardzie.

11

NOWY JORK

Przez cały czas wolny, który
przeznaczyć można na zakupy, spacer

13

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.
CENA ZAWIERA:
Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w
zależności od ilości osób), zakwaterowanie w wymienionych hotelach lub podobnych, udział w programie
zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/
przewodnika lokalnego kontrahenta lub polskiego w
oznaczonych terminach, wszelkie stanowe i lokalne
taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę, zestaw
informacyjny, ubezpieczenie KL z chorobami przewlekłymi – KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa-Nowy Jork-Warszawa (w kwocie min. 2800 PLN/os dorosła oraz
min. 2400 PLN/dziecko 7-11 lat), wiz wjazdowych,
wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych,
wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż (5
USD/1 dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4
USD/dzień), obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w kwocie 110
PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba

UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Polacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych
Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową. Konsorcjum.pl pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane dokumenty d o jej uzyskania to wypełniony
formularz, 1 zdjęcie 5cm x 5 cm JPG, skan strony
ze zdjęciem z paszportu, (paszport musi być ważny
minimum 6 miesięcy od daty powrotu) (PDF). Koszty
za 1 os. 160 USD – przeliczone po kursie ze strony
ambasady USA, 80 PLN - pośrednictwo przy zakupie
wycieczki z oferty Konsorcjum.pl. Po więcej informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy
www.wizowanie.com.
4. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport
musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
5. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie
obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim potwierdzeniu,
6. P
 rzy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”)
obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie
z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają wcześniejszego potwierdzenia),
7. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
8.Terminy: 27.04-07.05.2019, 25.05-05.06.2019, 22.0603.07.2019, 03-14.08.2019, 31.08-11.09.2019, 21.0903.10.2019 zawierają obsługę polskiego pilota na
miejscu (min. 25 osób).
9.Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji +3,2% wrtości imprezy (należy zgłosić w
ciągu 24h od dnia podpisania umowy).
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STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

wycieczki objazdowe
8 DNI/6 NOCY

ROMANTYCZNE SZLAKI
POŁUDNIA
I NOWY ORLEAN I BATON ROUGE I NATCHEZ I MEMPHIS I NASHVILLE
I CHATTANOOGA I ATLANTA

1

Przybycie na lotnisko w Warszawie
2 godziny przed odlotem. Odprawa
paszportowo-bagażowa. Wylot do Nowego Orleanu przez jeden z europejskich portów lotniczych. Po przylocie
transfer do hotelu Hilton New Orleans Riverside lub obiektu o podobnym standardzie.

NASHVILLE
CHATTANOOGA

MEMPHIS

WARSZAWA – NOWY ORLEAN

KE
ATLANTA

JACKSON
NATCHEZ
BATON ROUGE
SK
NEW ORLEANS

GŁÓWNE ATRAKCJE
PROGRAMU

• Zwiedzanie Jonesboro
• Wycieczka po Atlancie
• Wycieczka z przewodnikiem po Charleston
• Wycieczka do Beaufort – miejsce kręcenia
filmu „Forest Gump”
• Wycieczka po Memphis

2

NOWY ORLEAN

Nowy Orlean to najważniejsze
miasto portowe Luizjany, to unikalna mieszanka wpływów hiszpańskich,
francuskich, karaibskich, afrykańskich oraz anglosaskich, które odzwierciedlają się w jedzeniu, muzyce i
architekturze miasta. Ludzie z całego
świata przybywali do Nowego Orleanu od czasu pierwszego rozplanowania ulic miasta w 1718 roku. Cały
przeznaczony do własnej dyspozycji i samodzielne zwiedzanie miasta
(lub pod opieką polskiego pilota jeśli
została wykupiona taka opcja). Anglojęzyczny pilot wycieczki pomoże

wybrać najlepszy sposób na spędzenie wolnego dnia w Nowym Orleanie.
Proponujemy opcjonalną wycieczkę
do Louisiana Plantation połączoną
z brunchem przy jazzie. Można także
udać się na spacer po Royal Street,
wzdłuż rzeki Mississippi lub po Garden District. Ulica Royal położona
jest w we francuskiej dzielnicy i jest
to jedna z oryginalnych ulic miasta
pochodząca z początku XVIII wieku,
znana dzisiaj ze sklepów z antykami,
galerii sztuki i hoteli. W szczególności
polecamy Garden District jako drugi
obszar do odwiedzenia - jego spokojna atmosfera, zieleń i rezydencje stanowią silny kontrast z dzielnicą francuską. Znajdują się tu między innymi
Cmentarz Lafayette powstały w 1833
roku, Kaplica Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Women’s Opera Guild
House zbudowany w 1859 roku i wiele
innych. Powrót do hotelu na nocleg.

3

NOWY ORLEAN – BATON ROUGE – NATCHEZ (OK. 405 KM)

Dziś, w drodze do miejscowości Natchez, wjedziemy do stanu Missis-

WYCIECZKI OPCJONALNE

• Wycieczka po mokradłach Nowego Orleanu
oraz Jazz Brunch
• Przeprawa parowcem przez rzekę Mississippi
przez rzekę Mississippi

TERMINY

Dziecko 2-11 lat
Osoba
Osoba
z 2 osob.
Osoba
w pok. 3-os.
w pok.
w pok.
w pok.
(2 podwójne
(2 podwójne 1-osob.
2-osob.
łóżka)
łóżka)
CENA w USD

30

Polski pilot
10.05-16.05.2019
14.06-20.06.2019
20.09-26.09.2019

1240

1120

705

1600

Anglojęzyczny
przewodnik:
31.05-06.06.2019
06.09-12.09.2019
28.09-04.10.2019

1100

980

545

1480
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wycieczki objazdowe

CENA ZAWIERA:
Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w
zależności od ilości osób), zakwaterowanie w wymienionych hotelach lub podobnych, udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika lokalnego kontrahenta lub polskiego w oznaczonych
terminach, wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1
sztuki bagażu na osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie KL z chorobami przewlekłymi – KL 150.000 EUR,
NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR

sippi. Każdego roku do Natachez
pielgrzymuje tysiące ludzi w celu
obejrzenia odnowionych domów tutejszych mieszkańców (Antebellum
homes), którzy dla turystów otwierają
swe domy pokazując jak wygląda życie
w południowych Stanach. Miasto jest
znakomitym przykładem dziewiętnastowiecznej architektury. Wieczorem
warto wybrać się na spacer po centrum miasta. Zakwaterowanie w hotelu Holiday Inn Express lub obiekcie o
podobnym standardzie. Nocleg.

4

NATCHEZ - MEMPHIS (OK. 489 KM)

W dniu dzisiejszym grupa przejedzie do Memphis, dużego portu rzecznego, który był ważnym węzłem transportowym w handlu bawełną przed
Wojną Secesyjną. Memphis nazywane
jest także „Domem Blues’a”. To właśnie
tutaj W.C. Handy po raz pierwszy zagrał piosenkę „Memphis Blues”, a także
wiele innych utworów, które przyniosły
mu reputację „Ojca Blues”. Przespacerujemy się najżywszą ulicą w okolicy
– Beale Street gdzie blues’a słychać w
każdym lokalu, przejdziemy się także
zabytkową Front Street, gdzie niegdyś
pracowali handlarze bawełną. Wizyta
w Memphis nie byłaby kompletna bez
wizyty w Graceland – posiadłości Elvisa
Presley’a (opcjonalnie).
Zakwaterowanie w hotelu Crowne Plaza Memphis Downtown lub obiekcie o
podobnym standardzie. Nocleg.

5

MEMPHIS – NASHVILLE (OK. 400 KM)

W dniu dzisiejszym udamy się do
Nashville nazywanego stolicą muzyki
Country. Znajduje się tu m.in. niedawno odnowione Ryman Auditorium oraz
studia muzyczne w pobliżu Music Row,
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który jest domem dla setek firm związanych z muzyką country, gospel, jak
i współczesnych branż muzyki chrześcijańskiej.
Zakwaterowanie w hotelu Inn at Opryland lub obiekcie o podobnym standardzie. Nocleg.

6

NASHVILLE – CHATTANOOGA – ATLANTA
(OK. 405 KM)

Przejazd do miejscowości Chattanooga, która zasłynęła dzięki przepięknej
renowacji swojego centrum i budynków usytuowanych nad rzeką. Miasto
znanej jest także z piosenki „Chattanooga Choo Choo” napisanej w 1941
roku. Grupa zatrzyma się na lunch
(dodatkowo płatny). Następnie odwiedzimy Roswell, gdzie znajduje się
Bulloch Hall jeden z najpiękniejszych
domów właściciela plantacji. Zbudowany on został w 1839 przez niewolników majora Jamesa Stephensa Bullocha, jednego z pierwszych osadników
Roswell. Jest to budynek notowany w
Krajowym Rejestrze miejsc o znaczeniu historycznym (wstęp wliczony w
cenę imprezy). Przyjazd do Atlanty na
nocleg w hotelu Holiday Inn Express
Downtown lub obiekcie o podobnym
standardzie.

7

CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa-Nowy Orlean/
Atlanta-Warszawa (w kwocie min. 3500 PLN/os dorosła
oraz min. 3300 PLN/dziecko 2-11 lat), wiz wjazdowych,
wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż (5 USD/1
dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków dla
kierowcy (ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z
polskim pilotem w kwocie 70 PLN/osoba, obligatoryjnej
opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. G
 rupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Polacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową. Konsorcjum.pl
pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane dokumenty
d o jej uzyskania to wypełniony formularz, 1 zdjęcie
5cm x 5 cm JPG, skan strony ze zdjęciem z paszportu,
(paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty
powrotu) (PDF). Koszty za 1 os. 160 USD – przeliczone
po kursie ze strony ambasady USA, 80 PLN - pośrednictwo przy zakupie wycieczki z oferty Konsorcjum.pl.
Po więcej informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy www.wizowanie.com.
4. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport
musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
5. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej
taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje
możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią
dopłatą przy uprzednim potwierdzeniu,
6. P
 rzy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą
linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot,
które wymagają wcześniejszego potwierdzenia),
7. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
8. Terminy: 10.05-16.05.2019, 14.06-20.06.2019, 20.0926.09.2019, zawierają obsługę polskiego pilota (grupa
minimum 20 osób),
9. M
 ożliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wrtości imprezy (należy zgłosić w ciągu
24h od dnia podpisania umowy).

ATLANTA – WARSZAWA

Od rana czas wolny bądź (w zależności od godziny wylotu) możliwość
skorzystania z opcjonalnych wycieczek
po Atlancie. Transfer na międzynarodowe lotnisko na lot powrotny do Polski.

8

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie
imprezy.
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wycieczki objazdowe
14 DNI/12 NOCY

PRZEMINĘŁO Z WIATREM

I ATLANTA I AUGUSTA I CHARLESTON I SAVANNAH (JACKSONVILLE) I TALLAHASSEE
I PENSACOLA I MOBILE I NOWY ORLEAN I BATON ROUGE I NATCHEZ I MEMPHIS I NASHVILLE
I CHATTANOOGA I ATLANTA

1

NASHVILLE
CHATTANOOGA

MEMPHIS

ATLANTA SPKE

AUGUSTA
CHARLESTON

NATCHEZ

SAVANNAH
MOBILE

BATON
ROUGE

TALLAHASSE
ST. AUGUSTINE

PENSACOLA

NEW ORLEANS

• Zwiedzanie Jonesboro – miasta „Przeminęło z wiatrem”.
• Wizyta w Muzeum „Road to Tara” oraz
State Oaks Plantation – inspiracji filmu
• Wycieczka po Atlancie
• Piesza wycieczka po Charleston
• Wycieczka po Beaufort, miejscu gdzie
kręcono film „Forest Gump”
• Spacer po ulicach Savannah
• Wizyta w domu Antebellum w Natchez
• Wycieczka po Memphis
• Wizyta w centrum Nashville oraz w sławnych Honky Tonks

WYCIECZKI OPCJONALNE

• Wizyta na plantacjach w okolicy Charleston
• Rejs po Mississippi
• Wycieczka po mokradłach Nowego Orleanu
oraz Jazz Brunch
• Wizyta w Domu Elvisa Presley’a
Osoba
Dziecko 2-9 lat
Osoba
z 2 osob.
Osoba w pok. 3-os.
w pok.
i 4-os
w pok.
w pok.
2-osob. (2 podwójne (2 podwójne 1-osob.
łóżka)
łóżka)
CENA w USD

32

Polski pilot
04-16.05.2019
08-20.06.2019
31.08-12.09.2019

2090

1850

1010

2890

Anglojęzyczny
przewodnik:
25.05-06.06.2019
14-26.09.2019
28.09-10.10.2019

1890

1650

770

2735

TWOJE PODRÓŻE 2019-20®

Przybycie na lotnisko w Warszawie
2 godziny przed odlotem. Odprawa
paszportowo-bagażowa. Wylot do
Atlanty (przez jeden z europejskich
portów lotniczych). Zakwaterowanie
w hotelu Holiday Inn Express Downtown lub obiekcie o podobnym standardzie

2

GŁÓWNE ATRAKCJE
PROGRAMU 

TERMINY

WARSZAWA – ATLANTA

ATLANTA

Dziś odbędzie się wycieczka po
Atlancie. Dowiemy się między innymi wielu szczegółów z życia Margaret
Mitchell, autorki powieści „Przeminęło
z Wiatrem”. Odwiedzimy jej były dom,
który został odrestaurowany i dziś znajduje się w nim muzeum oraz plantację
‘Stately Oaks’. Zobaczymy tu pamiątki
związane z filmem, który powstał na
podstawie wymienionej powieści.

3

ATLANTA – AUGUSTA - CHARLESTON
(OK.476 KM)

Przejazd przez drugie co do wielkości
miasto stanu Georgia – Augusta – w
drodze do Charleston, jednego z najpiękniejszych miast południowej części USA, przejazd przez drugie co do
wielkości miasto stanu Georgia-Augusta. W Augusta odbywa się jeden
z prestiżowych golfowych turniejów
Masters. W Charleston odbędzie się
piesza wycieczka po jego najpiękniejszych zakątkach. Wieczorem można
skorzystać z opcjonalnego romantycznego rejsu o zachodzie słońca.
Zakwaterowanie w hotelu Indigo lub
obiekcie o podobnym standardzie.

4

CHARLESTON

Dziś można będzie samodzielnie
pospacerować po świetnie zachowanej historycznej dzielnicy miasta lub
skorzystać z opcjonalnej wycieczki
po okolicznych plantacjach, podczas
której dowiemy się wielu faktów o życiu plantatorów.

5

CHARLESTON – SAVANNAH (OK.173 KM)

Przejazd na południe do miejscowości Savannah. Po drodze zatrzymamy się na Port Royal Island i zobaczymy Beaufort – drugie najstarsze
miasto Południowej Karoliny. Imponująca architektura Antebellum była
tłem dla wielu filmów, m.in. „Forresta
Gumpa”. Następnie zwiedzimy Savannah – niegdyś największy port bawełniany na świecie. Piesza wycieczka
podczas której poznamy historię rezydencji Antebellum. Dawne magazyny bawełniane wzdłuż rzeki zostały
przemienione w sklepy i restauracje,
chętnie odwiedzane przez turystów.
Zakwaterowanie w hotelu Comfort
Suites Historic lub obiekcie o podobnym standardzie. ł

6

SAVANNAH – ST. AUGUSTINE
- TALLAHASSEE (OK.610 KM)

Przejazd dalej na południe wzdłuż wybrzeża Georgii mijając po drodze miasteczka pełne uroku i historycznych
miejsc takie jak St. Augustine. Miasteczko założone zostało w 1565 roku przez
hiszpańskich osadników, co sprawia że
jest najstarszym miastem na terenie
USA. Następnie udamy się do Tallahassee, która jest jedną z najmniejszych i
najspokojniejszych pośród stanowych
stolic USA. Zakwaterowanie w hotelu
Courtyard by Marriott Tallahassee lub
obiekcie o podobnym standardzie.

7

TALLAHASSEE – PENSACOLA
– MOBILE – NOWY ORLEAN
(OK.645 KM)

Przejazd do miasta Pensacola, jednego z najpopularniejszych kurortów wypoczynkowych na Florydzie
założonego przez Hiszpanów w 1599
roku. Można tu wylegiwać się na
piaszczystej plaży, nurkować czy też
łowić ryby. Następnym punktem na
trasie wycieczki jest Mobile – jeden
z najważniejszych portów wybrze-
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STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

ża Zatoki Meksykańskiej. Wieczorem
przyjedziemy do Nowego Orleanu –
unikalnej mieszanki wpływów hiszpańskich, francuskich, karaibskich,
afrykańskich oraz anglosaskich jeżeli
chodzi o jedzenie, muzykę i architekturę miasta. . Zakwaterowanie w hotelu Hilton New Orleans Riverside lub
obiekcie o podobnym standardzie.

„Domem Blues’a”. Przespacerujemy
się najżywszą ulicą w okolicy – Beale Street gdzie blues’a słychać w
każdym lokalu, przejdziemy się także
Front Street gdzie niegdyś pracowali
handlarze bawełną. Opcjonalna wizyta w Graceland – posiadłości Elvisa
Presley’a. Zakwaterowanie w hotelu
Guest House at Graceland.

8

11

NOWY ORLEAN

Cały dzień do własnej dyspozycji.
Pilot wycieczki pomoże wybrać najlepszy sposób na spędzenie wolnego
dnia w Nowym Orleanie. Opcjonalna
wycieczka do Louisiana Plantation
połączona z brunchem przy jazzie.
Można także udać się na spacer po
Royal Street, wzdłuż rzeki Mississippi
lub po Garden District.

9

NOWY ORLEAN – BATON ROUGE
- NATCHEZ (OK.276 KM)

Po wyjeździe z Nowego Orleanu przejedziemy do Baton Rouge na krótkie
zwiedzanie miasta. Następnie dojedziemy do Natchez. Każdego roku
pielgrzymuje tu tysiące ludzi w celu
obejrzenia odnowionych domów tutejszych mieszkańców, którzy dla turystów otwierają swe domy pokazując
jak wygląda życie w południowych
stanach. Miasto jest znakomitym
przykładem dziewiętnastowiecznej
architektury. Wieczorem warto wybrać się na spacer po centrum miasta. Zakwaterowanie w hotelu Crowne
Plaza Memphis Downtown lub obiekcie o podobnym standardzie.

10

MEMPHIS – NASHVILLE (OK.341 KM)

Przejazd do Nashville nazywanego stolicą muzyki Country. Znajduje się tu m.in. niedawno odnowione
Ryman Auditorium oraz studia muzyczne w pobliżu Music Row. Zakwaterowanie w hotelu Inn at Opryland
lub obiekcie o podobnym standardzie.

12

NASHVILLE – CHATTANOOGA
- ATLANTA (OK.403 KM)

Przejazd do miejscowości Chattanooga, która zasłynęła dzięki przepięknej renowacji swojego centrum
i budynków usytuowanych nad rzeką.
Powrót do Atlanty na nocleg w hotelu Holiday Inn Express Downtown lub
obiekcie o podobnym standardzie.

13
Polski.

14

ATLANTA – WARSZAWA

Transfer na lotnisko. Przelot do

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.

CENA ZAWIERA:
Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w
zależności od ilości osób), zakwaterowanie w wymienionych hotelach lub podobnych, udział w programie
zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/
przewodnika lokalnego kontrahenta oraz polskiego
pilota w oznaczonych terminach, wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę, zestaw
informacyjny, ubezpieczenie KL z chorobami przewlekłymi – KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa-Atlanta-Warszawa (w kwocie min. 3500 PLN/os dorosła oraz min.
3300 PLN/dziecko 7-11 lat), wiz wjazdowych, wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków, obligatoryjnej
opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim
pilotem w kwocie 120 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba,
opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych:
wycieczka do Boone Hall Plantation ok. 29 USD/osoba,
rejs po rzece Savannah z obiadem ok. 75 USD/osoba,
rejs po Nowym Orleanie z kolacją ok. 75 USD/osoba,
wycieczka po bagnach Nowego Orleanu z obiadem ok.
85 USD/osoba, wycieczka do Glenfield Plantation ok. 45
USD/osoba, wycieczka do posiadłości Elvisa ok. 39 USD/
osoba, wycieczka po Nashville ok. 39 USD/osoba, wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż (5 USD/1
dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków dla
kierowcy (ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień)
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Polacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych
Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową. Konsorcjum.pl pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane dokumenty d o jej uzyskania to wypełniony
formularz, 1 zdjęcie 5cm x 5 cm JPG, skan strony
ze zdjęciem z paszportu, (paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu) (PDF).
Koszty za 1 os. 160 USD – przeliczone po kursie
ze strony ambasady USA, 80 PLN - pośrednictwo
przy zakupie wycieczki z oferty Konsorcjum.pl. Po
więcej informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy www.wizowanie.com.
4. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport
musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
5. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności
powyższej taryfy. W przypadku niedostępności
tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w
innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim
potwierdzeniu,
6. P
 rzy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu”
(najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego
(zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają wcześniejszego potwierdzenia),
7. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic,
Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej
kalkulacji
8. T erminy: 04-16.05.2019, 08-20.06.2019, 31.0812.09.2019, zawierają obsługę polskiego pilota
(grupa minimum 20 osób),
9. M
 ożliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji + 3,2% wartości imprezy (należy zgłosić
w ciągu 24h od dnia podpisania umowy).

NATCHEZ - MEMPHIS (OK.502 KM)

Przejazd do Memphis, dużego
portu rzecznego, który był ważnym
węzłem transportowym przed Wojną
Secesyjną. Memphis nazywane jest
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MOZAIKA
ZACHODNIEGO WYBRZEŻA USA
I LOS ANGELES I PHOENIX I SEDONA I GRAND CANYON I MONUMENT VALLEY I PAGE
I LAKE POWELL I KANAB I BRYCE CANYON I ZION I LAS VEGAS I SEQUOIA NATIONAL PARK
I SAN FRANCISCO

1

Poznaj z nami cuda południowo - zachodniej Ameryki. W dwa  tygodnie przejedziesz
przez 4 stany - Kalifornię, Arizonę, Nevadę i Utah. Zobaczysz najpiękniejsze parki
narodowe - Wielki Kanion, Bryce, Zion,
Yosemite, Dolinę Śmierci i wiele innych
przepięknych zakątków jakie stworzyła natura. Odwiedzisz niezwykle żywotne miasta,
od filmowego Los Angeles, przez pustynne
Phoenix, szalone Las Vegas i magiczne
San Francisco. Przejedziesz setki kilometrów pustymi autostradami przez pustynie
i pustkowia. Zobaczysz jak wygląda życie
kowbojów, Indian i Mormonów. Skosztujesz najlepszych steków i żeberek. Zrobisz
wspaniałe zakupy w licznych centrach handlowych i outletach. Przywieziesz do domu
tysiące zdjęć i niezapomnianych wrażeń!

SAN FRANCISCO

Przybycie na lotnisko w Warszawie
na 2 godziny przed wylotem. Odprawa paszportowo-bagażowa a następnie wylot z Warszawy do Los Angeles
przez jeden z europejskich portów
lotniczych. Lądowanie w Los Angeles,
formalności wizowe, odbiór bagaży i
transfer do hotelu. Zakwaterowanie.
Kolacja we własnym zakresie, nocleg.

2

LOS ANGELES

Śniadanie. Zwiedzanie miasta
zaczniemy od Downtown - Staples
Centre and Music Centre Disney Hall.
Następnie przejazd słynną ulicą pubów i dyskotek Sunset Boulevard do
Hollywood. Spacer Aleją Gwiazd, czas
wolny pod oscarowym Dolby Theatre.
Będzie także czas na zakupy na najdroższej ulicy świata Rodeo Drive w
Beverly Hills. Wizyta nad oceanem, w
szalonym Venice Beach i eleganckim
Santa Monica, ze słynnym molo. Powrót do hotelu na nocleg.
Opcjonalnie - wizyta w Universal Studios, płatna dodatkowo 115 USD od
osoby

K

BRYCE
CANYON
LAS VEGAS

MONUMENT
VALLEY

PAGE
GRAND CANYON
SEDONA

P

LOS ANGELES

34

WARSZAWA – LOS ANGELES

PHOENIX

TERMINY

Osoba
w pok. 2-osob.

29.01-09.02.2019

8980

8330

7850

12-23.02.2019

8980

8330

7850

24.04-05.05.2019

9780

9090

8670

Osoba
w pok. 3-os.

Osoba
w pok. 4-os.

CENA w PLN

TWOJE PODRÓŻE 2019-20®

3

LOS ANGELES - PHOENIX (OK. 644 KM)

Po śniadaniu wykwaterowanie z
hotelu a następnie rozpoczniemy podróży po amerykańskim zachodzie.
Podczas przejazdu przez rzekę Kolorado i pustynię Mojave podziwiać
będziemy niezwykły czar pustynnych
oaz, kaktusów saguaro i południowozachodniej architektury. Późnym
popołudniem zakwaterowanie w hotelu w Phoenix. Dla chętnych kolacja kowbojska (dodatkowo płatna na

miejscu)

4

PHOENIX - SEDONA - GRAND CANYON
(OK 381 KM)

Śniadanie. Wczesnym rankiem przejazd przez ogrody Arizony, przez
urocze miasteczko Sedona i kanion
Oak Creek. Ta niezwykle malownicza
okolica była niejednokrotnie wykorzystana w przemyśle filmowym. zakończymy wizytą w Wielkim Kanionie,
jednym z 7 naturalnych cudów świata.
Dla chętnych przelot helikopterem
nad tą wielką przepaścią (185 USD/
osoba)
Zakwaterowanie, kolacja we własnym
zakresie, nocleg.

5

GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY
– PAGE - LAKE POWELL - KANAB (OK.
612 KM)

Śniadanie. Po wykwaterowaniu z hotelu przejazd na kolejne punkty widokowe Parku Narodowego Grand Canyon. Następnie wizyta w Monument
Valley, na terenie rezerwatu Indian
Navajo, znanego z licznych reklam i
filmów kręconych właśnie w tej okolicy. 2 godzinna wycieczka jeepami
pomiędzy malowniczymi formacjami
skalnymi. Przejazd do Page nad jezioro Powell, jeden z największych na
świecie zbiorników wodnych utworzonych ręką człowieka. Możliwość przelotu samolotem i podziwiania okolicy
z lotu ptaka (dodatkowo płatne). Zakwaterowanie w Kanab. Nocleg.

6

KANAB - BRYCE CANYON - ZION - LAS
VEGAS (OK. 519 KM)

Śniadanie. zaczniemy od wizyty w prze-
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pięknym Parku Narodowym Bryce, będziemy podziwiać oszałamiającą symfonię barw i kształtów wapiennych formacji
skalnych. Następnie przejazd przez Zion
- park, który słynie z majestatycznych gór
i malowniczych przełęczy. Późnym popołudniem dotrzemy do rozrywkowego Las
Vegas - miasta, które nigdy nie zasypia,
światowego centrum hazardu, wielkich
hoteli, koncertów i nocnych klubów. Wieczorem wycieczka Las Vegas by night - w
programie słynny znak Welcome to Fabolous Las Vegas, największe hotele świata
i ulica świateł -Freemont Street.

7

LAS VEGAS

wolny na odpoczynek. Dla chętnych
wycieczka do największego parku narodowego USA - Doliny Śmierci (opcjonalnie). Zakupy w licznych centrach handlowych lub odpoczynek przy basenie.
Czas wolny na indywidualne zwiedzanie
miasta.

8

LAS VEGAS - SEQUOIA NATIONAL PARK
(OK. 768 KM)

Śniadanie. Zostawiając za sobą Las Vegas zbliżymy się do stóp Sierra Nevada.
Długi, ale bardzo malowniczy przejazd
przez Nevadę i Kalifornię, pustynię Mojave i dolinę San Joaquin i jej miasteczka
Fresno, Bakersfield i Mariposa. Kolacja
we własnym zakresie, nocleg i zbieranie
sił na jutrzejsze spacery po popularnym
parku narodowym Kalifornii.

TWOJE PODRÓŻE 2019-20®
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9

SEQUOIA NATIONAL PARK - SAN
FRANCISCO (OK. 430 KM)

Po śniadaniu zapraszamy na z naturą - podziwianie największych drzew
świata – sekwoi. Doskonała okazja
by spotkać liczne zwierzęta zamieszkujące park – wiewiórki, lisy, rysie,
nietoperze, pumy, kojoty, jelenie i
niedźwiedzie brunatne. Po południu
wizyta w jednym z najpiękniejszych
amerykańskich miast. Wjazd do San
Francisco przez most Bay Bridge,
zwiedzanie zaczniemy od słynnego placu Union Square, następnie
Chinatown, Golden Gate Park and
Fisherman’s Wharf z widokiem na
wyspę Alcatraz. Zakwaterowanie w
hotelu.
Kolacja we własnym zakresie, nocleg.

10

SAN FRANCISCO

Śniadanie. Czas wolny na odpoczynek lub indywidualne zwiedzanie miasta, czas wolny na zakupy.

11

SAN FRANCISCO - WARSZAWA

Śniadanie. Wykwaterowanie z
hotelu a następnie przejazd na lotnisko w San Francisco. Wylot do Polski z międzylądowaniem w europejskim porcie lotniczym.

12

WARSZAWA

Lądowanie w Warszawie, zakończenie imprezy

CENA ZAWIERA:
Bilet lotniczy Warszawa – Los Angeles/ San Francisco
– Warszawa z przesiadką w europejskim porcie lotniczym, opłaty lotniskowe, 10 noclegów w hotelach 3*,
śniadania amerykańskie, przejazdy luksusowym autobusem z klimatyzacją, opiekę lokalnego doświadczonego przewodnika na miejscu oraz polskiego pilota na całej trasie, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 150.000
EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA:
promesy wizowej (160 USD/osoba) oraz ewentualnej
opłaty za pośrednictwo wizowe, posiłków innych niż
śniadania (przewodnik będzie codziennie wskazywał
dogodne miejsca na zakup posiłków, czasem będzie
możliwość zrobienia zakupów w sklepie spożywczym),
obligatoryjnych kosztów realizacji programu płatnych
na miejscu (355 USD/osoba), wycieczek fakultatywnych: Universal Studios – 115 USD/osoba, wycieczka
do Doliny Śmierci – 35 USD/osoba, przelot samolotem
nad Horseshoe Band, kanionem i rzeką Colorado – 185
USD/osoba, wydatków własnych, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 13 zł/osoba
UWAGI:
1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może
ulec zmianie,
2. T rzecia i czwarta osoba są zakwaterowane z dwoma
pierwszymi osobami w jednym pokoju. Korzystają ze
spania na dwóch wspólnych łóżkach o wymiarach
140x200.
3. Dopłata do pokoju 1 osobowego na zapytanie
4. Oferta skalkulowana wg kursu sprzedaży USD Banku
PEKAO SA
5.
Możliwość wykupienia ubezpieczenia od
kosztów rezygnacji 3,2% (należy zgłosić w ciągu 24h od
dnia podpisania umowy).
6. D
 o ostatecznego rozliczenia stosujemy kurs sprzedaży USD z Banku PeKaO SA na 35 dni przed wylotem
7. P
 olacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych
Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową. Konsorcjum.pl pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane
dokumenty d o jej uzyskania to wypełniony formularz, 1 zdjęcie 5cm x 5 cm JPG, skan strony ze zdjęciem
z paszportu, (paszport musi być ważny minimum 6
miesięcy od daty powrotu) (PDF). Koszty za 1 os. 160
USD – przeliczone po kursie ze strony ambasady USA,
80 PLN - pośrednictwo przy zakupie wycieczki z oferty Konsorcjum.pl. Po więcej informacji dotyczących
pośrednictwa wizowego zapraszamy www.wizowanie.com.
8. P
 rzy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport
musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
9. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie
obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim potwierdzeniu.
10. P
 rzy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”)
obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z
taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany
przelot, które wymagają wcześniejszego potwierdzenia.)
11. O
 ferta obowiązuje dla grupy minimum 30 osób
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STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

wycieczki objazdowe
12 DNI/10 NOCY

BAJKOWE
STANY ZACHODNIE USA

I LOS ANGELES I DISNEYLAND I SAN DIEGO I LAS VEGAS I TAMA HOOVERA
I GRAND CANYON I SOLVANG I SAN SIMEON I SAN JOSE I SAN FRANCISCO I MODESTO
I PARK NARODOWY YOSEMITE I LOS ANGELES
I WYLOTY Z WARSZAWY CODZIENNIE

1

Przybycie na lotnisko w Warszawie
dwie godziny przed wylotem. Odprawa bagażowo-paszportowa. Przylot
do Los Angeles. Spotkanie z przedstawicielem lokalnego kontrahenta oraz
transfer z lotniska do hotelu Knott’s
Berry Farm. Reszta dnia przeznaczona na czas wolny. Prosimy o zapisanie
się w recepcji na bezpłatny transfer
do Disneylandu.

YOSEMITE

SAN FRANCISCO
MONTERY / CARMEL

LAS VEGAS

TAMA HOOVERA
GRAND CANYON

PK

LOS ANGELES
SAN DIEGO

TERMINY

Dziecko
3-9
Osoba
Osoba
lat z
Osoba w pok. 3-os. w pok. 4-os.
2 osob.
w pok.
(2
(2
w pok.
2-osob. podwójne podwójne
(2
łóżka)
łóżka)
podwójne
łóżka)
CENA w USD
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WARSZAWA – LOS ANGELES

DISNEYLAND

Transfer (bezpłatny) z hotelu do
Disneylandu na cały dzień pełen
atrakcji (całodniowe bilety wstępu do
1 z parków rozrywki w cenie wycieczki. Należy wcześniej ustalić w recepcji godzinę wyjazdu do Disneylandu.)
Powrót do hotelu na nocleg.

3

WODNY ŚWIAT W SAN DIEGO
(OK.194 KM)

Wyjazd do San Diego wzdłuż malowniczego wybrzeża Kalifornii pełnego niesamowitych scenerii i wielu kilome-

Anglojęzyczny
przewodnik:
07-17.01.2019
21-31.01.2019
11-21.02.2019
04-14.03.2019
18-28.03.2019
01-11.04-2019
06-16.05.2019
20-30.05.2019
10-20.06.2019
15-25.07.2019
12-22.08.2019
09-19.09.2019
07-17.10.2019
04-14.11.2019
18-28.11.2019

1820

1650

1590

1370

Polski pilot :
14-24.01.2019
18-28.02.2019
11-21.03.2019
13-23.05.2019
03-13.06.2019
24.06-04.07.2019
05-15.08.2019
02-12.09.2019
23.09-03.10.2019
21-31.10.2019
11-21.11.2019
02-12.12.2019

1950

1790

1730

1520

TWOJE PODRÓŻE 2019-20®

2

trów piaszczystych plaż. Odwiedziny
w Wodnym Świecie w San Diego gdzie
spędzimy dzień
niezapomnianych
wrażeń. Wieczorem powrót do hotelu
na nocleg.

4

LOS ANGELES – L AS VEGAS
(OK.434 KM)

Wyjazd z Los Angeles do Las Vegas.
Po przybyciu na miejsce zwiedzanie
najsłynniejszego miasta hazardu na
świecie. Zakwaterowanie w hotelu Excalibur Hotel & Casino lub obiekcie o
podobnym standardzie.

5

TAMA HOOVERA I PARK NARODOWY
WIELKIEGO KANIONU (OK.453 KM)

Wycieczka do Tamy Hoovera i największego sztucznego jeziora świata
– Lake Mead. Następnie przejazd do
zachodniej części Parku Narodowego
Wielkiego Kanionu na podziwianie
jednego z 7 cudów świata. Opcjonalnie: spacer nad przepaścią mostem
z przeźroczystą podłogą nazywanym
Sky Walk. Powrót do hotelu na nocleg.

Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company
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wycieczki objazdowe

6

LAS VEGAS – LOS ANGELES
(OK.435 KM)

Powrót do Los Angeles. Po drodze
zatrzymamy się na zakupy w jednym
z centrów handlowych z markową
odzieżą. Zakwaterowanie w hotelu
hotelu Knott’s Berry Farm lub obiekcie o podobnym standardzie.

7

LOS ANGELES – SOLVANG - ZAMEK
HEARSTA – SAN JOSE (OK. 690 KM)

W godzinach porannych wyjazd z hotelu i przejazd wzdłuż malowniczo
położonej trasy Pacific Coast Highway
do miejscowości Solvang. Znajdują
się tu liczne cukiernie i restauracje
oferujące typowe duńskie potrawy. W
tradycyjnym, typowym duńskim stylu
wykonana jest także architektura miasta. Następnie przejazd do San Simeon
oraz zwiedzanie Zamku Hearsta (bilet
wstępu nie wliczony w cenę), w którym
znajdują się bezcenne zbiory sztuki
i antyków, oraz baseny o złoconych
brzegach. Zakwaterowanie w San Jose
w hotelu Doubletree lub Crowne Plaza
Silicon Valley lub obiekcie o podobnym
standardzie.

8

SAN FRANCISCO – MODESTO
(OK. 150 KM)

Zakwaterowanie w Modesto w hotelu
Best Western lub obiekcie o podobnym
standardzie.

9

PARK NARODOWY YOSEMITE – LOS
ANGELES (OK. 450 KM)

Rankiem wyjedziemy z Modesto w kierunku Parku Narodowego Yosemite. Po
dotarciu przespacerujemy się po lesie
lub zrelaksujemy przy strumieniu. Zobaczymy najwyższy wodospad w Kalifornii
- Yosemite Falls, El Capitan Rock - formacja skalna o ponad kilometrowej wysokości i Tunnel View. Górskie krajobrazy urozmaicone lodowcami, ogromnymi
drzewami, strumieniami i wodospadami
pozwolą nam się wyciszyć i nabrać sił
do dalszego zwiedzania. Powrót do Los
Angeles późnym wieczorem na nocleg w
hotelu Knott’s Berry Farm Hotel lub w
hotelu o podobnym standardzie.

10

LOS ANGELES (UNIVERSAL STUDIOS)

W godzinach porannych przejazd do
Hollywood Blvd. Zatrzymamy się przy
Mann’s Theater i Kodak Theater gdzie
co roku odbywa się ceremonia rozdania najważniejszych nagród filmowych – Oscarów. Wizyta w Universal
Studios w Hollywood. Transfer powrotny do hotelu.

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w wymienionych hotelach lub podobnych, transfery lotnisko – hotel – lotnisko, przejazd
klimatyzowanym autokarem lub busem podczas zwiedzania, jednodniową wejściówkę do Parku Disneya,
jednodniową wejściówkę do Universal Studio, 1 dniową
wycieczkę do Parku Seaworld w San Diego, wycieczkę
Las Vegas – Wielki Kanion oraz wycieczki San Francisco i
Park Narodowy Yosemite (środy i soboty), ubezpieczenie
ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100%
KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) KL 150.000 EUR,
NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR, opiekę przedstawiciela lokalnego kontrahenta na miejscu (oraz polskiego pilota w
oznaczonych terminach).
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu na trasie Warszawa - Los Angeles - Warszawa
(poza sezonem w kwocie min. 2900 zł /osoba dorosła,
2600 zł/dziecko 2-12 lat), wiz oraz ewentualnego pośrednictwa wizowego, posiłków, napiwków (obligatoryjne napiwki: 10 USD/os./dzień), napiwku za transfer
w jednym kierunku do Parku Disneya – 3 USD/os), napiwków dla bagażowych w hotelach, wydatków natury
osobistej, opcjonalnych wycieczek między innymi: San
Francisco Bay Cruise – ok. 30 USD/os., bilet do Hearst
Castle – ok. 25 USD/os., Sky Walk – ok. 35 USD/os., Las
Vegas Night Tour – ok. 35 USD/os., obligatoryjnej opłaty
za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem
w kwocie 100 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny w kwocie 13 zł/osoba
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. K ażdy dzień wypełniony jest bogatym programem
zwiedzania,
3. Grupa międzynarodowa z przewagą turystów z Azji,
4. Trzecia i czwarta osoba są zakwaterowane z dwoma
pierwszymi osobami w jednym pokoju. Korzystają
ze spania na dwóch wspólnych łóżkach o wymiarach 140x200.
5. Istnieje możliwość wylotów w każdy dzień tygodnia
(na indywidualne zapytania).
6. C ena wycieczki może ulec zmianie w zależności od
kursu USD oraz ceny przelotu.
7. C eny wycieczek fakultatywnych podane na dzień
01.10.2018, ceny mogą ulec zmianie
8. D
 o ostatecznego rozliczenia stosujemy kurs sprzedaży USD z Banku PeKaO SA na 35 dni przed wylotem
9. P
 olacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych
Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową. Konsorcjum.pl pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane dokumenty d o jej uzyskania to wypełniony
formularz, 1 zdjęcie 5cm x 5 cm JPG, skan strony
ze zdjęciem z paszportu, (paszport musi być ważny
minimum 6 miesięcy od daty powrotu) (PDF). Koszty
za 1 os. 160 USD – przeliczone po kursie ze strony
ambasady USA, 80 PLN - pośrednictwo przy zakupie
wycieczki z oferty Konsorcjum.pl. Po więcej informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy www.wizowanie.com.
10. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie
obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim potwierdzeniu.
11. P
 rzy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą
linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot,
które wymagają wcześniejszego potwierdzenia.)
12. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic,
Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej
kalkulacji).
13. Terminy: 14-24.01.2019, 18-28.02.2019, 11-21.03.2019,
13-23.05.2019, 03-13.06.2019, 24.06-04.07.2019,
05-15.08.2019, 02-12.09.2019, 23.09-03.10.2019, 2131.10.2019, 11-21.11.2019, 02-12.12.2019 zawierają
obsługę polskiego pilota na miejscu (min. 25 osób).
14. M
 ożliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +
3,2 % wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h
od dnia podpisania umowy).

O poranku zwiedzanie miasta. Wizyta przy sławnej „pokręconej” drodze
Lombard Street, oraz przy Palace of
Fine Art. Następnie przejazd przez
most Golden Gate kierując się do najlepszych winnic w dolinie napa Valley.
Po południu powrót do San Francisco i
wizyta w Fisherman’s Wharf (opcjonalny rejs po zatoce). Po południu zwiedzanie Saint Mary Church, Cliff House,
Twin Peaks oraz San Francisco City Hall.

11
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LOS ANGELES

Po wymeldowaniu z hotelu
transfer na lotnisko na lot powrotny
do kraju.

12

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.
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wycieczki objazdowe
9 DNI/ 7 NOCY

PERŁY KALIFORNII I NEVADY
I LOS ANGELES I LONDON BRIDGE I LAUGHLIN I GRAND CANYON I ANTELOPE CANYON
I HORSESHOE BEND I KANAB I BRYCE CANYON I ZION NATIONAL PARK I LAS VEGAS
I LOS ANGELES

1

WARSZAWA – LOS ANGELES

Przybycie na lotnisko w Warszawie
dwie godziny przed wylotem. Odprawa bagażowo-paszportowa. Przylot do Los Angeles, powitanie przez
przedstawiciela lokalnego kontrahenta. Transfer z lotniska do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu Knott’s
Berry Farm Hotel lub podobny.

2

YOSEMITE

FRANCISCO
ROARING
CAMP

TAMA HOOVERA
LAS VEGAS

GRAND CANYON

SPKE

SPK
E
LOS ANGELES

LOS ANGELES

SAN DIEGO

TERMINY

Osoba
Osoba
Osoba w pok. 3-os. w pok. 4-os.
w pok.
(2
(2
2-osob. podwójne podwójne
łóżka)
łóżka)

Dziecko
3-9
lat z
Osoba
2 osob.
w pok.
w pok.
1-osob.
(2
podwójne
łóżka)

LOS ANGELES - LONDON BRIDGE –
LAUGHLIN

W dniu dzisiejszym przejazd przez
pustynię Mojave do stanu Arizona.
Przyjazd do jednej z najbardziej popularnych miejscowości w USA - Lake
Havasu City. Zobaczymy między innymi London Bridge, wybudowany
w 1830 roku. Następnie podróż wiedzie nas do Laughlin w stanie Nevada. Odłamek doliny rzeki Kolorado,
gdzie spotykają się Nevada, Kalifor-

nia i Arizona, został przekształcony w
ciągu kilku krótkich dekad w szybko
rozwijający się ośrodek turystyczny i
ośrodek gier hazardowych. Nocleg w
Laughlin. Hotel: Edgerwater Hotel lub
podobny.

3

LAUGHLIN - GRAND CANYON
- ANTELOPE CANYON - HORSESHOE
BEND - KANAB

Rano wyruszymy na podziwianie jednego z 7 cudów świata - Wielkiego
Kanionu i jego niesamowitej wielkości i piękna. Następnie udajemy się
do Kanionu Antylopy, gdzie możliwa
jest opcjonalna wycieczka Jeepami w
głąb kanionu (Jeep Antelope Canyon).
Następnie przejazd w okolice miasteczka Page, gdzie zobaczymy tzw.
“Horseshoe Bend”. W miejscu tym
rzeka Kolorado przypomina swym
kształtem podkowę. Nocleg w Kanab.
Hotel: Days Inn lub podobny.

CENA w USD
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Anglojęzyczny
przewodnik:
04-11.01.2019,
01-02.02.2019,
15-22.02.2019,
15-22.03.2019,
05-12.04.2019,
10-17.05.2019,
07-14.06.2019,
05-12.07.2019,
02-09.08.2019,
23-30.08.2019,
20-27.09.2019,
18-25.10.2019,
22-29.11.2019

1315

1195

1125

945

1925

Polski pilot :
18-25.01.2019,
08-15.02.2019
01-08.03.2018,
26.04-03.05.2019
24-31.05.2019,
21-28.06.2019
19-26.07.2019,
09-16.08.2019
06-13.09.2019,
04-11.10.2019,
08-15.11.2019,
06-13.12.2019

1420

1310

1240

1070

2010
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4

KANAB- BRYCE CANYON - ZION N.P.
- LAS VEGAS

Rano udamy się do Parku Narodowego Bryce Canyon, w którym można
znaleźć różnorodne formacje skalne
i tekstury. Na wysokości 8000 stóp
podziwiać będziemy wspaniałe widoki na lasy, które przetrwały po milionach lat erozji. Po południu przejazd przez Camel Junction do Parku
Narodowego Zion, gdzie rozkoszować
będziemy się wielobarwnymi formacjami z piaskowca i innymi spektakularnymi widokami stworzonymi przez
Matkę Naturę. Następnie przejedziemy przez stan Arizona wzdłuż Virgin
River Canyon do Las Vegas w Nevadzie - stolicy hazardu na świecie. Dla
chętnych opcjonalna nocna wycieczka po mieście.
Hotel: Excalibur Hotel lub podobny.

5

CHOCOLATE FACTORY - DESERT
CACTUS GARDEN - FACTORY OUTLET
- LOS ANGELES

Rano udamy się do fabryki czekolady
i Desert Cactus Garden. Po wyjeździe
w kierunku Los Angeles, zatrzymamy
się w fabryce w Lenwood, gdzie będzie można kupić znane marki w najniższych cenach. Powrót do Los Angeles w godzinach wieczornych.
Hotel: Knott’s Berry Farm Hotel lub
podobny

TWOJE PODRÓŻE 2019-20®

6

DISNEYLAND (HOTEL SHUTTLE)

W dniu dzisiejszym czeka Państwa
całodniowy pobyt w parku Disneyland, w którym głównymi atrakcjami
są postacie z filmów Disneya, różnego rodzaju baśniowe budynki oraz
niektóre formy zabaw jak np. kolejka
górska. Godzina wyjazdu transferu z
hotelu do potwierdzenia u przewodnika.
Hotel: Knott’s Berry Farm Hotel lub
podobny

7

MANN’S THEATER - UNIVERSAL
STUDIOS

W godzinach porannych przejazd do
Hollywood Blvd. Zatrzymamy się przy
Mann’s Theater i Kodak Theater gdzie
co roku odbywa się ceremonia rozdania najważniejszych nagród filmowych – Oscarów. Wizyta w Universal
Studios w Hollywood. Transfer powrotny do hotelu.

8

LOS ANGELES

Czas wolny. Po wymeldowaniu z
hotelu transfer na lotnisko na lot powrotny do kraju.

9

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie
imprezy.

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w wymienionych hotelach lub podobnych, transfery lotnisko – hotel – lotnisko, przejazd
klimatyzowanym autokarem lub busem, jednodniową
wejściówkę do Parku Disneya, 1 dniową wejściówkę do
Universal Studios, przejażdżkę jeepami do Antelope
Canyon, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400
EUR, opiekę przedstawiciela lokalnego kontrahenta na
miejscu (oraz polskiego pilota w oznaczonych terminach).
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu na trasie Warszawa-Los Angeles-Warszawa
(poza sezonem w kwocie minimalnej 2900 zł /osoba
dorosła, 2600 zł/dziecko 2-12 lat), wiz oraz ewentualnej opłaty za pośrednictwo wizowe, posiłków, napiwków (obligatoryjne napiwki: 10 USD/os./dzień), napiwku za transfer w jednym kierunku do Parku Disneya
– 3 USD/os), napiwki dla bagażowych w hotelach, wydatków natury osobistej, opcjonalnych wycieczek: Sky
Walk – ok. 35 USD/os., Las Vegas Night Tour – ok. 35
USD/os, obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w kwocie 80 PLN/
osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz
gwarancyjny 13 zł/osoba
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. K ażdy dzień wypełniony jest bogatym programem
zwiedzania,
3. G rupa międzynarodowa z przewagą turystów z Azji,
4. Trzecia i czwarta osoba są zakwaterowane z dwoma
pierwszymi osobami w jednym pokoju. Korzystają ze
spania na dwóch wspólnych łóżkach o wymiarach
140x200.
5. Istnieje możliwość wylotów w każdy dzień tygodnia
(na indywidualne zapytania).
6. C ena wycieczki może ulec zmianie w zależności od
kursu USD oraz ceny przelotu.
7. C eny wycieczek fakultatywnych podane na dzień
01.10.2018, ceny mogą ulec zmianie
8. D
 o ostatecznego rozliczenia stosujemy kurs sprzedaży USD z Banku PeKaO SA na 35 dni przed wylotem
9. P
 olacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych
Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową. Konsorcjum.pl pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane dokumenty d o jej uzyskania to wypełniony
formularz, 1 zdjęcie 5cm x 5 cm JPG, skan strony ze
zdjęciem z paszportu, (paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu) (PDF). Koszty
za 1 os. 160 USD – przeliczone po kursie ze strony
ambasady USA, 80 PLN - pośrednictwo przy zakupie
wycieczki z oferty Konsorcjum.pl. Po więcej informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy
www.wizowanie.com.
10. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności
powyższej taryfy. W przypadku niedostępności
tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w
innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim
potwierdzeniu.
11. P
 rzy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”)
obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie
z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają wcześniejszego potwierdzenia.)
12. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic,
Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej
kalkulacji).
13. Terminy: 18-25.01.2019,
08-15.02.2019, 0108.03.2018,
26.04-03.05.2019, 24-31.05.2019,
21-28.06.2019, 19-26.07.2019,
09-16.08.2019,
06-13.09.2019, 04-11.10.2019, 08-15.11.2019, 0613.12.2019 zawierają obsługę polskiego pilota na
miejscu (min. 25 osób).
14. M
 ożliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +
3,2 % wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h
od dnia podpisania umowy).
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wycieczki objazdowe
9 DNI/ 7 NOCY

ZE SŁOŃCEM PRZEZ KALIFORNIĘ
I LOS ANGELES I PARK NARODOWY YOSEMITE I SAN FRANCISCO I ROARING CAMP
I LOS ANGELES

1

WARSZAWA – LOS ANGELES

Przybycie na lotnisko w Warszawie
dwie godziny przed wylotem. Odprawa bagażowo-paszportowa. Przylot do Los Angeles, powitanie przez
przedstawiciela lokalnego kontrahenta. Transfer z lotniska do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu Knott’s Berry
Farm Hotel lub w hotelu o podobnym
standardzie. Prosimy o zapisanie się w
recepcji na bezpłatny transfer do Disneylandu.

YOSEMITE

SAN FRANCISCO

2

LOS ANGELES – YOSEMITE NATIONAL
PARK

ROARING
CAMP

SPK
E

LOS ANGELES

TERMINY

Osoba
Osoba
Osoba w pok. 3-os. w pok. 4-os.
w pok.
(2
(2
2-osob. podwójne podwójne
łóżka)
łóżka)

Dziecko
2-9
lat z
2 osob.
w pok.
(2
podwójne
łóżka)

CENA w USD
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Anglojęzyczny
przewodnik:
07-14.01.2019,
04-11.02.2019,
11-18.03.2019,
08-15.04.2019,
06-13.05.2019,
03-10.06.2019,
17-24.06.2019,
08-15.07.2019,
19-26.08.2019,
16-23.09.2019,
21-28.10.2019,
04-11.11.2019,
09-16.12.2019

1455

1310

1255

1050

Polski pilot :
21-28.01.2019,
18-25.02.2019,
01-08.04.2019,
20-27.05.2019,
24.06-01.07.2019,
22-29.07.2019,
12-19.08.2019,
02-09.09.2019,
07-14.10.2019,
18-25.11.2019,
02-09.12.2019

1565

1425

1370

1175

TWOJE PODRÓŻE 2019-20®

Rano przejedziemy przez malowniczą
trasą wzdłuż autostrady 99 do Parku
Narodowego Yosemite. Po drodze mijać będziemy kilometry winnic, sadów
i urodzajnych pól uprawnych. Wejdziemy do Parku Narodowego Yosemite,
aby zobaczyć najwyższy wodospad w
Kalifornii, Wodospady Yosemite oraz
skałę El Capitan.
* Jeśli warunki pogodowe nie pozwolą
na wjazd do Yosemite zostanie on zastąpiony Sequoia National Park.

3

SAN FRANCISCO

Rano wizyta w bajecznym mieście
San Francisco. Po przyjeździe zwiedzanie słynnego mostu Golden Gate,
Fisherman’s Wharf (wycieczka fakultatywna: San Francisco Bay Cruise), Lombard St, Chinatown i Palace of Fine Art.
Po południu dalsza wycieczka po mieście: kościół Saint Mary, Twin Peaks i ratusz w San Francisco. Nocleg w San Jose.

4

ROARING CAMP - LOS ANGELES

Rano przejazd do Roaning Camp,
położonego w lesie pełnym starych
sekwoi. W tej dżungli wszystko to co
widzisz, to naturalne relikty sprzed
tysięcy lat. Wysokie sosny rosną przez
wiele stuleci i zachwycają Nas swoja
potęgą. W 1875 roku Santa Cruz zbudował pierwszą linię kolejową do lasu
Redwood i plaży Santa Cruz. Przejazd
otwartym pociągiem parowym, który był używany do transportu sekwoi
z gór w latach 80. XIX wieku. Powoli
wspinamy się po stokach i przechodzimy przez mahoniowy las wzdłuż linii kolejowej zbudowanej w ubiegłym
stuleciu, doświadczając biegu historii.
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wycieczki objazdowe

Vegas w Nevadzie - stolicy hazardu na
świecie. Dla chętnych możliwość dołączenia na opcjonalną 4-godzinną nocną wycieczkę po Las Vegas. Nocleg.

6

LAS VEGAS - GRAND CANYON - WILLIAM

Poranny wyjazd do Parku Narodowego Wielkiego Kanionu, jednego z
„Siedmiu cudów świata”. Po dotarciu
na miejsce zatrzymamy się w Mather
Point, Yavapai Point i Bright Angel
Lodge. Dla chętnych możliwość wzięcia udziału w opcjonalnym locie helikopterem (opcjonalnie). Po południu
przyjazd do miejscowości Williams
w Arizonie. Dla chętnych możliwość
wzięcia udziału w wycieczce do Bearizona Wildlife Park (opcjonalnie),
gdzie można podziwiać niedźwiedzie,
jaguary, żubry, jelenie/ łosie, wilki, itp.
Przejazd do hotelu na nocleg.

7

WILLIAM - LOS ANGELES

W godzinach porannych przejazd
Los Angeles. Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny i nocleg.

8
5

LOS ANGELES - LAS VEGAS

Rano wyjazd z Los Angeles. Po drodze zatrzymamy się w Factory Outlet
na zakupy. Następnie przejazd do Las

TWOJE PODRÓŻE 2019-20®

LOS ANGELES

Po wymeldowaniu z hotelu transfer na lotnisko na lot powrotny do
kraju.

9

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie
imprezy.

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w wymienionych w programie hotelach lub podobnych, transfery lotnisko – hotel – lotnisko, przejazd klimatyzowanym autokarem lub busem,
wycieczki San Francisco i Park Narodowy Yosemite,
ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR, opiekę przedstawiciela lokalnego kontrahenta na miejscu
(oraz polskiego pilota w oznaczonych terminach).
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu na trasie Warszawa-Los Angeles-Warszawa
z przesiadką w europejskim porcie lotniczym (poza
sezonem w kwocie min. 2900 zł /osoba dorosła,
2600 zł/dziecko 2-12 lat, w sezonie w kwocie min.
4100 zł/osoba), wiz oraz ewentualnych opat za pośrednictwo wizowe, posiłków, napiwków (obligatoryjne napiwki: 10 USD/os./dzień), napiwku za transfer w jednym kierunku do Parku Disneya – 3 USD/os),
napiwków dla bagażowych, wydatków natury osobistej, opcjonalnych wycieczek i biletów wstępów
do zwiedzanych obiektów, obligatoryjnej opłaty za
zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem
w kwocie 100 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na
turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. K ażdy dzień wypełniony jest bogatym programem
zwiedzania,
3. Grupa międzynarodowa z przewagą turystów z Azji,
4. Trzecia i czwarta osoba są zakwaterowane z dwoma pierwszymi osobami w jednym pokoju. Korzystają ze spania na dwóch wspólnych łóżkach o
wymiarach 140x200.
5. Istnieje możliwość wylotów w każdy dzień tygodnia (na indywidualne zapytania).
6. C ena wycieczki może ulec zmianie w zależności od
kursu USD oraz ceny przelotu.
7. C eny wycieczek fakultatywnych podane na dzień
01.10.2018, ceny mogą ulec zmianie
8. D
 o ostatecznego rozliczenia stosujemy kurs sprzedaży USD z Banku PeKaO SA na 35 dni przed wylotem
9. P
 olacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych
Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową. Konsorcjum.pl pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane dokumenty d o jej uzyskania to wypełniony
formularz, 1 zdjęcie 5cm x 5 cm JPG, skan strony
ze zdjęciem z paszportu, (paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu) (PDF).
Koszty za 1 os. 160 USD – przeliczone po kursie
ze strony ambasady USA, 80 PLN - pośrednictwo
przy zakupie wycieczki z oferty Konsorcjum.pl. Po
więcej informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy www.wizowanie.com.
10. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie
obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim potwierdzeniu.
11. P
 rzy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu”
(najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego
(zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot, które wymagają wcześniejszego potwierdzenia.)
12. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic,
Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji).
13. Terminy: 21-28.01.2019, 18-25.02.2019, 0108.04.2019, 20-27.05.2019, 24.06-01.07.2019,
22-29.07.2019, 12-19.08.2019, 02-09.09.2019, 0714.10.2019, 18-25.11.2019, 02-09.12.2019 zawierają obsługę polskiego pilota na miejscu (min.
25 osób).
14. M
 ożliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
+ 3,2 % wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu
24h od dnia podpisania umowy).
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wycieczki objazdowe
10 DNI/8 NOCY

ŚLADAMI
AMERYKAŃSKICH PIONIERÓW

I LOS ANGELES I PALM SPRINGS I PHOENIX I SEDONA I PARK NARODOWY GRAND CANYON I
MONUMENT VALLEY I PAGE/LAKE POWELL I PARK NARODOWY BRYCE CANYON
I PARK NARODOWY ZION I LAS VEGAS I LOS ANGELES

1

WARSZAWA – LOS ANGELES

Przybycie uczestników wycieczki 2
godziny przed odlotem na lotnisko w
Warszawie (Okęcie). Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot do Los Angeles
(przez jeden z europejskich portów
lotniczych). Po przylocie transfer do
hotelu Holiday Inn Anaheim Resort
lub obiektu o podobnym standardzie.
Nocleg.

2
ZION

BRYCE
LAKE POWELL

LAS VEGAS
GRAND CANYON
SPKE

MONUMENT
VALLEY

LOS ANGELES
PALM SPRINGS

SEDONA

LOS ANGELES – PALM SPRINGS – PHOENIX (OK. 600 KM)

Wyjazd z Los Angeles w godzinach
porannych (zbiórka o godzinie 07:30)
i podróż do Phoenix (Arizona) przez
góry San Jacinto oraz położony w sercu pustyni Resort Palm Springs. Otoczone górami skalistymi i zbudowane
na terenie pustynnym miasto słynie
jako ośrodek turystyczny i wypoczynkowy. Jest to przystań hollywoodzkich
gwiazd i jedno z najchętniej odwiedza-

nych miejsc w Kalifornii. Po przyjeździe
do Phoenix zakwaterowanie w hotelu
We Ko Pa Resort lub obiekcie o podobnym standardzie. Nocleg.

3

PHOENIX – SEDONA – PARK NARODOWY
GRAND CANYON (OK. 574 KM)

Przejazd pustynią Sonora, która jest
najbogatszym i najbardziej zróżnicowanym biologicznie ekosystemem w
obu Amerykach gdzie rosną ogromne kaktusy z gatunku saguaro. Dalej
przejdziemy do Sedony, miasta położonego w wyjątkowej pod względem
geologicznym okolicy. Podziwiać będziemy spektakularne krajobrazy czerwonych skał. Znajdują się tu monolity
zwane Cathedral i Coffee Pot (skała
przypominająca wielki dzbanek do
kawy). Następnie kontynuacja podróży
do Oak Creek Canyon, często opisywanego jako mniejszy kuzyn Wielkiego
Kanionu ze względu na jego malownicze piękno. Następnie przejazd do
Parku Narodowego Grand Canyon –

PHOENIX

GŁÓWNE ATRAKCJE
PROGRAMU 

• Wizyta na malowniczej pustyni w Palm
Springs
• Wizyta w Rezerwacie Indian Navajo
i Monument Valley
• Spacer po Parku Narodowym Bryce
Canyon

WYCIECZKI OPCJONALNE

• Przelot helikopterem
nad Wielkim Kanionem
• Nocna wycieczka po Las Vegas
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jednego z 7 naturalnych cudów świata.
Zatrzymamy się na po jego wschodniej
stronie aby w pełni doświadczyć tego
głębokiego, kolorowego kanionui wznoszące się wieże utworzone przez
potężną rzekę Kolorado. Zakwaterowanie w hotelu Yavapai West lub obiekcie
o podobnym standardzie. Wieczorem
czas wolny. Nocleg.

4

PARK NARODOWY GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY – PAGE/LAKE POWELL
(OK. 453 KM)

Przejazd wzdłuż południowej krawędzi (South Rim) do rezerwatu Indian
Navaho, w którym rodziny indiańskie
mieszkały od pokoleń. Następnie grupa
przejedzie przez Pstrą Pustynię (Painted
Desert), która rozciąga się od Parku Na-

TWOJE PODRÓŻE 2019-20®
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rodowego Wielkiego Kanionu do Parku
Narodowego Skamieniałego Lasu na
północnym brzegu rzeki Małe Kolorado. Przyjazd do pięknej Doliny Pomników (Monument Valley) obszaru, który
ucieleśnia najbardziej kultowe obrazy
amerykańskiego Zachodu. W późnych
godzinach popołudniowych przyjazd do
miejscowości Page, położonej na płaskowyżu nad rzeką Colorado. Wieczorem czas wolny na odpoczynek.
Zakwaterowanie w hotelu Best Western
Lake Powell lub obiekcie o podobnym
standardzie.

5

LAKE POWELL/PAGE - PARK NARODOWY
BRYCE CANYON (OK. 242 KM)

Po wyjeździe z hotelu udamy się nad
potężną zaporę Glen Canyon Dam,

drugą najwyższą betonową zaporę w
kształcie łuku w Ameryce. Będziemy podziwiać stąd widoki na piękne jezioro
Lake Powell oraz rzekę Colorado gdzie
krystalicznie niebieska woda styka się
z czerwonymi skalnymi ścianami Wielkiego Kanionu. Następnie przyjazd do
Utah, stanu mormonów oraz przejazd
przez miasto Kanab do mieniącego
się wielobarwnymi piaskowcami Bryce
Canyon. Niektóre skały wyglądają jak
słonie, żyrafy lub aligatory. Półki na
szczycie skalnych pinakli znane jako
„hoodoos” to twardsze warstwy skały,
które nie uległy erozji. Bajecznie kolorowe wąwozy mają tu nawet żywsze
barwy niż Wielki Kanion Kolorado. Tego
wieczoru, jeśli pogoda pozwoli, proponujemy spojrzeć w spektakularne w tym
rejonie niebo pełne gwiazd. Zakwaterowanie w hotelu Ruby’s Inn lub obiekcie
o podobnym standardzie.

6

PARK NARODOWY BRYCE CANYON –
PARK NARODOWY ZION – LAS VEGAS
(OK. 374 KM)

W dniu dzisiejszym przejazd do Parku
Narodowego Zion charakteryzującego
się wspaniałymi kanionami, wiszącymi
ogrodami, wodospadami i pionowymi
ścianami skalnymi, kontrastującymi z
otaczającą Park pustynią. Podziwianie
formacji skalnych uformowanych przez
wiatr, wodę oraz czas. Po południu przejazd do Las Vegas, stolicy światowej rozrywki. . Zakwaterowanie w hotelu Luxor
Las Vegas lub obiekcie o podobnym
standardzie.
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7

LAS VEGAS

przeznaczony
na
samodzielne
zwiedzanie Las Vegas (bądź z polskim
przewodnikiem jeśli taka opcja została wykupiona) oraz skorzystanie z
wielu atrakcji jakie to miasto ma do
zaoferowania. Oprócz znajdujących się
tutaj światowej klasy sklepów, tętniących życiem kasyn i pokazów na miarę Broadway, można po prostu wybrać
się na spacer. Zobaczymy między innymi Las Vegas Strip, przy której działa dziewiętnaście z dwudziestu pięciu
największych hoteli na świecie pod
względem liczby pokoi a jego charakterystyczną cechą jest różnorodność
architektoniczna, Bellagio Fountains muzyczne fontanny, których show polega na synchronizacji wody ze światłem
oraz muzyką, niezliczone kasyna, wieczorem udział w bezpłatnych ulicznych
pokazach i atrakcjach. Powrót do hotelu na nocleg.

8

LAS VEGAS – LOS ANGELES (OK. 435 KM)

Powrót do Los Angeles przez Pustynię Mojave. Przy wyjeździe z Las Vegas
zatrzymamy się przy słynnym znaku
„Welcome to fabulous Las Vegas” aby
zrobić pamiątkowe zdjęcie. Po dotarciu
na miejsce zakwaterowanie w hotelu
Crowne Plaza LAX lub obiekcie o podobnym standardzie.
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9

LOS ANGELES - WARSZAWA

Wykwaterowanie z hotelu a następnie transfer na lotnisko w Los
Angeles. Wylot do Warszawy.

10

wycieczki objazdowe
Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową. Konsorcjum.pl pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane dokumenty d o jej uzyskania to wypełniony
formularz, 1 zdjęcie 5cm x 5 cm JPG, skan strony
ze zdjęciem z paszportu, (paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu) (PDF).
Koszty za 1 os. 160 USD – przeliczone po kursie ze
strony ambasady USA, 80 PLN - pośrednictwo przy
zakupie wycieczki z oferty Konsorcjum.pl. Po więcej
informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy www.wizowanie.com.
4. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport
musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
5. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie
obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej
taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej
– za odpowiednią dopłatą przy uprzednim potwierdzeniu,
6. P
 rzy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”)
obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie
z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają wcześniejszego potwierdzenia),
7. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
8. Istnieje możliwość przedłużenia powyższej imprezy
o wypoczynek na Hawajach.
9. T erminy:
26.04-04.05.2019,
24.05-01.06.2019,
21-29.06.2019, 12-20.07.2019, 09-17.08.2019, 1321.09.2019, 11-19.10.2019, 10-18.01.2020, 28.0207.03.2020 zawierają obsługę polskiego pilota na
miejscu (min. 20 osób).
10. M
 ożliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji +3,2% wrtości imprezy (należy zgłosić
w ciągu 24h od dnia podpisania umowy).

WARSZAWA

Przylot do Polski, zakończenie imprezy.
TERMINY

CENA ZAWIERA:
Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w
zależności od ilości osób), zakwaterowanie w wymienionych hotelach lub podobnych, udział w programie
zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/
przewodnika lokalnego kontrahenta oraz polskiego
pilota w oznaczonych terminach, wszelkie stanowe
i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę,
zestaw informacyjny, ubezpieczenie KL z chorobami
przewlekłymi – KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP
400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa - Los Angeles – Warszawa z przesiadką w europejskim porcie
lotniczym (w kwocie min. 2900 PLN/os. dorosła oraz
min. 2600 PLN/dziecko 2-11 lat), wizy wjazdowej,
wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków (istnieje możliwość dokupienia pakietu śniadań 185 USD/
osoba), opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej, opłaty za
nadbagaż (5 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień),
pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w
kwocie 100 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny w kwocie 13 zł/osoba.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Polacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych

Osoba
Dziecko 2-9 lat
Osoba
z 2 osob.
Osoba w pok. 3-os.
w pok.
i 4-os
w pok.
w pok.
2-osob. (2 podwójne (2 podwójne 1-osob.
łóżka)
łóżka)
CENA w USD

Polski pilot
26.04-04.05.2019
24.05-01.06.2019
10-18.01.2020
28.02-07.03.2020

1295

1205

645

1760

Anglojęzyczny
przewodnik:
12-20.04.2019,
03-11.05.2019
17-26.05.2019
15-23.11.2019
31.01-08.02.2020
13-21.03.2020

1180

1080

480

1670

WYSOKI SEZON
Polski pilot
21-29.06.2019,
12-20.07.2019,
09-17.08.2019,
13-21.09.2019,
11-19.10.2019

1340

1220

660

1850

WYSOKI SEZON
Anglojęzyczny
przewodnik:
07-15.06.2019,
14-22.06.2019,
05-13.07.2019,
19-27.07.2019,
02-10.08.2019,
23-31.08.2019,
30.08-07.09.2019,
20-28.09.2019,
27.09-05.10.2019,
25.10-02.11.2019

1290

1155

520

1865
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wycieczki objazdowe

12 DNI/10 NOCY

SZLAKIEM WIELKICH KOWBOJÓW
I LOS ANGELES I PALM SPRINGS I PHOENIX I SEDONA I PARK NARODOWY GRAND CANYON
I MONUMENT VALLEY I PAGE/LAKE POWELL I PARK NARODOWY BRYCE CANYON
I PARK NARODOWY ZION I LAS VEGAS I DEATH VALLEY I MAMMOTH LAKES
I PARK NARODOWY YOSEMITE I SAN FRANCISCO

SAN EK
FRANCISCO

MODESTO YOSEMITE
MAMMOTH LAKES
ZION

BRYCE
LAKE POWELL

DEATH VALLEY

LOS ANGELES SP

LAS VEGAS
PALM SPRINGS

GRAND
CANYON

MONUMENT
VALLEY

SEDONA
PHOENIX

GŁÓWNE ATRAKCJE

PROGRAMU

• Wizyta na malowniczej pustyni w Palm
Springs
• Wizyta w Rezerwacie Indian Navajo i
Monument Valley
• Spacer po Parku Narodowym Bryce
Canyon
• Wycieczka z przewodnikiem do wodospadów w Parku Yosemite
• Objazdowe zwiedzanie San Francisco (m.
in. Union Square, Fisherman’s Wharf)

1

WARSZAWA – LOS ANGELES

Przybycie uczestników wycieczki 2
godziny przed odlotem na lotnisko w
Warszawie (Okęcie). Odprawa paszportowo-bagażowa, a następnie wylot do
Los Angeles przez jeden europejskich
portów lotniczych. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu Holiday
Inn Anaheim lub obiekcie o podobnym
standardzie.

2

LOS ANGELES – PALM SPRINGS - PHOENIX
(OK. 604 KM)

W dniu dzisiejszym wyruszymy z Los
Angeles o godzinie 8:00 i udamy się w
podróż przez góry San Jacinto i pustynny kurort Palm Springs do stolicy stanu
Arizona, Phoenix.
Zakwaterowanie w hotelu We Ko Pa Resort lub obiekcie o podobnym standardzie.

WYCIECZKI OPCJONALNE

• Przelot helikopterem nad Wielkim Kanionem
• Przejazd kolejką gondolową na szczyt góry
Mammoth na śniadanie
• Nocna wycieczka po Las Vegas
• Przelot Balonem nad Pustynią Sonaran
• Spacer po moście Golden Gate
• Nocna wycieczka po San Francisco z
kolacją w Chinatown
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pustynią. Podziwianie formacji skalnych
uformowanych przez wiatr, wodę oraz
czas. Po południu przejazd do Las Vegas, stolicy światowej rozrywki. Zakwaterowanie w hotelu Luxor Las Vegas lub
obiekcie o podobnym standardzie.

7

LAS VEGAS

przeznaczony na samodzielne zwiedzanie Las Vegas oraz skorzystanie z
wielu atrakcji jakie to miasto ma do
zaoferowania. Oprócz znajdujących się
tutaj światowej klasy sklepów, tętniących życiem kasyn i pokazów na miarę
Broadway, można po prostu wybrać się
na spacer słynną ulicą Strip podziwiając niesamowite zabytki.
Zakwaterowanie w hotelu Luxor Las Vegas
lub obiekcie o podobnym standardzie.

3

PHOENIX – SEDONA – PARK NARODOWY
GRAND CANYON (OK. 361 KM)

Podróż przez Pustynię Sonora, najbogatszy i najbardziej zróżnicowany biologicznie ekosystem w obu Amerykach,
gdzie rosną unikalne rośliny - Saguaro
cacti. Dalej przejedziemy do miejscowości Sedona, położonej w wyjątkowej
pod względem geologicznym okolicy i
otoczonej charakterystycznymi, czerwonymi monolitami skalnymi. Możliwość
podziwiania spektakularnego krajobrazu czerwonych skał. W dalszej części
dnia kontynuacja podróży do Oak Creek Canyon, a następnie do Parku Narodowego Grand Canyon – jednego z 7
cudów świata. Wieczorem czas wolny.
Zakwaterowanie w hotelu Yavapai West
lub obiekcie o podobnym standardzie.

4

PARK NARODOWY GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY – PAGE/LAKE POWELL
(OK. 453 KM)

Przejazd wzdłuż południowej krawędzi (South Rim) do rezerwatu Indian
Navaho, w którym rodziny indiańskie
mieszkały od pokoleń. Następnie grupa
przejedzie przez Pstrą Pustynię (Painted
Desert), która rozciąga się od Parku Narodowego Wielkiego Kanionu do Parku
Narodowego Skamieniałego Lasu na
północnym brzegu rzeki Małe Kolorado.
Przyjazd do pięknej Doliny Pomników (Monument Valley) obszaru, który
ucieleśnia najbardziej kultowe obrazy
amerykańskiego Zachodu. W późnych
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godzinach popołudniowych przyjazd do
miejscowości Page, położonej na płaskowyżu nad rzeką Colorado. Wieczorem czas wolny na odpoczynek.
Zakwaterowanie w hotelu Best Western
Lake Powell lub obiekcie o podobnym
standardzie.

5

PAGE/LAKE POWELL – KANAB – PPARK
NARODOWY BRYCE CANYON (OK.
246 KM)
Po wyjeździe z hotelu udamy się nad potężną zaporę Glen Canyon Dam, drugą
najwyższą betonową zaporę w kształcie
łuku w Ameryce. Będziemy podziwiać
stąd widoki na piękne jezioro Lake Powell
oraz rzekę Colorado gdzie krystalicznie
niebieska woda styka się z czerwonymi
skalnymi ścianami Wielkiego Kanionu.
Następnie przyjazd do Utah, stanu mormonów oraz przejazd przez miasto Kanab
do mieniącego się wielobarwnymi piaskowcami Bryce Canyon. Tego wieczoru,
jeśli pogoda pozwoli, proponujemy spojrzeć w spektakularne w tym rejonie niebo
pełne gwiazd.
Zakwaterowanie w hotelu Ruby’s Inn
lub obiekcie o podobnym standardzie.

8

LAS VEGAS – PARK NARODOWY DEATH
VALLEY – MAMMOTH LAKES/FRESNO/
VISALIA (OK. 560 KM)
Zatrzymamy się dzisiaj przy słynnym
znaku powitalnym LAS VEGAS, przy którym dla zatrzymania tego wspomnienia
proponujemy zrobić zdjęcie. Następnie
przejedziemy przez Dolinę Śmierci, najgorętsze miejsce na Ziemi. Zatrzymamy
się na Zabriskie Point - punkt widokowy
słynny z powodu ciekawych erozyjnych
formacji skalnych oraz we wiosce Furnace Creek. Znajdują się tutaj muzeum, centrum turystyczne i siedziba władz Parku
Narodowego Doliny Śmierci. W godzinach
popołudniowych dotrzemy do do kurortu

6

PARK NARODOWY BRYCE CANYON –
PARK NARODOWY ZION – LAS VEGAS
(OK. 374 KM)
Przejazd do Parku Narodowego Zion
charakteryzującego się wspaniałymi
kanionami, wiszącymi ogrodami, wodospadami i pionowymi ścianami skalnymi, kontrastującymi z otaczającą Park
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narciarskiego Mammoth Lakes (miejsce
noclegu może ulec zmianie w zależności
od warunków atmosferycznych i drogowych. W takim wypadku miejscem noclegu Fresno lub Visalia – dotyczy to okresu
od października do maja). Obszar ten zyskał znaczenie jako miasto wydobywania
złota w XIX wieku, a dziś słynie z najlepszych terenów narciarskich i zdumiewająco pięknych górskich widoków.
Zakwaterowanie w hotelu Mammoth
Mountain Inn lub Picadilly Inn Shaw lub
obiekcie o podobnym standardzie.

9

MAMMOTH LAKES – PARK NARODOWY
YOSEMITE (OK. 152 KM)

W dniu dzisiejszym, w godzinach porannych, proponujemy dołączenie do opcjonalnej, sezonowej wycieczki gondolą na
szczyt Mammoth, na którym przy wspaniałych widokach na Kalifornię zjemy
śniadanie. Następnie grupę czeka podróż przez Tioga Pass i spędzenie dnia
w Parku Narodowym Yosemite (Yosemite
and Bridalveil Falls) – mieszane lasy sosnowo–sekwojowe i wodospady. Podziwianie El Capitan (największej masy granitu na świecie) i Half Dome (najbardziej
stromej góry w Ameryce Północnej).
Nocleg w Yosemite Gateway Area.
Zakwaterowanie w hotelu Best Western
Plus Heritage Inn lub obiekcie o podobnym standardzie.

10

PARK NARODOWY YOSEMITE – SAN
FRANCISCO (OK. 264 KM)

Przejazd wczesnym rankiem drogą prowadzącą przez rolniczą dolinę Kalifornii
do San Francisco. Po przyjeździe do San
Francisco, zwiedzanie głównych atrakcji
turystycznych miastaUnion Square, Golden Gate Bridge, Lombard Street oraz
słynnej nadbrzeżnej dzielnicy Fisherman’s Wharf. Widok na wyspę Alcatraz
(niegdyś najstraszniejszego więzienia
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w Stanach). Zakwaterowanie w hotelu Hilton San Francisco Union Square
lub obiekcie o podobnym standardzie.

11

SAN FRANCISCO – WARSZAWA

Transfer na lotnisko w San Francisco. Wylot do Warszawy.

12

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.
CENA ZAWIERA:
Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w
zależności od ilości osób), zakwaterowanie w wymienionych hotelach lub podobnych, udział w programie
zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/
przewodnika lokalnego kontrahenta oraz polskiego
pilota w oznaczonych terminach, wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę, zestaw
informacyjny, ubezpieczenie KL z chorobami przewlekłymi – KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem w klasie ekonomicznej na trasie:
Warszawa-Los Angeles/San Francisco-Warszawa (w
kwocie min. 3300 PLN/os dorosła oraz min. 2900 PLN/
dziecko 7-11 lat), wizy wjazdowej, wszelkich świadczeń
dodatkowych, posiłków (istnieje możliwość wykupienia dodatkowego pakietu śniadań w wysokości 270
USD/osoba), opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek
fakultatywnych, wydatków natury osobistej, opłaty za
nadbagaż, (5 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty za zestaw
słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w kwocie
100 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny
fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba

UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Polacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych
Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową. Konsorcjum.pl pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane dokumenty d o jej uzyskania to wypełniony
formularz, 1 zdjęcie 5cm x 5 cm JPG, skan strony
ze zdjęciem z paszportu, (paszport musi być ważny
minimum 6 miesięcy od daty powrotu) (PDF). Koszty
za 1 os. 160 USD – przeliczone po kursie ze strony
ambasady USA, 80 PLN - pośrednictwo przy zakupie
wycieczki z oferty Konsorcjum.pl. Po więcej informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy
www.wizowanie.com.
4. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport
musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu

5. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej
taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje
możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią
dopłatą przy uprzednim potwierdzeniu,
6. P
 rzy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii
lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które
wymagają wcześniejszego potwierdzenia),
7. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
8. Istnieje możliwość przedłużenia powyższej imprezy o
wypoczynek na Hawajach.
9. T erminy: 26.04-06.05.2019, 17-27.05.2019, 21.0601.07.2019, 19-29.07.2019, 23.08-02.09.2019,
20-30.09.2019, 25.10-05.11.2019, 15-25.11.2019 31.0110.02.2020, 13.03-23.03.2020 zawierają obsługę polskiego
pilota na miejscu (min. 20 osób).
10. M
 ożliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wrtości imprezy (należy zgłosić w ciągu
24h od dnia podpisania umowy).

TERMINY

Dziecko 2-11 lat
Osoba
Osoba
z 2 osob.
Osoba
w pok. 3-os.
w pok.
w pok.
w pok.
(2 podwójne
(2 podwójne 1-osob.
2-osob.
łóżka)
łóżka)
CENA w USD

Polski pilot
26.04-06.05.2019,
17-27.05.2019,
15-25.11.2019
31.01-10.02.2020,
13.03-23.03.2020

1845

1715

815

2360

Anglojęzyczny
przewodnik:
12-22.04.2019,
03-13.05.2019
24.05-03.06.2019,
06-16.12.2019,
10-20.01.2020,
28.02-10.03.2020

1640

1505

590

2160

WYSOKI SEZON
Polski pilot
21.06-01.07.2019
19-29.07.2019
23.08-02.09.2019
20-30.09.2019
25.10-05.11.2019

1965

1760

835

2660

WYSOKI SEZON
Anglojęzyczny
przewodnik:
07-17.06.2019,
14-24.06.2019
05-15.07.2019,
12-22.07.2019
02-12.08.2019,
09-19.08.2019
30.08-09.09.2019
13-23.09.2019,
27.09-07.10.2019
11-21.10.2019

1730

1520

585

2440
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wycieczki objazdowe
16 DNI/14 NOCY

DAWNO TEMU
NA DZIKIM ZACHODZIE

I LOS ANGELES I THE O.C. I SAN DIEGO I PALM SPRINGS I PHOENIX I SEDONA I PARK NARODOWY
GRAND CANYON I MONUMENT VALLEY I PAGE/LAKE POWELL I KANAB I PARK NARODOWY BRYCE
CANYON I PARK NARODOWY ZION I LAS VEGAS I DEATH VALLEY I MAMMOTH LAKES
I PARK NARODOWY YOSEMITE I SAN FRANCISCO I PÓŁWYSEP MONTEREY/CARMEL
I CENTRAL COAST I SANTA BARBARA I MALIBU I BEVERLY HILLS I LOS ANGELES

1

GŁÓWNE ATRAKCJE
PROGRAMU 

• Całodniowa wizyta ze zwiedzaniem
San Diego
• Pobyt na malowniczej pustyni w Palm
Springs
• Wizyta w Rezerwacie Indian Navajo i
Monument Valley
• Spacer po Parku Narodowym Bryce
Canyon
• Wycieczka z przewodnikiem do wodospadów w Parku Yosemite
• Objazdowe zwiedzanie San Francisco
(m.in. Union Square, Fisherman’s Wharf)
• Zwiedzanie Los Angeles (m.in. Beverly
Hills, Hollywood, Aleja Gwiazd)

WYCIECZKI OPCJONALNE

• Przelot helikopterem nad Wielkim Kanionem
• Nocna wycieczka po Las Vegas
• Przejazd kolejką gondolową na szczyt góry
Mammoth na śniadanie
• Spacer po moście Golden Gate
• Nocna wycieczka po San Francisco z
kolacją w Chinatown

WARSZAWA – LOS ANGELES

Przybycie uczestników wycieczki 2
godziny przed odlotem na lotnisko w
Warszawie (Okęcie). Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot do Los Angeles
(przez jeden z europejskich portów
lotniczych). Transfer do hotelu Holiday
Inn Anaheim lub obiekcie o podobnym
standardzie.

2

LOS ANGELES – THE O.C. - SAN DIEGO
– LOS ANGELES

Spotkanie uczestników w recepcji hotelu o godz. 7:30, wyjazd o 8:00. Przejazd do San Diego przez San Juan i San
Clemente. Zwiedzanie miasta, wizyta w
malowniczej wiosce Seaport. Po południu czas na relaks oraz na zakupy w
pobliskich sklepach. Wieczorem powrót do Los Angeles.

3

LOS ANGELES – PALM SPRINGS – PHOENIX

Wyjazd z Los Angeles, podróż przez
pasmo górskie San Jacinto i pustynny
kurort Palm Springs. Przejazd do Phoenix, stolicy stanu Arizona. Zakwatero-

MODESTO

wanie w hotelu We Ko Pa Resort lub
obiekcie o podobnym standardzie.

4

PHOENIX – SEDONA – PARK NARODOWY
GRAND CANYON

Przejazd pustynią Sonora, gdzie rosną
unikalne rośliny – kaktusy (Saguaro
Cacti). Dalej przejazd do miejscowości
Sedona. Podziwianie spektakularnego
krajobrazu, nazywanego często „Krainą
Czerwonych Skał”. Następnie kontynuacja podróży przez Oak Creek Canyon
do Parku Narodowego Grand Canyon
– jednego z 7 Cudów Natury. Zakwaterowanie w hotelu Yavapai West lub
obiekcie o podobnym standardzie.

5

PARK NARODOWY GRAND CANYON
– MONUMENT VALLEY – PAGE/LAKE
POWELL

rozpoczniemy od podróży do rezerwatu Indian Navajo, przejazd obok
Cameron przez Pstrą Pustynię (Painted
Desert) do pięknego Monument Valley
(słynna Dolina Pomników), jednego z
symboli Zachodnich Stanów. Po południu przyjazd do miasta Page w regionie Lake Powell.

YOSEMITE
MAMMOTH LAKES

SAN FRANCISCO
MONTEREY/CARMEL

ZION

SAN LUIS OBISPO
SHELL/
PISMO BEACH
SANTA BARBARA
LOS ANGELES

DEATH
VALLEY
PK

LAS VEGAS
PALM SPRINGS

SAN DIEGO
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Zakwaterowanie w hotelu Best Western
Lake Powell lub obiekcie o podobnym
standardzie.

6

PAGE/LAKE POWELL – PARK NARODOWY
BRYCE CANYON

Dzisiejszy rozpoczniemy od mocnego
uderzenia – zatrzymamy się przy tamie
w Glen Canyon, drugiej najwyższej betonowej tamie łukowej w Ameryce, w celu
podziwiania niesamowitej panoramy
Jeziora Powell. Przyjazd do stanu Utah,
krainy Mormonów. Przejazd przez miasto Kanab do Bryce Canyon, słynnego
ze swoich licznych „rzeźb” z piaskowca,
utworzonych przez wiatr. Wieczorem, jeśli pogoda pozwoli, będziemy podziwiać
rozgwieżdżone niebo i będziemy się
rozgrzewać w blasku i aromacie sosen
palących się w ognisku. Zakwaterowanie w hotelu Ruby’s Inn lub obiekcie o
podobnym standardzie.

7

PARK NARODOWY BRYCE CANYON – PARK
NARODOWY ZION – LAS VEGAS

Przejazd do Parku Narodowego Zion
słynnego ze swoich wspaniałych kanionów, wiszących ogrodów, wodospadów
i pionowych ścian skalnych, kontrastującymi z otaczającą park pustynią.
Podziwianie formacji skalnych uformowanych przez wiatr, wodę i czas. Po
południu przejazd do Las Vegas, stolicy
światowej rozrywki. Zakwaterowanie w
hotelu Luxor Las Vegas lub obiekcie o
podobnym standardzie.
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8

LAS VEGAS

Dzisiejszy przeznaczony jest na
zwiedzanie miasta. Las Vegas oferuje
wiele atrakcji, z których można i warto
skorzystaćświatowej sławy sklepy, kasyna. Można też udać się na spacer lub
spokojnie spędzić czas nad basenem
korzystając z kąpieli słonecznej.

9

LAS VEGAS – PARK NARODOWY DEATH
VALLEY – MAMMOTH LAKES

rozpoczniemy od postoju przy jednej z
ikon Las Vegas – słynnym znaku „Las
Vegas welcome”. Następnie przejazd
przez Dolinę Śmierci, najgorętsze miejsca na Ziemi, do kurortu narciarskiego
Mammoth Lakes, położonego w górach
Sierra Nevada (miejsce noclegu może
ulec zmianie w zależności od warunków
atmosferycznych i drogowych. W takim
wypadku miejscem noclegu będzie Fresno lub Visalia – dotyczy to okresu od
października do maja).
Zakwaterowanie w hotelu Mammoth
Mountain Inn lub Picadilly Inn Shaw lub
obiekcie o podobnym standardzie.

10

MAMMOTH LAKES – PARK NARODOWY
YOSEMITE

powita Nas niesamowitym wschodem
Słońca (Opcjonalniewjazd kolejką linową na Mommoth i śniadanie z oszałamiającym widokiem na okolicę i na
Californię). Podróż przez Tioga Pass i
spędzenie dnia w Parku Narodowego

Yosemite – mieszane lasy sosnowo –
sekwojowe i wodospady. Podziwianie
El Capitan (największej masy granitu
na świecie) i Half Dome (najbardziej
stromej góry w Ameryce Północnej).
Nocleg w Yosemite Gateway Area. Zakwaterowanie w hotelu Best Western
plus Heritage Inn lub obiekcie o podobnym standardzie.

11

PARK NARODOWY YOSEMITE – SAN
FRANCISCO

Wcześnie rano wyjazd w kierunku San
Francisco. Przejazd drogą prowadzącą
przez rolniczą dolinę Kalifornii. Po przyjeździe do San Francisco zwiedzanie
miasta. Możliwość wykupienia nocnej
wycieczki po mieście. Widok na wyspę
Alcatraz, gdzie znajduje się najsłynniejsze na świecie więzienie.
Zakwaterowanie w hotelu Hilton San
Francisco Union Square lub obiekcie o
podobnym standardzie.

12

SAN FRANCISCO (DOLINA NAPA)

Cały przeznaczony jest na czas
wolny, który wykorzystać można na
zwiedzanie miasta. Istnieje możliwość
wykupienia opcjonalnych wycieczek do
Doliny Napa znanej na całym świecie z
doskonałych winnic i pięknych krajobrazów. Proponujemy także przejażdżkę kolejka linową w Fisherman Wharf,
gdzie można cieszyć się smakami San
Franciscoowoce morza, słynne chleby
na zakwasie chlebowym lub wyśmienita
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czekolada, pospacerować i podziwiać
wylegujące się foki, odwiedzić Union
Square aby zrobić zakupy w domu towarowym Macy’s. Powrót do hotelu na
nocleg.

15

13

Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.

SAN FRANCISCO – PÓŁWYSEP MONTEREY – CARMEL – CENTRAL COAST

Wyjazd z San Francisco, przejazd przez
Półwysep Monterey znany ze wspaniałych domów i pięknych plaż. Nasza podróż biegnie historyczną Cannery Row,
przez urokliwą miejscowość Carmel,
która słynie z zabytkowych domów, ekskluzywnych galerii i niepowtarzalnych
sklepów oraz Paso Robles – krainę
kowbojów i winnic. Nocleg w urokliwym miasteczku Central Coast w hotelu Holiday Inn Express lub obiekcie o
podobnym standardzie.

14

CENTRAL COAST – SANTA BARBARA
– MALIBU – BEVERLY HILLS – LOS
ANGELES
Przejazd do Santa Barbara przez dolinę
Santa Ynez. Można skorzystać z opcjonalnego lunch na molo lub przejażdżki rowerowej po plaży. Po przyjeździe
do Los Angeles zwiedzanie głównych
atrakcji miastaMann’s Chinese Theater,
Sunset Strip, Hollywood i Beverly Hills.
Zakwaterowanie w hotelu Hilton Los
Angeles Airport lub obiekcie o podobnym standardzie.
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LOS ANGELES – WARSZAWA

Transfer na lotnisko na wylot do
Warszawy.

16

WARSZAWA

CENA ZAWIERA:
Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem
(w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w
podanych hotelach lub podobnych, udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego
pilota/przewodnika lokalnego kontrahenta oraz
polskiego pilota w oznaczonych terminach, wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie
ŚWIAT MultiTravel KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR,
BP 400 EUR
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa-Los Angeles-Warszawa (w kwocie min. 2900 PLN/os dorosła
oraz min. 2700 PLN/dziecko 7-11 lat), wizy wjazdowej, wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków
(możliwość dokupienia pakietu śniadań w wysokości 340 USD/osoba), opcjonalnych (dodatkowych)
wycieczek fakultatywnych: rejs po San Diego ok. 22
USD/osoba dorosła, lot helikopterem nad Wielkim
Kanionem ok. 219 USD/osoba, lot nad Wielkim Kanionem i przez Monument Valley ok. 399 USD/os.,
wycieczka po Monument Valley ok. 39 USD/os., wycieczka po Kanionie Antelope ok. 39 USD/os., obiad
i pokaz w stylu kowbojskim (tylko sezon letni) ok.
36 USD/os., Las Vegas nocą ok. 29 USD/os., przejazd z profesjonalnym kierowcą po autostradzie w
Las Vegas ok. 99 USD/os., indiańska przygoda oraz
wejście na Skywalk ok. 339 USD/os., rejs po zatoce
w San Francisco ok. 29 USD/os., nocna wycieczka po
San Francisco oraz kolacja ok. 59 USD/os., poranna
przejażdżka rowerami przez most Golden Gate i wizyta w Sausalito ok. 42 USD/os., molo w Santa Monica i obiad ok. 36 USD/os., Disneyland ok.139 USD/
os.,wycieczka z przewodnikiem do wodospadów w
Parku Yosemite ok.39 USD/os., wydatków natury
osobistej, opłaty za nadbagaż (5 USD/1 dodatkowy

wycieczki objazdowe
bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach
z polskim pilotem w kwocie 130 PLN/osoba., obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny
13 zł/osoba
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Polacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych
Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową. Konsorcjum.pl pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane dokumenty d o jej uzyskania to wypełniony
formularz, 1 zdjęcie 5cm x 5 cm JPG, skan strony
ze zdjęciem z paszportu, (paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu) (PDF).
Koszty za 1 os. 160 USD – przeliczone po kursie
ze strony ambasady USA, 80 PLN - pośrednictwo
przy zakupie wycieczki z oferty Konsorcjum.pl. Po
więcej informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy www.wizowanie.com.
4. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport
musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
5. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności
powyższej taryfy. W przypadku niedostępności
tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w
innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim
potwierdzeniu,
6. P
 rzy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu”
(najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego
(zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają wcześniejszego potwierdzenia),
7. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic,
Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej
kalkulacji)
8. T erminy: 25.04-09.05.2019, 14-28.11.2019, 30.0113.02.2020, 04-18.07.2019, 08-22.08.2019, 19.0903.10.2019 zawierają obsługę polskiego pilota
(grupa minimum 15 osób),
9. Istnieje możliwość przedłużenia powyższej imprezy o wypoczynek na Hawajach
10. M
 ożliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia podpisania umowy.

TERMINY

Osoba
Dziecko 2-9 lat
Osoba
z 2 osob.
Osoba w pok. 3-os.
w pok.
i 4-os
w pok.
w pok.
2-osob. (2 podwójne (2 podwójne 1-osob.
łóżka)
łóżka)
CENA w USD

Anglojęzyczny pilot:
11 - 25.04.2019,
02-16.05.2019,
23.05 - 06.06.2019,
05-19.12.2019,
09-23.01.2020
27.02-13.03.2020

2040

1785

775

2940

Polski pilot:
25.04-09.05.2019
14-28.11.2019
30.01-13.02.2020

2485

2240

1385

3380

WYSOKI SEZON
Anglojęzyczny pilot
13-27.06.2019,
20.06- 04.07.2019,
11-25.07.2019,
01-15.08.2019
22.08-05.09.2019,
12-26.09.2019
10-24.10.2019,
24.10-07.11.2019

2170

1850

810

3270

WYSOKI SEZON
Polski pilot:
04-18.07.2019
08-22.08.2019
19.09-03.10.2019

2730

2430

1395

3815
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14 DNI/12 NOCY

W CIENIU GÓR SKALISTYCH

I DENVER I ROCKY MOUTAINS I CHEYENNE I CASPER I PARK NARODOWY YELLOWSTONE
I FLATHEAD VALLEY I KALISPELL I PARK NARODOWY GLACIER I CALAGARY
I PARK NARODOWY BANFF I CANMORE I LAKE LOUISE I JASPER I KAMLOOPS I SUN PEAKS
I VANCOUVER

1

JASPER NATIONAL PARK
SUN PEAKS

LAKE LOUIS
BANFF

K

VANCOUVER
GLACIER NATIONAL PARK
KALISPELL
YELLOWSTONE
CASPER
CHEYENNE
P

DENVER

WARSZAWA – DENVER

Przybycie uczestników wycieczki 2
godziny przed odlotem na lotnisko w
Warszawie (Okęcie). Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot (przez jeden z europejskich portów lotniczych)
do Denver położonego na równinie
u podnóża Gór Skalistych, nad rzeką Platte Południową. Po przylocie
transfer do hotelu. Zakwaterowanie w
hotelu Holiday Inn Cherry Creek lub
obiekcie o podobnym standardzie.
Nocleg.

2
GŁÓWNE ATRAKCJE
PROGRAMU

• Wycieczka z przewodnikiem PO Denver
m.in. Red Rocks Amphitheatre
• Wycieczka po PN Yellowstone z możliwością podziwiania gejzerów
• Wizyta w Parku Narodowym Glacier
• Wycieczka po zapierającym dech w piersiach Parku Narodowym Banff
• Spacer z przewodnikiem nad jeziorem
Louise
• Wycieczka po Vancouver

WYCIECZKI OPCJONALNE

• Wizyta w Calgary Tower
• Victoria and Butchart Gardens - wycieczka
wodolotem

TERMINY

Dziecko 2-11 lat
Osoba
Osoba
z 2 osob.
Osoba
w pok. 3-os.
w pok.
w pok.
w pok.
(2 podwójne
(2 podwójne 1-osob.
2-osob.
łóżka)
łóżka)
CENA w USD

Anglojęzyczny pilot:
26.05-07.06.2019
07-19.07.2019
25.08-06.09.2019

2905

2600

880

4015

Polski pilot:
28.07-09.08.2019
15-27.09.2019

3070

2780

1110

4140
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DENVER

Dzisiejszy przeznaczony jest na
czas wolny oraz samodzielne zwiedzanie miasta (lub pod opieką polskiego pilota jeśli została wykupiona
taka opcja). Anglojęzyczny przewodnik pomoże wybrać najciekawsze
miejsca, które warto zobaczyć. Na
trasie zwiedzania z polskim przewodnikiem zobaczymy między innymi Colorado State Capitol - budynek
będący siedzibą władz stanowych,
odwiedzimy śródmieście będące
najciekawszym i najbardziej żywym
miejscem w mieście. Spacerując
uliczkami w starym stylu podziwiać
będziemy ulokowane tu instytucje kulturalno-rozrywkowe. Denver
stanowi świetną bazę wypadową w
pobliskie Góry Skaliste - Colorado
Rocky Mountains. Miasto nazywane
jest miastem na „Wysokości Mili ”,
ponieważ znajduje się około jednej
mili ponad poziomem morza. Mieszka tutaj garstka Polaków. Podobnie
jak w innych miastach USA, Kanady
czy Australii działa tutaj Dom Polski oraz kilka restauracji i sklepów
z naszymi, swojskimi przysmakami.
Nocleg.

3

DENVER – ROCK Y MOUNTAINS
– CHEYENNE – CASPER (OK. 580 KM)

Przejazd do Parku Narodowego Rocky Moutains w którym poczujemy się
jakbyśmy byli na dachu Świata. Będziemy mieć przed sobą zapierające
dech w piersiach górskie widoki. Następnie przejazd przez miejscowość
Cheyenne, stolicy stanu Wyoming.
W późnych godzinach po południowych przyjazd do Casper - miasta,
które dzięki swojemu wyglądowi
i architekturze jest bardzo chętnie odwiedzane przez malarzy i fotografów.
Jest to miasto nierozerwalnie związane z kulturą i historią Dzikiego Zachodu i pionierów. Zakwaterowanie w
hotelu Ramkota lub obiekcie o podobnym standardzie. Nocleg.

4

CASPER – PARK NARODOW Y
YELLOWSTONE (OK. 480 KM)

Dziś odwiedzimy najstarszy Park
Narodowy w USA a zarazem jeden z najpiękniejszych na Świecie
– Yellowstone. Jest on znany ze swoich licznych gejzerów, które co chwila
wypuszczają fontanny pary i gorącej
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wody. Oprócz gejzerów obejrzymy również gejzer Old Faithful (najbardziej
znany gejzer w parku), Mammoth Hot
Springs (rozległy kompleks gorących
źródeł) i kanion Yellowstone. Na terenie
parku zamieszkują liczne dzikie zwierzęta – orły, niedźwiedzie grizzly i czarne, łosie i wiele innych. Zakwaterowanie
w hotelu Gray Wolf Inn lub obiekcie o
podobnym standardzie. Nocleg.

5

PARK NARODOWY YELLOWSTONE

Dzisiejszy przeznaczymy na dalsze
zwiedzanie Parku Yellowstone. Zachwycimy się tajemniczą mocą wulkanu wraz
z wznoszącymi się w kolorowymi gorącymi źródłami czy gejzerami. Spacerując wzdłuż szlaków odkrywać będziemy
góry, lasy, oraz jeziora wraz z żyjącymi
w nich dzikimi zwierzętami. Powrót do
hotelu na nocleg.

6

PARK NARODOWY YELLWSTONE – FLATHEAD VALLEY – KALISPELL (OK. 720 KM)

Dziś udamy się w kierunku miasta Kalispell, gdzie dotrzemy wczesnym wie-

52
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czorem. Podczas podróży przejedziemy
prze zachodnią Montanę oraz przez
malownicze tereny Flathead Valley.
Centralne położenie miasta Kalispell
otoczonego przez ponad 2,3 miliona
akrów lasów i puszczy, oferuje gościom
idealne połączenie naturalnego piękna i dzikiego ducha stanu Montana.
Miasto przyciąga ponad 2000 artystów
i rzemieślników związanych ze sztuką i
kulturą.
Zakwaterowanie w hotelu Red Lion Hotel Kalispell lub obiekcie o podobnym
standardzie. Nocleg.

7

KALISPELL – PARK NARODOWY GLACIER
– CALGARY (OK. 425 KM)

Przed opuszczeniem stanu Montana
odwiedzimy Park Narodowy Glacier. Na
obszarze Parku znajduje się kilkaset jezior polodowcowych, charakterystyczne
lodowce, nieskazitelne lasy, alpejskie
łąki, rozległe krajobrazy a także ponad
200 wodospadów. Przejedziemy sławną
i jedną z najbardziej malowniczych dróg
50 milową Going-to-the-sun Road. Po
opuszczeniu Parku przekroczymy gra-

nicę z Kanadą, udając się w kierunku
Calgary. Zakwaterowanie w hotelu Sandman Hotel Downtown lub obiekcie o
podobnym standardzie. Nocleg.

8

CALGARY – PARK NARODOWY BANFF –
CANMORE (OK. 160 KM)

Dziś spędzimy cały na podziwianiu bogactwa Parku Narodowego Banff. Jest to
pierwszy kanadyjski park narodowy oraz
drugi park narodowy w Ameryce Północnej. Położony w sercu Kanadyjskich Gór
Skalistych, Park obejmuje swym terenem
ośnieżone wierzchołki szczytów, migocące w świetle lodowce, bujne lasy i rwące
rzeki. Wieczorem przejazd do Canmore.
Zakwaterowanie w hotelu Quality Resort
Chateau Canmore lub obiekcie o podobnym standardzie. Nocleg.

9

PARK NARODOWY BANFF – LAKE LOUISE
– JASPER (OK. 290 KM)

Po opuszczeniu Parku Narodowego Banff
będziemy mieć okazję podziwiać jezioro
Louise „Klejnot Gór Skalistych”. W trakcie
podróży na północ będziemy mieli moż-
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liwość podziwiania niezwykle pięknych
widoków zapadających w pamięć na
zawsze. Kontynuując wycieczkę wzdłuż
Icefields Parkway, jednej z najbardziej
zachwycających dróg, na koniec dnia
wjedziemy na teren Parku Narodowego
Jasper, w którym każdy znajdzie coś dla
siebie. Park słynie z szerokiego wachlarza atrakcji dla ludzi szukających aktywnego wypoczynku oraz dla osób łaknących błogiego spokoju. Nocleg w hotelu
Tonquin Inn lub obiekcie o podobnym
standardzie. Nocleg.

10

JASPER – KAMLOOPS – SUN PEAKS
(OK. 490 KM)

Z Jasper przejedziemy autostradą Yellowhead aż do Kamloops. Po drodze warto się rozglądać i chłonąć niezwykłe
krajobrazy Alberty i Kolumbii Brytyjskiej, gdyż opuszczamy dziś ten obszar.
Droga poprowadzi także przez Park Mount Robson, jeden z najstarszych parków Kanady, w którym znajduje się najwyższy szczyt Canadian Rockies – góra
Robson. Kamloops to jedno z najstarszych miast oraz regionów Kanady. To
tutaj spotyka się przygoda, dziedzictwo
pierwszych ludów zamieszkujących ten
obszar, czyli Indian kanadyjskich oraz
kultura zachodu, które razem tworzą
niezwykły krajobraz kulturowy Kamloops. Sun Peaks to resort będący jednym
z największych i najsłynniejszych kurortów narciarskich w Kanadzie.
Nocleg w hotelu Nancy Greene’s Cahility Lodge lub obiekcie o podobnym
standardzie.

11

SUN PEAKS – VANCOUVER (OK.
411 KM)

Dzisiejszą podróż rozpoczniemy od
przejazdu przez wielki i imponujący Kanion Rzeki Fraser. Podróżować będziemy wzdłuż trasy używanej niegdyś przez
poszukiwaczy złota. Będziemy kierować
się do Vancouver, które rozwinęło się
jako miasto spośród wielu innych małych przystani, baz wielorybników i osad
drwali zachodniego wybrzeża Kanady.
Po przyjeździe zwiedzanie m.in.dzielnicy Gastown, która jest oryginalną osadą, będącą rdzeniem powstawania Vancouver, Chinatown, spacer ulicą Robson
Street, postój nad Zatoką English Bay,
spacer po Stanley Park czy porcie Vancouver Harbour. Zakwaterowanie w hotelu Pacific Gateway Hotel at Vancouver
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Airport lub obiekcie o podobnym standardzie. Nocleg.

12

VANCOUVER

wolny w Vancouver. Skorzystać
można z atrakcji, z których nie udało
się skorzystać wcześniej oraz zobaczyć
nowe miejsca i spędzić czas zgodnie z
własnymi potrzebami i zainteresowaniami. Dla chętnych zaplanowaliśmy
rejs do Victoria Island, stolicy Kolumbii Brytyjskiej położonej po drugiej
stronie cieśniny Georgia. Kulturowy
krajobraz tego miasta tworzy niezwykłe połączenie uroku „starego świata”
oraz doświadczeń i przemian „nowego
świata”. Ponadto z miasta rozciąga się
widok na błękitne wody Oceanu Spokojnego, góry Olympic i lasy bujnie
porastające okolicę. Opcjonalna wizyta w ogrodach The Butchart Gardens
(35 USD/osoba). Powrót do hotelu na
nocleg.

13

VANCOUVER - WARSZAWA

Wykwaterowanie z hotelu a następnie transfer na lotnisko. Odprawa
bagażowo- paszportowa. Wylot samolotu rejsowego do Warszawy.

14

WARSZAWA

Przelot do Warszawy. Zakończenie imprezy.
CENA ZAWIERA::
Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem
(w zależności od ilości osób), zakwaterowanie
przez 12 nocy w podanych hotelach lub podobnych, udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika lokalnego
kontrahenta oraz polskiego pilota w oznaczonych
terminach, wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie KL z chorobami przewlekłymi –

KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa - Los Angeles/Vancouver - Warszawa (w kwocie min. 3100 PLN/
os dorosła oraz min. 2900 PLN/dziecko 7-11 lat),
wizy wjazdowej oraz ewentualnej opłaty za pośrednictwo wizowe, wszelkich świadczeń dodatkowych,
posiłków, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek
fakultatywnych, wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż (5 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień),
obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/
dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty
za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w kwocie 120 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty
na turystyczny fundusz gwarancyjny w kwocie 13 zł/
osoba
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Polacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych
Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową. Konsorcjum.pl pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane dokumenty d o jej uzyskania to wypełniony
formularz, 1 zdjęcie 5cm x 5 cm JPG, skan strony
ze zdjęciem z paszportu, (paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu) (PDF).
Koszty za 1 os. 160 USD – przeliczone po kursie
ze strony ambasady USA, 80 PLN - pośrednictwo
przy zakupie wycieczki z oferty Konsorcjum.pl. Po
więcej informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy www.wizowanie.com.
4. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport
musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
5. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie
obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim potwierdzeniu,
6. P
 rzy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu”
(najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego
(zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają wcześniejszego potwierdzenia),
7. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic,
Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej
kalkulacji)
8. Istnieje możliwość przedłużenia powyższej imprezy o wypoczynek na Hawajach,
9. T erminy: 09-21.06.2019, 28.07-09.08.2019, 1527.09.2019 zawierają obsługę polskiego pilota
(grupa minimum 20 osób)
10. M
 ożliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji +3,2% wrtości imprezy (należy zgłosić
w ciągu 24h od dnia podpisania umowy).
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wycieczki objazdowe
16 DNI/14 NOCY

ODKRYWAMY PARKI NARODOWE

I SAN FRANCISCO I JEZIORO TAHOE I VIRGINIA CITY I RENO I ELKO I TWIN FALLS
I CRATERS OF THE MOON I PARK NARODOWY YELLOWSTONE I GRAND TETONS I JACKSON
I SALT LAKE CITY I MOAB I PARK NARODOWY ARCHES I PARK NARODOWY CANYONLANDS
I PARK NARODOWY CAPITOL REEF I PARK NARODOWY BRYCE CANYON I LAKE POWEL
I PARK NARODOWY GRAND CANYON I WILLIAMS/FLAGSTAFF I SELIGMAN/ROUTE 66
I LAS VEGAS I DOLINA ŚMIERCI I LOS ANGELES

1

WARSZAWA - SAN FRANCISCO

Przybycie na lotnisko w Warszawie
(Okęcie) 2 godziny przed odlotem.
Odprawa
bagażowo-paszportowa.
Wylot do San Francisco (przez jeden
z europejskich portów lotniczych).
Transfer i zakwaterowanie w hotelu Carlton lub obiekcie o podobnym
standardzie.

GŁÓWNE ATRAKCJE
PROGRAMU

• Zwiedzanie San Francisco, w tym Union
Square oraz Fisherman’s Wharf
• Wycieczka po Old Town w Sacramento
• Wycieczka po PN Yellowstone z możliwością podziwiania gejzerów
• Zwiedzanie Placu Świątyń w Salt Lake City
• Spacer po Parku Narodowym Arches
• Przejazd Route 66 z przystankiem w historycznym miasteczku Seligman
• Wycieczka po Los Angeles (Beverly Hills,
Holywood, Aleja Gwiazd)

WYCIECZKI OPCJONALNE

• Wycieczka San Francisco Nocą oraz kolacja w Chinatown
• Spływ rzeką Colorado na pontonie
• Przelot helikopterem nad Wielkim Kanionem
• Przelot nad jeziorem Powell z pięknymi
widokami na Monument Valley

2

SAN FRANCISCO

To jedno z najbardziej ekscytujących miast Kalifornii. Położone jest
na krańcu wąskiego półwyspu leżącego dokładnie pośrodku kalifornijskiego wybrzeża. Spacer ulicami miasta.
Będziemy podziwiać most Golden
Gate otulony poranna mgłą. Zachęcamy również do podziwiania wiktoriańskiej architektury w Pacific Heigths, Chinatown, Japan Center oraz
Embarcadero. Po południu wybierzmy
się do Fisherman’s Wharf, które słynie z pysznych dań z owoców morza,
pieczywa oraz czekolady. Zwiedzimy

również słynna wyspę i więzienie Alcatraz.

3

SAN FRANCISCO – LAKE TAHOE
– VIRGINIA CITY – RENO (OK.459 KM)

Wyjazd do Sacramento, stolicy Kalifornii. Zwiedzanie starego miasta, niegdyś
hałaśliwego ośrodka miejskiego z czasów gorączki złota. Następnie podróż
do Lake Tahoe leżącego w dolinie otoczonego lasami, wysoko w górach Sierra
Nevada (jedno z najwyżej położonych,
największych, najgłębszych i najczystszych jezior świata). Po południu wizyta
w Virginia City, dalej przejazd do Reno.
Zakwaterowanie w Harrah’s Reno lub
obiekcie o podobnym standardzie.

4

RENO – ELKO – TWIN FALLS OK.918 KM

Rankiem wyjazd z Reno, przejazd
przez Pustynię Czarnego kamienia,
rzekę Humboldt - często wysychającą, wzdłuż drogi, którą prowadził
niegdyś szlak pionierów. Ta rozległa
wulkaniczna równina nadal jest miejscem wypasu bydła. Wizyta w Elko.

YELLOWSTONE
CRATERS OF THE MOON
TWIN FALLS

GRAND TETON/
JACKSON

ELKO
RENO
SAN FRANCISCO SP

SALT LAKE CITY

LAKE TAHOE
CAPITOL REEF

ARCHES
NAT’L PARK
MOAB

BRYCE
DEATH
VALLEY
LOS ANGELES EK
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the Mormon Temple (światowej siedzibie
mormonów), Tabernacle i na Capitol Hill.
Zakwaterowanie w hotelu RL Salt Lake City
lub obiekcie o podobnym standardzie.

8

SALT LAKE CITY – MOAB (OK.376 KM)

Poranek przeznaczony na samodzielne odkrywanie uroków miasta. Następnie przejazd do Moab. Wieczorem
opcjonalna przejażdżka łódką motorową po rzece Colorado. Zakwaterowanie
w Moab Velley Inn lub obiekcie o podobnym standardzie.

9

MOAB – PARK NARODOWY ARCHES
– PARK NARODOWY CANYONLANDS –
MOAB (OK.100 KM)

Przekroczenie granicy stanu w Jackpot.
Wjazd na teren stanu Idaho. Zakwaterowanie w hotelu Red Lion lub obiekcie o
podobnym standardzie.

5

TWIN FALLS – CRATERS OF THE MOON
– PARK NARODOWY YELLOWSTONE
(OK.553 KM)
Wyjazd z Twin Falls, przekroczenie rzeki
Snake, znanej jako „the River of No Return”. Wizyta w Craters of the Moon National Monument- księżycowy krajobraz
charakteryzujący się wielką ilością stożków lawy, ostańców, jaskini i innych tworów wulkanicznych. Następnie przejazd
do Parku Narodowego Yellowstone, założonego w 1872 roku. Zakwaterowanie w
hotelu Gray Wolf Inn lub Brandin Iron Inn
lub obiekcie o podobnym standardzie.

6

ku – Krainy Gejzerów (Old Faithful, Mammoth Hot Springs), Yellowstone Canyon
oraz Yellowstone Lake.

Dzisiaj wizyta w dwóch najbardziej
spektakularnych parkach narodowych
USA. Jako pierwszy Park Narodowy Arches – kraina ponad 2000 naturalnych
piaskowych łuków skalnych, a następnie Park Narodowy Canyonlands, gdzie
znajdują się setki kanionów wyrzeźbionych przez rzekę Colorado. Powrót do
Moab.

7

10

Dzisiejsza podróż przebiega przez Park
Narodowy Grand Teton (góry o regularnym
stożkowym kształcie, łańcuch jezior), do
Jackson – kulturalnego ośrodka regionu.
Następnie podróż do stanu Utah (krainy mormonów) i jego stolicy – Salt Lake
City. Po przyjeździe do miasta, wizyta w

W dzisiejszym dniu wycieczkowicze zobaczą kolejne dwa parki narodowe: Capital
Reef oraz Bryce Canyon. Zakwaterowanie
w Bryce View Lodge lub obiekcie o podobnym standardzie.

PARK NARODOWY YELLOWSTONE – GRAND
TETONS - JACKSON – SALT LAKE CITY
(OK.461 KM)

MOAB – PARK NARODOWY CAPITAL
REEF – PARK NARODOWY BRYCE
CANYON (OK.424 KM)

PARK NARODOWY YELLOWSTONE

Podziwianie najstarszego i największego parku narodowego w Ameryce,
charakteryzującego się niespotykanymi
zjawiskami hydrotermalnymi. Na obszarze tym znajduje się ponad połowa spośród wszystkich istniejących na Ziemi gejzerów. W trakcie efektownych wybuchów
wytryskuje z nich pod wysokim ciśnieniem wrząca woda, która opada w postaci
deszczu i śniegu. Z głębi Ziemi wytryskają
gorące źródła, w błotnych kotłach bulgocze maź. Zwiedzanie głównej atrakcji par-
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CENA ZAWIERA:
Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem
(w zależności od ilości osób), zakwaterowanie przez
14 nocy w wymienionych hotelach lub podobnych,
udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika lokalnego kontrahenta oraz polskiego pilota w oznaczonych terminach, wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1
sztuki bagażu na osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie KL z chorobami przewlekłymi – KL 150.000
EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa-San Francisco/Los Angeles-Warszawa (w kwocie min. 3100
PLN/os dorosła oraz min. 2900 PLN/dziecko 7-11 lat),
wizy wjazdowej, wszelkich świadczeń dodatkowych,
posiłków, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek
fakultatywnych, wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż, (5 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień),
obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/
dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty
za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w kwocie 130 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty
na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba

11

BRYCE CANYON – ZION – LAKE
POWELL – GRAND CANYON – WILLIAMS/FLAGSTAFF (OK.554 KM)
Rankiem wyjazd z Bryce do Parku Narodowego Zion, charakteryzującego
się wspaniałymi kanionami, wiszącymi
ogrodami, wodospadami i pionowymi
ścianami skalnymi, kontrastującymi z
otaczającą park pustynią. Następnie
przejazd do spektakularnego Lake
Powell (czerwone skały otaczające
przejrzystą niebieską wodę są ciekawym doznaniem wizualnym).
Dalej przejazd do Rezerwatu Indian
Navajo oraz do Cameron Trading Post
przez Painted Desert. Po południu przyjazd do Wielkiego Kanionu – postój na
tarasie widokowym wzdłuż południowej krawędzi. Podziwianie imponującego cudu natury. Zakwaterowanie w hotelu Days Hotel Flagstaff lub obiekcie o
podobnym standardzie.

12

WILLIAMS/FLAGSTAFF – SELIGMAN/ROUTE 66 – LAS VEGAS
(OK.353 KM)
Opuszczamy równinę Coconino, dalsza trasa prowadzi przez Pustynię
Mojave i Seligman – miasto położone
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przy słynnej Route 66. Przyjazd do Las
Vegas – klejnotu pustyni. Zakwaterowanie w hotelu Luxor Las Vegas lub
obiekcie o podobnym standardzie.

13

LAS VEGAS (DOLINA ŚMIERCI)

Cały dzień przeznaczony na
zwiedzanie miasta. Możliwość wykupienia wycieczki do Doliny Śmierci –
najgorętszego miejsca na Ziemi.

14

LAS VEGAS – LOS ANGELES (OK.435
KM)

Wyjazd z Las Vegas i przejazd do
Los Angeles przez pustynię Mojave.
Przejazd do Los Angeles. Zwiedzanie
miasta, m.in. Hollywood, Sunset Strip
i Beverly Hills. Zakwaterowanie w hotelu Crowne Plaza LAX lub obiekcie o
podobnym standardzie.

Uwagi:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Polacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych
Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową. Konsorcjum.pl pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane dokumenty d o jej uzyskania to wypełniony
formularz, 1 zdjęcie 5cm x 5 cm JPG, skan strony
ze zdjęciem z paszportu, (paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu) (PDF).
Koszty za 1 os. 160 USD – przeliczone po kursie
ze strony ambasady USA, 80 PLN - pośrednictwo
przy zakupie wycieczki z oferty Konsorcjum.pl. Po
więcej informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy www.wizowanie.com.
4. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport
musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
5. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie
obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim potwierdzeniu,
6. P
 rzy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu”
(najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego
(zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają wcześniejszego potwierdzenia),
7. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic,
Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej
kalkulacji)
8. T erminy: 11-25.05.2019, 17- 1.08.2019 zawierają obsługę polskiego pilota (grupa minimum 20
osób),
9. Istnieje możliwość przedłużenia powyższej imprezy o wypoczynek na Hawajach
10. M
 ożliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji + 3,2% (należy zgłosić w ciągu 24h od
dnia podpisania umowy).

TERMINY

15

LOS ANGELES – WARSZAWA

Transfer na lotnisko. Wylot do
Warszawy.

16

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.

Osoba
Dziecko 2-11 lat
Osoba
z 2 osob.
Osoba w pok. 3-os.
w pok.
i 4-os
w pok.
w pok.
2-osob. (2 podwójne (2 podwójne 1-osob.
łóżka)
łóżka)
CENA w USD

Anglojęzyczny pilot:
01 - 15.06.2019
20.07 - 03.08.2019
07 - 21.09.2019
21.09 - 05.10.2019

2520

2210

855

3660

Polski pilot:
11 - 25.05.2019
17 - 31.08.2019

2765

2460

1150

3870
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Amadeus
CheckMyTrip
Twój mobilny asystent
w podróży do USA
Dzięki Amadeus CheckMyTrip masz dostęp do wszystkich rezerwacji
i informacji związanych z podróżą w jednej aplikacji, a dodatkowo:
- możesz błyskawicznie odprawić się na samolot
- zamówić taksówkę lub stolik w restauracji
- dostajesz powiadomienia o zmianach rejsów np. opóźnionych czy odwołanych
połączeniach
Dołącz do grona ponad 3 milionów szczęśliwych użytkowników
Amadeus CheckMyTrip już dziś.

Więcej informacji na:
www.checkmytrip.com
TWOJE PODRÓŻE 2019-20®

www.amadeus.com.pl
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12 DNI/10 NOCY

ODKRYWAMY HAWAJE
I OAHU I BIG ISLAND I KAUAI I MAUI
GŁÓWNE ATRAKCJE
PROGRAMU

• Tradycyjne hawajskie powitanie kwiatami Lei
• Wycieczka po wyspie Oahu
• Wycieczka po Parku Narodowym Big Island
Volcanoes
• Wycieczka po plantacji kawy w Kona
• Wycieczka po wyspie Kauai
• Możliwość podziwiania Waimea Canyon
oraz Bai Hai
• Wieczorny Rejs z Kaanapali Beach Maui
• Wycieczka po wyspie Maui

WYCIECZKI OPCJONALNE
• Tradycyjne hawajskie Luau – uczta
• Obserwacja gwiazd z Mauna Kea
• Rejs po wybrzeżu Na Pali

KAUAI
OAHU

1

MAUI

BIG ISLAND

WARSZAWA – HONOLULU

Przybycie uczestników wycieczki 2
godziny przed odlotem na lotnisko w
Warszawie (Okęcie). Odprawa paszportowo – bagażowa. Wylot do Honolulu (z międzylądowaniami). Po przylocie powitanie przez przedstawiciela
lokalnego kontrahenta tradycyjnym
wieńcem z kwiatów Lei. Transfer do
hotelu znajdującego się na najsłynniejszej plaży Waikiki Ohana Waikiki
East lub obiektu o podobnym standardzie.

2

HONOLULU

Spotkanie z przedstawicielem lokalnego kontrahenta. Całodniowe
zwiedzanie wyspy Oahu. Wycieczka
na wygasły wulkan Diamond Head
oferujący zapierające dech w piesiach widoki, później przejazd do ekskluzywnej dzielnicy Kahala, w której
znajdują się najbardziej spektakularne hawajskie domy. Zobaczymy Pałac
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ʻIolani, który był jedynym pałacem
królewskim w Stanach Zjednoczonych
będący siedzibą panującej w XIX wieku na Hawajach monarchii. Obecnie
w budynku znajduje się muzeum. Następnie zobaczymy posąg z brązu krolag Kamehameha, który unieśmiertelnia wielkiego króla, który po raz
pierwszy zjednoczył Wyspy Hawajskie
oraz Governor’s Mansion – oficjalna
rezydencja gubernatora Hawajów. Po
obiedzie (dodatkowo płatne) podróż
na malownicze północne wybrzeże,
gdzie zobaczyć można jedne z najlepszych miejsc do surfowania na całych
Hawajach. Wieczorem czas wolny.
Proponujemy wybrać się na kolację
do słynnej restauracji Duke’s. Nocleg.

3

HONOLULU – BIG ISLAND (KONA COAST)

Od rana czas wolny, przeznaczony na
odkrywanie plaży Waikiki do momen-
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tu transferu na lotnisko. Krótki przelot
do Kona na Dużą Wyspę. Transfer do
hotelu, zakwaterowanie w Royal Kona
Resort lub obiekcie o podobnym standardzie. Wieczorem spacer po pięknym
brzegu wyspy.

4

BIG ISLAND

Zwiedzanie Volcanoes National Park
(obszar ten jest aktywny wulkanicznie,
program może być zmieniony ze względów bezpieczeństwa). Przejazd przez Ka
Lae, wysunięty najbardziej na południe
punkt w Stanach Zjednoczonych. Wizyta w regionie Kailua – Kona, znanym ze
wspaniałej kawy, a następnie przejazd
w okolice Kealakekua Bay, oraz do pomnika Jamesa Cooka. Wizyta w Pu’uhonua o Honaunau, Narodowego Parku
Historycznego. Powrót do hotelu.

Cały poświęcony na wypoczynek na
Hawajskich plażach lub korzystanie z
hotelowych udogodnień. Wieczorem
możliwość opcjonalnej (dodatkowo
płatnej) wycieczki na wulkan Mauna
Kea na podziwianie gwiazd – wulkan
jest najprawdopodobniej najlepszym
miejscem na świecie, z którego można
podziwiać gwiazdy. Powrót do hotelu.
Nocleg.

na. Jest ona częścią Narodowego Tropikalnego Ogrodu Botanicznego wybrzeża
Na Pali na północnym wybrzeżu Kauai. Hawajskie imię tego piramidalnego
górskiego szczytu to Makana lub Mount
Makana, co oznacza w języku hawajskim
„dar z nieba”. Zobaczymy także zatokę Hanalei Bay rozsławioną przez film
„Południowy Pacyfik” oraz przepiękny
Kanion Waimea, który nazwany został
przez Marka Twaina - Wielkim Kanionem Pacyfiku. Powrót do hotelu. Nocleg.

6

8

5

BIG ISLAND

BIG ISLAND – KAUAI

Rano transfer na lotnisko. Przelot na
wyspę Kauai – najstarszą z hawajskich
wysp. Pierwsi osadnicy pojawili się tu
około 4 roku przed naszą erą. Po przylocie transfer do hotelu. Reszta dnia przeznaczona na czas wolny aby korzystać
z plaż i niepowtarzalnie bujnej wyspy
Kauai. Wieczorem możliwość opcjonalnego (dodatkowo płatnego) rejsu o zachodzie słońca wzdłuż zachwycającego
wybrzeża Na-pali, które stanowiło tło
dla wielu Hollywoodzkich produkcji, w
tym słynnego „King Konga” z 1976 roku.
Nocleg w hotelu Kauai Beach Resort lub
obiekcie o podobnym standardzie.

7

KAUAI

W dniu dzisiejszym odbędzie się całodniowa wycieczka po wyspie, podczas
której dowiemy się dlaczego jest ona
nazywana Wyspą Ogrodów. Zobaczymy
Bali Hai znaną również jako góra Maka-
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KAUAI – MAUI (KAANAPALI BEACH)

Transfer na lotnisko Kona i przelot
na Maui, drugą największą wyspę Archipelagu Hawajskiego. Transfer do hotelu
Kaanapali Beach Hotel. Grupa będzie
miała czas wolny na odpoczynek. Wieczorem, przy zachodzie słońca weźmiemy udział w rejsie statkiem wypływającym ze wspaniałej plaży Kaanapali.
Powrót na nocleg.

9

MAUI

Dzisiejszy przeznaczony na dalsze
odkrywanie wyspy. Spotkamy się z lokalnym przedstawicielem a następnie
zwiedzimy spokojną i mistyczną, często
spowitą mgłą dolinę Iao Valley wraz ze
wspaniałą formacją skalną Lao Needle
- spiczasty szczyt lawy wznoszący się
1200 stóp nad doliną. Reszta dnia przeznaczona na czas wolny. Proponujemy
udać się do miasta Lahaina na lunch lub
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obiad oraz zakupy. Nocleg.

10

MAUI

Cały wolny na błogie lenistwo na
plaży, zakupy lub relaks w hotelu. Nocleg.

11

MAUI - WARSZAWA

Wykwaterowanie z hotelu a następnie transfer na lotnisko. Przelot na
trasie Maui - Honolulu - Warszawa (dla
osób zainteresowanych dalszym pobytem na Hawajach istnieje możliwość
jego przedłużenia na dowolnej hawajskiej wyspie).

12

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.
CENA ZAWIERA:
Bilety lotnicze na przeloty między hawajskimi wyspami, opłaty i taksy lotniskowe, transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w wymienionych hotelach
lub podobnych (na zapytanie możliwość dopłaty do
pokoi o wyższym standardzie), udział w programie
zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznych przewodników lokalnego kontrahenta oraz polskiego
pilota w oznaczonych terminach, wszelkie stanowe
i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę,
zestaw informacyjny, ubezpieczenie KL z chorobami
przewlekłymi – KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR ,
BP 400 EUR.
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CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa-Honolulu/
Maui-Warszawa (w kwocie min. 4200 PLN/os dorosła
oraz min. 3900 PLN/dziecko 2-11 lat), wizy wjazdowej
i wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków (możliwość dokupienia pakietu śniadań w wysokości 290
USD/osoba), opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek
fakultatywnych, wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż (5 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień),
obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/
dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty
za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w kwocie 100 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty
na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Polacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych
Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową. Konsorcjum.pl pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane dokumenty d o jej uzyskania to wypełniony
formularz, 1 zdjęcie 5cm x 5 cm JPG, skan strony
ze zdjęciem z paszportu, (paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu) (PDF).
Koszty za 1 os. 160 USD – przeliczone po kursie
ze strony ambasady USA, 80 PLN - pośrednictwo
przy zakupie wycieczki z oferty Konsorcjum.pl. Po
więcej informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy www.wizowanie.com.
4. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport
musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
5. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie
obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim potwierdzeniu,
6. P
 rzy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu”
(najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego
(zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają wcześniejszego potwierdzenia),

7. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic,
Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej
kalkulacji)
8. T erminy: 03-13.05.2019,
14-24.06.2019, 1222.07.2019,
23.08-02.09.2019, 04-14.10.2019,
15-25.11.2019, 10-20.01.2020, 21-31.02.2020, 2030.03.2020 zawierają obsługę polskiego pilota
(grupa minimum 25 osób),
9. M
 ożliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji +3,2% (należy zgłosić w ciągu 24h od
dnia podpisania umowy).

TERMINY

Dziecko 2-11 lat
Osoba
Osoba
z 2 osob.
Osoba
w pok. 3-os.
w pok.
w pok.
w pok.
(2 podwójne
(2 podwójne 1-osob.
2-osob.
łóżka)
łóżka)
CENA w USD

Polski pilot:
03-13.05.2019,
14-24.06.2019,
12-22.07.2019,
23.08-02.09.2019
04-14.10.2019,
15-25.11.2019

3260

3180

1240

4330

Anglojęzyczny
przewodnik:
05-15.04.2019,
19-29.04.2019,
17-27.05.2019,
31.05-10.06.2019,
28.06-08.07.2019,
26.07-05.08.2019,
09-19.08.2019,
06-16.09.2019,
20-30.09.2019, ,
18-28.10.2019,
29.11-09.12.2019

3120

3040

1005

4235

WYSOKI SEZON
Anglojęzyczny
przewodnik:
24.01-03.02.2020
07-17.02.2020
06-16.03.2020

3350

3270

1110

4540

WYSOKI SEZON
Polski pilot:
10-20.01.2020
21-31.02.2020
20-30.03.2020

3495

3415

1340

4630
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HAWAJE FLORYDA

PRZEDŁUŻENIE POBYTU
I CHCESZ CIESZYĆ SIĘ PODRÓŻĄ JESZCZE DŁUŻEJ, WYPOCZĄĆ PO WYCIECZCE OBJAZDOWEJ, JESZCZE LEPIEJ POZNAĆ ULUBIONE MIEJSCA W USA LUB KANADZIE? MOŻESZ
TO ZROBIĆ, KORZYSTAJĄC Z OPCJI PRZEDŁUŻENIA POBYTU. KAŻDĄ IMPREZ Z KATALOGU
MOŻESZ ROZBUDOWAĆ O POBYT W DOWOLNYM MIEJSCU W USA I KANADZIE. NIEKWESTIONOWANYMI FAWORYTAMI NA TYM POLU SĄ HAWAJE I FLORYDA.

Oahu
SERCE HAWAJÓW

Na Oahu, ponadczasowe piękno łączy się z udogodnieniami dzisiejszych czasów. Można tu pływać w
ciepłych wodach światowej sławy
plaży Waikiki, a chwilę później podziwiać górskie widoki Nuuanu Pali.
Obserwuj serwerów na legendarnym
North Shore za dnia, a potem przetańcz całą noc w klubach Honolulu.
Jednego dnia posmakuj lokalnych
specjałów Kapahulu, a następnego dnia zjedz kolację w sławnej restauracji w centrum miasta. Mając

TWOJE PODRÓŻE 2019-20®

tak wiele do zobaczenia i zrobienia,
możesz mieć jednocześnie pewność,
że na Oahu jesteś blisko tego czego
szukasz.

Maui
MAGICZNA WYSPA

Wyspa zaprasza do odkrycia swoich
własnych powodów by ją kochać.
Spaceruj nad morzem po plaży Kaanapali oraz uliczkami Lahaina.
Poczuj moc Parku Narodowego Haleakala, zagraj na jednym z przepięknych pól golfowych lub odkryj
sztukę i kulturę Kahului i Upcountry
Maui. Nic dziwnego, że tysiące humbaków migruje co roku do ciepłych
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wypoczynek

wód Maui. Przyjedź tu jeden raz, a Twój
pobyt będzie na pewno niezapomniany.

Kauai
WYSPA ODKRYWCÓW

Zaczynając od klifów Wybrzeża Napali,
kończąc w ogromnej przepaści Waimea,
Kauai ogarnia wszystkie zmysły jak żadne inne miejsce na Ziemi. Poznaj wyspę
drogą lądową, morską lub powietrzną,
wedle własnego uznania i marzeń. Odkryj 50 mil niebiańskich plaż od Poipu
Beach aż po Zatokę Hanalei. Odwiedź
urocze i zabytkowe miasteczka takie jak
Hanapepe i Koloa gdzie żaden budynek
nie jest wyższy niż rosnące tam palmy
kokosowe. Mając tak wiele do zaoferowania, wyspa Kauai aż prosi się aby ją
zbadać.

Hawaii
WIELKA WYSPA

Wielka Wyspa nie jest duża, ona wciąż
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rośnie! Będąca najmłodszą wyspą w
łańcuchu hawajskim stanowi wielki obszar do odkrywania wspaniałych
cudów natury. Jest domem najbardziej
czynnych wulkanów na świecie takich
jak Kilauea, Maunakea oraz Maunaloa.
Znajduje się tu Park Narodowy Wulkanów. Zajdują się tutaj lasy deszczowe,
wulkaniczne pustynie, ośnieżone góry
oraz piękne plaże z czarnym piaskiem.
Niezależnie czy szukasz romantycznego
wypoczynku, czy wakacji z przygodą w
tle, wszystko to znajdziesz na Wielkiej
Wyspie.

Floryda
SŁONECZNY STAN

Stan na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych, na półwyspie
Floryda otoczonym przez wody Zatoki
Meksykańskiej na zachodzie i Oceanu
Atlantyckiego na wschodzie. Floryda
kusi turystów niezliczonymi atrakcjami,
pięknymi plażami i wspaniałą pogodą,
gdzie słońce świeci przez okrągły rok.

TWOJE PODRÓŻE 2019-20®

MAŁO?
Zaszalej na zakupach w Nowym Jorku, wygraj miliony w kasynach Las Vegas, przejedź się na
największych kolejkach górskich w Orlando, usiądź za kierownicą bolidu na torze w Indianapolis
lub pospaceruj po bulwarze w Santa Monica. Cokolwiek sobie wymarzysz, dodamy to do Twojego
wyjazdu do USA i Kanady.
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Alaska wycieczki
9 DNI/7 NOCY

PARKI NARODOWE ALASKI
I ANCHORAGE I PARK NARODOWY DENALI I TALKEETNA I SEWARD
I PARK NARODOWY KENAI FIORDS I ANCHORAGE
GŁÓWNE ATRAKCJE
PROGRAMU
• Faribanks – rejs tylnokołowcem przez
malownicze tereny Alaski
• Park Narodowy Denali – przeprawa
przez dzikie obszary Alaski
• Talkeetna – zabytkowe miasteczko
z wyjątkową panoramą na najwyższe
pasma Kordylierów
• Anchorage – największe miasto Alaski;
możliwość zapoznania się bliżej
z Narodowym Dziedzictwem Alaski
oraz poznania historii osadnictwa
i pierwszych ludów Alaski

FAIRBANKS
PN DENALI
ANCHORAGE

EK

TALKEENTA
SP

1

WARSZAWA – ANCHORAGE

Przybycie na lotnisko na 2 godziny
przed wylotem, odprawa paszportowo-bagażowa i wylot na Alaskę. Przylot do Anchorage, miasta położonego
nad Zatoką Cooka. Po wylądowaniu
transfer hotelowy z lotniska do hotelu, gdzie powita Państwa przedstawiciel lokalnego kontrahenta (spotkanie w godzinach wieczornych). Nocleg
w hotelu Hilton lub podobnym.

2

ANCHORAGE - DENALI

Po śniadaniu przejazd do miejscowości Denali wzdłuż malowniczo
położonej trasy Parks Higway. Po
drodze zatrzymamy się w kilku miejscach. W godzinach popołudniowych
zwiedzanie tego osobliwego miasta
poprzez możliwość uczestniczenia w
wycieczkach opcjonalnych. Zakwaterowanie i nocleg w Denali.
(śniadanie, kolacja)

3

PARK NARODOWY DENALI

Śniadanie. Całodzienna wycieczka
specjalnym autobusem w głąb Parku
Narodowego Denali oraz możliwość
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podziwiania żyjących na wolności
dzikich zwierząt. Podczas pobytu w
Parku uczestniczy otrzymają małe
przekąski. Popołudnie i wieczór przeznaczone na wypoczynek bądź możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. Nocleg w okolicach Parku.
(śniadanie, przekąska)

4

PARK NARODOWY DENALI – TALKEETNA

Po śniadaniu w godzinach porannych przejazd luksusowym pociągiem z Parku Narodowego Denali do
miejscowości Talkeetna. Podziwianie
szczytu górskiego Denali, zwanego
dawniej Mount McKinley oraz szansa
zobaczenia czarnych niedźwiedzi. Po
południu, czas wolny na zwiedzanie
tego nieskazitelnego obszaru bądź
możliwość skorzystania z jednej z
wycieczek opcjonalnych jak wpływ
kajakowy, przelot samolotem bądź
przejażdżka łodzią motorową po rzece Nenana. Nocleg w Talkeetna.
(śniadanie)

5

TALKEETNA - SEWARD

Po śniadaniu przejedziemy luksusowym autobusem do Seward –
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Alaska wycieczki

„bramy” do Parku Narodowego Kenai.
Podczas malowniczej podróży wzdłuż
Zatoki Turnagain będzie można podziwiać mieszkające na wolności dzikie zwierzętałosie, niedźwiedzie, orły
oraz owce Dall. Nocleg w Seward.
(śniadanie)

6

SEWARD / PARK NARODOWY KENAI
FJORDS

Śniadanie. Poranne zwiedzanie miejscowości Seward. Następnie półdniowy rejs statkiem przez majestatyczny Park Narodowy Kenai Fjords.
Możliwość obserwowania fok, lwów
morskich, wielorybów, morsów, wydr
morskich, niedźwiedzi. Podczas rejsu
przewidziany jest obiad. Powrót do
Seward na nocleg.
(śniadanie, obiad)

7

SEWARD – ANCHORAGE

Po śniadaniu przejazd do Anchorage a następnie zwiedzanie miasta
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wraz z jego historycznym centrum.
Wizyta w światowej sławy Muzeum Historii i Sztuki, w którym znajdują się
bardzo ciekawe wystawy poświęcone
zarówno najnowszej jak i tej nieco już
zapomnianej historii Alaski.
Wieczorna kolacja, podczas której
będzie możliwość opowiadania towarzyszom podróży o wrażeniach z pobytu na Alasce. Nocleg.
(śniadanie, kolacja)

8

ANCHORAGE

Śniadanie a następnie wykwaterowanie z hotelu. Przejazd transferem
hotelowym na lotnisko w Anchorage,
odprawa paszportowo-bagażowa i
wylot do Polski.
(śniadanie)

9

WARSZAWA

Przylot do kraju. Zakończenie imprezy.

CENA ZAWIERA:
Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), przejazd pociągiem, zakwaterowanie
(7 nocy) w hotelach klasy średniej (3,5-4*) lub podobnych, 7
śniadań, 1 obiad podczas rejsu, 1 przekąskę podczas wizyty
w Parku Denali oraz 2 kolacje, udział w programie zwiedzania: zwiedzanie Anchorage oraz wejście do muzeum, rejs
statkiem po Parku Narodowym Kenai Fjords, wejście oraz
zwiedzanie Parku Narodowego Denali, opłaty za wjazdy
do Parków Narodowych, usługi i asystę anglojęzycznego
pilota/przewodnika lokalnego kontrahenta oraz polskiego
przewodnika w oznaczonych terminach, wszelkie stanowe i
lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę, zestaw
informacyjny, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie
sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa-Anchorage-Warszawa (poza sezonem w kwocie 3700 PLN/os. dorosła
oraz 3500 PLN/dziecko 2-12 lat), wizy amerykańskiej (160
USD/osoba) oraz opłat za pośrednictwo wizowe, wszelkich
świadczeń dodatkowych, posiłków nie wymienionych w
programie, napojów do posiłków (oprócz śniadań), opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej, obligatoryjnych napiwków dla
przewodnika oraz kierowcy (ok. 10 USD/dzień), opłaty na
turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie. Niektóre terminy realizowane są w odwrotnej kolejności.
2. P
 rzy wyjazdach do USA polskich obywateli obowiązuje
posiadanie wiz wjazdowych. Konsorcjum Polskich Biur
Podróży pośredniczy w załatwianiu wiz. Koszt pośrednictwa przy zakupie imprezy wynosi 80 PLN/osoba. Koszt
wizy to 160 USD/osoba.
3. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą.
4. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej
jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje
dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot.
5. M
 ożliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu
24h od dnia podpisania umowy
6. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia,
Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
7. T erminy: 16-23.05.2019, 11-18.07.2019, 22-29.08.2019 zawierają obsługę polskiego pilota na całej trasie (grupa
minimum 25 osób).

TERMINY

Dziecko
Osoba
Osoba
7-11 lat
w pokoju
Osoba w pokoju
Osoba
z 2 osob.
w pok.
3-os.
4-os.
w pok.
w pok.
2-osob. (2 podwójne (2 podwójne
1-osob.
(2 podwójne
łóżka)
łóżka)
łóżka)
CENA w USD

Polski pilot:
16-23.05.2019

2930

2750

2640

2050

3710

Anglojęzyczny
przewodnik:
19-16.09.2019

2695

2515

2410

1815

3475

WYSOKI SEZON
Polski pilot:
11-18.07.2019
22-29.08.2019

3180

2895

2720

1995

4295

WYSOKI SEZON
Anglojęzyczny
przewodnik:
30.05-06.06.2019
13-20.06.2019
27.06-04.07.2019
08-15.08.2019

2925

2640

2470

1740

4040
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Alaska wycieczki
11 DNI/9 NOCY

WIELKA WYPRAWA NA ALASKĘ
I ANCHORAGE I VALDEZ I FAIRBANKS I DENALI I ANCHORAGE

FAIRBANKS
E

PN DENALI
ANCHORAGE

S
PK

VALDEZ

1

Przybycie na lotnisko w Warszawie
2 godziny przed odlotem. Odprawa
paszportowo-bagażowa. Wylot do Anchorage. Transfer do hotelu. Nocleg w
hotelu The Lakefront Hotel lub obiekcie o podobnym standardzie.

GŁÓWNE ATRAKCJE
PROGRAMU
• Fairbanks – przejazd najstarszą i najbardziej malowniczą trasą w kierunku
Fairbanks
• Park Narodowy Denali –przeprawa przez
dzikie obszary Alaski
• Alaska Railroad – przejażdżka koleją
poprzez piękne rejony Alaski
• Anchorage – największe miasto Alaski;
możliwość zapoznania się bliżej z Narodowym Dziedzictwem Alaski oraz poznania
historii osadnictwa i pierwszych ludów
Alaski
• Rejs po majestatycznej zatoce Księcia Williama gdzie odkryjemy oblicze potężnego
lodowca Columbia

66
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WARSZAWA - ANCHORAGE

2

ANCHORAGE - VALDEZ (OK.486 KM)

Po śniadaniu wyjazd z hotelu.
Przejazd przez malowniczą Dolinę
Matanuska w kierunku Valdez. Wieczorem możliwość poznania swoich
współtowarzyszy podróży w trakcie
powitalnego spotkania.

3

VALDEZ

Dziś po śniadaniu udamy się na
rejs po majestatycznej zatoce Księcia
Williama gdzie odkryjemy oblicze potężnego lodowca Columbia. W trakcie
rejsu wypatrywać należy lwów i wydr
morskich, wielorybów i innych mor-

skich stworzeń. W trakcie 7-godzinnego rejsu lekki lunch na pokładzie statku. Powrót do hotelu na nocleg.

4

VALDEZ - FAIRBANKS (OK.584 KM)

Po śniadaniu udamy się na północ w kierunku Fairbanks, podróżując Richardson Highway, najstarszą i
niewątpliwie najbardziej malowniczą
ze wszystkich tras na Alasce. Nocleg
w hotelu w Firabanks.

5

FAIRBANKS

Dzisiejszego poranka po śniadaniu udamy się na zwiedzane miasta
Fairbanks, założonego w 1902 roku
przez poszukiwaczy złota. W trakcie
zwiedzania zobaczymy Museum University of Alaska. Po południu rejs
rzeką Chena na pokładzie klasycznego statku parowego. Przystanek
na podziwianie psich zaprzęgów,
domków myśliwych oraz historycznej
zabudowy rdzennej ludności Alaski.
Nocleg w hotelu w Fairbanks.
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Alaska wycieczki

godzinna wycieczka autobusowa do Parku Narodowego Denali, opłaty wstępów do Parków Narodowych, usługi i asystę anglojęzycznego przewodnika
lokalnego kontrahenta, wszelkie stanowe i lokalne
taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę, zestaw
informacyjny, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP
(choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie
uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR
, BP 400 EUR, opiekę przedstawiciela lokalnego kontrahenta na miejscu (oraz polskiego pilota w oznaczonych terminach).
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa-Anchorage-Warszawa (poza sezonem w kwocie minimalnej
3700 PLN/os dorosła oraz 3500 PLN/dziecko 2-12
lat), wizy amerykańskiej (160 USD/osoba) oraz
kosztów pośrednictwa wizowego, wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków nie wymienionych w
programie, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek
fakultatywnych, wydatków natury osobistej, obligatoryjnych napiwków dla kierowcy i przewodnika (10
USD/dzień).

6

FAIRBANKS- DENALI (OK.195 KM)

Po śniadaniu przejazd pełen relaksu i pięknych widoków na trasie
Parks Highway do Denali. Po dotarciu na miejsce, popołudnie wolne
do własnej dyspozycji lub możliwość
skorzystania z atrakcji opcjonalnych.
Nocleg w hotelu w Denali.

7

PARK NARODOWY DENALI

Po śniadaniu podróż w głąb Parku Narodowego Denali. W trakcie wycieczki możliwość zobaczenia niedźwiedzi, łosi, karibu oraz owiec. Przy
dobrej pogodzie nadarzy się okazja
do podziwiania Denali, najwyższego
szczytu Ameryki Północnej. W trakcie
6 do 8 godzinnej wycieczki po parku
otrzymają Państwo lekka przekąskę.

8

DENALI - ANCHORAGE (OK.428 KM)

Po śniadaniu przejazd do Talkeetna. Chwila czasu na relaks i samodzielne zwiedzanie ciekawego i historycznego miasta. Po południu dalsza
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podróż do Anchorage. Przejazd pociągiem w luksusowym wagonie. Po przyjeździe, transfer na lotnisko.

9

ANCHORAGE

Po śniadaniu zwiedzanie Anchorage
z wizytą w Centrum Dziedzictwa Kulturowego Alaski. Wieczorem pożegnalna
kolacja dla wszystkich uczestników wycieczki. Nocleg w hotelu w Anchorage.

10

TERMINY

Dziecko
Osoba
Osoba
7-11 lat
w pokoju
w pokoju
Osoba
Osoba
z 2 osob.
w pok.
3-os.
4-os
w pok.
w pok.
2-osob. (2 podwójne (2 podwójne
1-osob.
(2 podwójne
łóżka)
łóżka)
łóżka)

ANCHORAGE - WARSZAWA

Transfer z hotelu na lotnisko
na lot powrotny do Polski.

11

UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie. Niektóre terminy realizowane są w odwrotnej kolejności.
2. P
 rzy wyjazdach do USA polskich obywateli obowiązuje posiadanie wiz wjazdowych. Konsorcjum
Polskich Biur Podróży pośredniczy w załatwianiu
wiz. Koszt pośrednictwa przy zakupie imprezy wynosi 80 PLN/osoba. Koszt wizy to 160 USD/osoba.
3. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności
powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej
taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej
– za odpowiednią dopłatą.
4. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”)
obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie
z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot.
5. M
 ożliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić
w ciągu 24h od dnia podpisania umowy
6. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic,
Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej
kalkulacji)
7. T erminy: 17-27.05.2019, 28.06-08.07.2019, 0919.08.2019 zawierają obsługę polskiego pilota
(grupa minimum 25 osób).

WARSZAWA

Przylot do kraju. Zakończenie
imprezy.
CENA ZAWIERA:
Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem
(w zależności od ilości osób), przejazd pociągiem z Talkeetna do Anchorage, zakwaterowanie
w hotelach klasy turystycznej lub podobnych, 9
śniadań, 1 lunch na łodzi, 1 przekąskę oraz 1 kolację, udział w programie zwiedzania: zwiedzanie
Fairbanks oraz Anchorage, zwiedzanie University
of Alaska Museum oraz Alaska Native Heritage Center, rejs Columbia Glacier z Valdez, 7-8.5

CENA w USD
Polski pilot:
17-27.05.2019

2750

2560

2435

1840

3810

Anglojęzyczny
przewodnik:
10-20.05.2019
06-16.09.2019

2500

2315

2185

1595

3565

WYSOKI SEZON
Polski pilot:
28.06-08.07.2019
09-19.08.2019

3380

3130

3040

2290

4640

WYSOKI SEZON
Anglojęzyczny
przewodnik:
31.05-10.06.2019
14-24.06.2019
12-22.07.2019
26.07-06.08.2019,
23.08-02.09.2019

3100

2850

2765

2010

4365
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A l a s k a re j s y
9 NOCY

REJS PO ALASCE
I OD SEATTLE DO SEATTLE
Armator: NORWEGIAN CRUISE LINE
Statek: NORWEGIAN PEARL

WWWW +

OPIS STATKU
Luksusowy statek wybudowany w 2006,
może maksymalnie pomieścić 2394 pasażerów. Na pokładach każdy znajdzie coś
dla siebie. Do dyspozycji gości, restaruacje,
bary, boisko sportowe, kasyno, biblioteka,
centrum fitness i wiele innych.

SZCZEGÓŁOWY PLAN REJSU

68
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Dzień

Port

Godzina
wypłynięcia

Godzina
przypłynięcia

01

SEATTLE, WASHINGTON

-----

4:00 PM

02

NA MORZU

-----

-----

03

JUNEAU, AK

2:00 PM

10:00 PM

04

SKAGWAY, AK

7:00 AM

8:15 PM

05

GLACIER BAY

-----

-----

06

KETCHIKAN, ALASKA

6:00 AM

1:30 PM

07

VICTORIA, BRITISH COLUMBIA

6:00 PM

11:59 PM

08

SEATTLE, WASHINGTON

8:00 AM

-----
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A l a s k a re j s y

REJS PO ALASCE

14 NOCY

I OD VANCOUVER DO VANCOUVER
Armator: HOLLAND AMERICA
Statek: ZAANDAM WWWW

OPIS STATKU
Wybudowany w 2000 roku może zabrać na
pokład 1432 pasażerów. Przestronne wnętrza i kajuty pozwalają komfortowo spędzić
czas podczas rejsu. Do dyspozcji gości:
basen zewnętrzny, Spa, sala widowiskowa,
klub dla dzieci.

SZCZEGÓŁOWY PLAN REJSU
Dzień

Port

Godzina
wypłynięcia

Godzina
przypłynięcia

01

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA

-----

5:00 PM

02

PRZEPRAWA CIEŚNINĄ

-----

-----

03

KETCHIKAN, ALASKA

7:00 AM

3:00 PM

04

JUNEAU, AK

9:00 AM

10:00 PM

05

SKAGWAY, AK

7:00 AM

9:00 PM

06

GLACIER BAY

7:00 AM

4:00 PM

07

NA MORZU

-----

-----

08

SEWARD, ALASKA

6:00 AM

8:00 PM

09

NA MORZU

-----

-----

10

GLACIER BAY

10:00 AM

7:00 PM

11

HAINES

6:30 AM

9:00 PM

12

JUNEAU, AK

8:00 AM

6:00 PM

13

KETCHIKAN, ALASKA

11:00 AM

7:00 PM

14

PRZEPRAWA CIEŚNINĄ

-----

-----

15

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA

7:00 AM

-----
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re j s y z F l o r yd y
7 NOCY

REJS PO KARAIBACH WSCHODNICH
I OD MIAMI DO MIAMI
Armator: CARNIVAL CRUISE LINE
Statek: CARNIVAL GLORY

WWWW +

OPIS STATKU
Luksusowy statek wybudowany w 2003 r,
może maksymalnie przyjąć na swój pokład
2974 pasażerów. Szampańska zabawa, błogi
odpoczynek, niezapomniane wrażenia - to
wszystko sprawia, że Carnival Glory jest
niepowtarzalnym statkiem. Zapewnia on
swoim gościom mnóstwo wspaniałych atrakcji: ekscytującą grę w kasynie, podziwianie
przedstawień teatralnych czy pływanie w
basenie i zjazd ze zjeżdżalni wodnej.
FLORYDA

MIAMI
NASSAU

HALF MOON CAY

KUBA

GRAND TURK

HAITI

DOMINIKANA

JAMAJKA

ST. THOMAS
PUERTO
RICO

SAN JUAN

SZCZEGÓŁOWY PLAN REJSU
Dzień

Port

Godzina
wypłynięcia

Godzina
przypłynięcia

01

MIAMI, FL

-----

4:00 PM

02

HALF MOON CAY, BAHAMAS

9:00 AM

5:00 PM

03

NA MORZU

-----

-----

04

ST. THOMAS, U.S.V.I.

10:00 AM

6:00 PM

05

SAN JUAN, PUERTO RICO

7:00 AM

3:30 PM

06

GRAND TURK

11:00 AM

5:30 PM

07

NA MORZU

-----

-----

08

MIAMI, FL

8:00 AM

-----

REJS PO BAHAMACH
Armator: CARNIVAL CRUISE LINE

OPIS STATKU

4 NOCE

I MIAMI I MIAMI

Statek: CARNIVAL ECSTASY WWWW

Statek wybudowany w 1991 r, wyremontowany w 1995, może maksymalnie przyjąć na
swój pokład 2052 pasażerów. Na pokładach
każdy znajdzie coś dla siebie. Do dyspozycji
gości restauracje, bary, boisko sportowe,
kasyno, biblioteka, centrum fitness i wiele
innych.
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re j s y z F l o r yd y

7 NOCY

REJS PO KARAIBACH ZACHODNICH
I OD MIAMI DO MIAMI
Armator: CARNIVAL CRUISE LINE
Statek: CARNIVAL SPLENDOR WWWW

OPIS STATKU
Luksusowy statek wybudowany w 2008 r,
może maksymalnie przyjąć na swój pokład
maksymalnie 3006 pasażerów. Carnival
Splendor to przykład elegancji i nowoczesności
w najlepszym tego słowa znaczeniu.
FLORYDA

SZCZEGÓŁOWY PLAN REJSU
Dzień

Godzina
wypłynięcia

Port

NASSAU
MIAMI

HALF MOON CAY

ZATOKA MEKSYKAŃSKA

Godzina
przypłynięcia

KUBA

MEKSYK

01

MIAMI, FL (ZAOKRĘTOWANIE)

-----

16:00

02

DZIEŃ NA MORZU

-----

-----

03

COZUMEL, MEKSYK

8:00

17:00

04

BELIZE

8:00

17:00

05

WYSPA ROATAN , HONDURAS

7:00

15:00

06

GEORGETOWN, GRAND CAYMAN

10:00

18:00

07

DZIEŃ NA MORZU

-----

-----

08

MIAMI, FL (WYOKRĘTOWANIE)

8:00

-----

SZCZEGÓŁOWY PLAN REJSU
Godzina
wypłynięcia

Godzina
przypłynięcia

Dzień

Port

01

MIAMI, FL

02

NASSAU, BAHAMAS

10:00 AM

-----

03

NASSAU, BAHAMAS

-----

7:00 AM

04

NA MORZU

-----

05

MIAMI, FL
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COZUMEL

D

JAMAJKA

MORZE KARAIBSKIE

ROATAN
GWATEMALA

HONDURAS

SALWADOR
NIKARAGUA

FLORYDA

MIAMI
NASSAU

----4:00 PM
ZATOKA
MEKSYKAŃSKA

8:00 AM

HAITI

GEORGETOWN

KUBA

----MEKSYK

----COZUMEL

Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company
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wycieczki objazdowe
9 DNI/7 NOCY

PERŁY WSCHODNIEJ KANADY

I TORONTO I MONTREAL I QUEBEC I HUNTSVILLE I TORONTO I NIAGARA FALLS I TORONTO

1

WARSZAWA – TORONTO

Przybycie uczestników wycieczki
2 godziny przed odlotem na lotnisko w Warszawie (Okęcie). Odprawa
paszportowo-bagażowa. Bezpośredni
przelot do Toronto zgodnie z rozkładem. Po przylocie grupa spotka się
na lotnisku z polskim przewodnikiem, który będzie towarzyszył grupie
w czasie całego pobytu w Kanadzie.
Transfer autokarem do hotelu. Nocleg
w hotelu położonym w pobliżu Toronto – Totonto Don Valley & Suites 3*
lub Travelodge Toronto East.

2

TORONTO – MONTREAL (OK. 600 KM)

Śniadanie w hotelu. Następnie
wyruszymy w kierunku Montrealu,
położonego nad rzeką świętego Wawrzyńca. Droga prowadzić nas będzie
wzdłuż malowniczej drogi „1000 Islands Parkway”, którą to dotrzemy do
Rockport. Grupa będzie miała tu okazję wziąć udział w rejsie, który umożliwia zwiedzanie i podziwianie wspaniałej scenerii 1000 wysp. Po rejsie
kontynuacja podróży do Montrealu.
Nocleg w hotelu Chrome lub hotelu
Montreal Airport lub Montreal East.

3

MONTREAL

72

TERMINY

CENA ZA OSOBĘ W PLN

15 – 23.06.2018

7025

7 – 15.07.2018

8185
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Po śniadaniu udamy się na wycieczkę po Montrealu z licencjonowanym przewodnikiem. Podczas zwiedzania Montrealu przejedziemy przez
centrum miasta oraz jego główne obszary handlowe. Podziwiać będziemy
Podziemne Miasto, Stary Montreal
oraz Plac Jacquesa Cartiera. Zatrzymamy się, żeby zobaczyć Kościół Notre Dame, słynną ulicę St. Denis oraz
dzielnicę Mt. Royal z jej ekskluzywnymi obszarami mieszkaniowymi. Innymi interesującymi punktami programu będą: Place des Arts, Uniwersytet
McGill, Muzeum Sztuki, Katedra Matki
Bożej Królowej Świata, Montreal Stock-exchange, Ratusz, Wyspy Św. Heleny

i Notre Dame, nabrzeże wzdłuż rzeki
St. Lawrence oraz Stadion Olimpijski
i Ogród Botaniczny (wstępy do obiektów nie są wliczone w cenę, oprócz
Katedry Notre Dame). Powrót do hotelu na nocleg

4

MONTREAL – QUEBEC – MONTREAL

Śniadanie w hotelu. Następnie wizyta w stolicy prowincji i miejscu narodzin francuskiej cywilizacji i kultury
w Kanadzie – miasta Quebec. Zwiedzanie odbywać będzie się z licencjonowanym przewodnikiem. W czasie wycieczki grupa zobaczy: Plac d’Armes,
Taras Dufferin, Grand Allee, Równinę
Abrahama, Cytadelę, Parliament Hill,
Zamek Frontenac oraz Plac Royale, na
którym znajdują się: Cote de la Montagne, ulica Petit-Champlain, Kościół
Our Lady of the Victory’s & Plac Paris.
Po południu wyruszymy w kierunku
Wybrzeża Beaupre. Podczas wycieczki zatrzymamy się przy Wodospadzie
Montmorency, żeby zrobić zdjęcia.
Spadający po kaskadzie, 83 metry w
dół do rzeki (30 m wyżej niż Wodospad
Niagara) wodospad jest zlokalizowany
w słynącej z naturalnego piękna części Parku Montmorency Falls. Grupa
będzie miała okazję wziąć udział w
opcjonalnym przejeździe gondolą linową. Powrót do Montrealu na nocleg.

5

MONTREAL – OTTAWA (OK. 210 KM)

Śniadanie w hotelu. Następnie
przejazd z Montrealu do Ottawy, w
której udamy się na 2-godzinną wycieczkę po mieście. Stolica Kanady
jest miastem muzeów, przepychu
oraz kultury odzwierciedlającej zaczątki miasta powstałe za sprawą rodowitych mieszkańców tych obszarów
oraz późniejszych brytyjskich założycieli. W czasie zwiedzania zobaczymy
Wzgórze Parlamentarne, ulicę Sparks,
Rideau Hall, Laurier House, Kanał
Rideau oraz odwiedzimy tradycyjną
cukrową chatę. Przejedziemy także
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wycieczki objazdowe
obiad do Sucrerie de la Montagne w
Rigaud.
Nocleg w Motel Adam lub obiekcie o
podobnym standardzie.

6

OTTAWA - HUNTSVILLE (OK. 350 KM)

Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie Canadian Museum of History.
Następnie przejedziemy do miejscowości Hountsville. Zatrzymamy się w
Parku Prowincjonalnym Algonquin,
który obfituje w lasy, jeziora i rzeki, jest zaciszem łączącym w sobie
ważny pomost naturalny pomiędzy
teraźniejszością a niknącą przeszłością. Krótka wycieczka po parku pozwoli zobaczyć klonowy las, świerkowe grzęzawiska, drogi na krawędzi,
małe sadzawki, miejsca kempingowe,
jeziora i klify. Każdy z tych terenów
oferuje inne możliwości, które są
wykorzystywane przez różne rośliny
i zwierzęta. Algonquin jest niepowtarzalnym miejscem w Ontario, może
nawet w Ameryce Północnej, jako
miejsce obserwacji łosi. Nocleg w

Huntsville w obiekcie Motel 6 lub podobnym (ewentualna obowiązkowa
dopłata za hotel w centrum miasta).

7

HUNTSVILLE – TORONTO (OK. 230 KM)

fitness. Zakwaterowanie w Toronto
Don Valley 3* lub obiekcie o podobnym standardzie.

8

TORONTO – WODOSPAD NIAGARA
(130 KM)

Po śniadaniu wyruszymy na poranne zwiedzanie Toronto. Podczas wycieczki uczestnicy zobaczą CN Tower,
masywny Stadion Skydome, dzielnice finansową i mody, ulicę Yonge,
Yorkville, Forest Hill i Casa Loma,
Harbourfront i Queen’s Quay, Chinatown, St. Lawrence Market, stary i
nowy Ratusz, Centrum Eaton, budynek Parlamentu i budynki uniwersytetu (bilety wstępu do obiektów nie
zostały wliczone w cenę). Następnie
wyruszymy w kierunku Wodospadu
Niagara. Grzmoty, mgła, spektakl 155
milionów litrów wody zbliżających
się i spadających po ponad 54-metrowych kaskadach – Wodospad
Niagara tworzy jeden z najpiękniejszych krajobrazów świata i jest uważany za jeden z naturalnych cudów
świata. Czas wolny na odkrywanie

i podziwianie Wodospadu następnie
rejs podczas którego podpłyniemy
prawie pod sam wodospad (Harnblower Cruise).
W godzinach wieczornych przejazd na
lotnisko w Toronto na wylot do Polski

CENA ZAWIERA:
Bezpośredni przelot samolotem na trasie Warszawa - Toronto – Warszawa, transfery klimatyzowanym autokarem
lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie
przez 7 nocy w dobrych hotelach klasy turystycznej lub
podobnych, 6 śniadań (kontynentalne & amerykańskie, w
formie bufetu), 1 śniadania w lokalnej restauracji, luncz w
Sucrerie de la Montage, udział w programie zwiedzania,
na miejscu usługi i asystę polskojęzycznego pilota/przewodnika lokalnego kontrahenta, licencjonowani i obowiązkowi przewodnicy w Montrealu i Quebecu, wszelkie
stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu na
osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000
EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA:
Wiz wjazdowej (eTA) 7 CAD/osoba, wszelkich świadczeń
dodatkowych, posiłków i napojów nie uwzględnionych w
powyższym programie, kolacji (istnieje możliwość dopłaty 45 CAD/osoba), opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej, opłaty
za nadbagaż (5 CAD/1 dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3 CAD/dzień/osoba),
pilota (ok. 5 CAD/dzień/osoba).
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie
2. P
 owyższa kalkulacja obowiązuje przy minimum 24
uczestnikach (pełnopłatnych)
3. Ceny podane za osobę w pokoju 2 osobowym
4. Dopłata do pokoju 1 osobowego 1385 PLN
5. D
 o rezerwacji należy podać imię i nazwisko takie jak
w paszporcie, serię i numer paszportu, dokładną datę
urodzenia.
6. P
 rzy podróżach do Kanady drogą lotniczą zobowiązani
są posiadać tzw. eTA - Electronic Travel Authorization.
Konsorcjum.pl pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane dokumenty: wypełniony formularz, skan strony ze
zdjęciem z paszportu, (paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu) (PDF). Koszty za
1 os. to 7 CAD/ wiza i 70 PLN /pośrednictwo. Po więcej
informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy www.wizowanie.com.
7. P
 rzy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą
linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot).
8. M
 ożliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% kosztu imprezy (należy zgłosić w ciągu 24
godzin od podpisania umowy)
9. P
 rzy wyjeździe obowiązują ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Konsorcjum
Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company.

Śniadanie w lokalnej restauracji. Następnie przejazd do Toronto.
Dzisiejszy przeznaczony jest na odpoczynek. Możliwość skorzystania z
udogodnień hotelu między innymi
takich jak basen, sauna czy centrum

9
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h o t e l e F l o r yd a

FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH 5*
MIAMI

przepysznego menu, wspaniałych butików i
rozrywkowej muzyki w klubie, aż po całą gamę
udogodnień dla najmłodszych, zakochanych,
gości biznesowych, a nawet i zwierząt. Hotel ten oferuje wspaniałe zakwaterowanie w
apartamentach z widokiem na Ocean Atlantycki i relax w Salonie Urody&SPA. Fontainebleau Miami Beach usytuowany jest ok. 8 km
od Miami International Airport i ok. 18 km od
Fort Lauderdale International Airport.

Położenie:
Położony nad brzegiem oceanu Collins Avenue, w samym sercu Millionaires Row. Fontainebleau Miami Beach jest jednym z najbardziej historycznych i architektonicznych
hoteli w Miami Beach. Otwarty w 1954 roku
i zaprojektowany przez Morris Lapidus, był
najbardziej luksusowym hotelem w Miami
Beach. Do dziś spełnia wszystkie wymagania,
nawet najbardziej wymagających gości. Od

Pokoje:
1504 pokoi gościnnych - 846 pokoi i apartamentów w dwóch oryginalnych budynkach Fontainebleau i 658 apartamentów w
dwóch nowych wieżach hotelu. Oferują luksus, komfort i prywatność
DELUXE BAY VIEW GUESTROOM (28 m2) King size Bed bądź 2 Queen Beds, widok na
Miami bądź Biscayne Bay.
DELUXE BAY VIEW BALCONY GUESTROOM
(30 m2)- King size Bed bądź 2 Queen Beds, z
balkonu widok na Miami bądź Biscayne Bay.
OCEANVIEW GUESTROOM (30 m2)- King size
Bed bądź 2 Queen Beds, widok na Ocean
Atlantycki.
OCEANFRONT BALCONY GUESTROOM (30

m2) - King size Bed bądź 2 Queen Beds, z
balkonu spektakularny widok na plażę i
Ocean Atlantycki.

Do dyspozycji gości:
Płatne 12 restauracji- HAKKASAN- chińska
kuchnia, MICHAEL MINA 74- amerykańskie bistro-style menu, SCARPETTA- włoska kuchnia,
STRIPSTEAK by Michael Mina- steakhouse,
4 Casual Dining, 4 unikalne bary i klub LIV,
klub nocny, 30 pomieszczeń Spa, Salon Urody,
butiki - IDA and HARRY, TIMELESS AT FONTAINEBLEAU, BLEAU SIGNATURE, AQUAMARINE,
MORRIS & CO, drogeria LAPIS RETAIL, klub
dla dzieci FB KIDS, klub dla zwierząt FB Pets,
usługi opieki nad dziećmi, wypożyczalnia samochodów, wypożyczalnia łodzi, wędkowanie
i czartery jachtów, wypożyczalnia skuterów i
rowerów, sporty wodne, port Marina z prywatnym jachtem do wynajęcia, 58 sal konferencyjnych, siłownia, nielimitowany dostęp
do Internetu w pokojach gościnnych i w obrębie basenów, gazeta codzienna, możliwość
wypożyczenia parasoli, leżaków i ręczników
plażowych, Concierge Services oraz dla narzeczonych Weddings Ceremony.
Bezpłatne 11 basenów, park dla psów.

HARD ROCK HOTEL 4*
ORLANDO

Położenie:
Hotel Hard Rock jest położony w centrum
parku rozrywki Universal Orlando. Jest on
oddalony o 11 minut samochodem od parku wodnego Sea World. Dojazd do centrum
handlowego Orlando Premium Outlets zajmuje 9 minut.
Pokoje:
Hotel dysponuje 650 klimatyzowanymi pokojami oraz 29 apartamentami z łazienką
i kuchnią w każdym z nich. Pokoje oferują

także telewizor HD, mini lodówke i stacje
dokującą na telefon z budzikiem.

Do dyspozycji gości:
Internet WiFi darmowy w całym obiekcie,
odkryty basen, bar, centrum fitness, spa &
wellness, jacuzzi, kuchnia w każdym pokoju,
centrum biznesowe, klimatyzacja, pralnia,
parking, dozwolone zwierzęta, pokoje dla
niepalących, pokoje rodzinne, udogodnienia dla niepełnosprawnych, całodobowa
recepcja, pokój gier.

PINK SHELL RESORT & SPA 4*

REGION: FLORYDA - MIEJSCOWOŚĆ: FORT MYERS
Położenie:
Hotel położony jest w północnej części
wyspy Estero, dokładnie na południowozachodnim wybrzeżu Florydy, przy plaży w
Fort Myers między Sanibel i Naples, 16 km
od lotniska Florida International Airport.

kablowa z dużą ilością kanałów, telefon,
radio.

Do dyspozycji gości:
klub golfowy, możliwość uprawiania wielu
sportów wodnych, szeroki wybór zabiegów
kosmetycznych oraz spa

Pokoje:
235 komfortowo wyposażonych pokoi dla
niepalących, lodówka, wyposażenie kuchenne (talerze), mikrofalówka, toster, żelazko wraz z deską do prasowania, telewizja
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h o t e l e Ha w a j e

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA
HILTON WAIKOLOA VILLAGE 4*
WAIKOLOA

Położenie:
Hilton Waikoloa Village to luksusowy
4-gwiazdkowy hotel, który usytuowany jest
tylko 4,3 km od centrum Waikoloa. Lokalne
atrakcje turystyczne, takie jak Waikoloa Heliport, Waikola Village Golf Club są w niewielkiej odległości od hotelu.
Pokoje:
Hotel oferuje komfortowe i dobrze wyposażo-

ne klimatyzowane pokoje. Wyposażenie pokoi
obejmuje radio z budzikiem, ekspres do kawy/
herbaty, sejf w pokoju, telefon obsługujący
kilka linii oraz automatyczną sekretarkę, żelazko/deska do prasowania. Inne udogodnienia
obejmują rolety oraz zasłony i biurko. W pokojach Hilton Waikoloa Village znajduje się pościel najwyższej jakości. Pościel dla alergików
jest również dostępna. Wyposażenie łazienki
obejmuje markowe przybory toaletowe, suszarkę do włosów i prysznic.

Do dyspozycji gości:
restauracja, kawiarnia, room service, punkt
wymiany waluty, sklep z pamiątkami, kiosk,
salon fryzjerski, biblioteka, kort tenisowy,
odkryty basen, spa/wellness (sauna, łaźnia
parowa, usługi kosmetyczne oraz zabiegi
na twarz i ciało są oferowane na życzenie),
pralnia chemiczna, windy, ekspresowe zamel-

dowanie/wymeldowanie, pole golfowe na
terenie hotelu, pomoc medyczna, na miejscu
wypożyczalnia samochodów, pomoc w organizowaniu wycieczek, usługi weselne. Oprócz
tego hotel oferuje dobrze wyposażone centrum biznesowe ze sprzętem audio-wideo i
pokój konferencyjny.

SHERATON WAIKIKI 4*
WAIKIKI/OAHU

i oceanu. Zaledwie trzy mile dzielą obiekt od
słynnego krateru Diamond Head oraz zaledwie kilka kroków od sklepów i innych atrakcji.

Pokoje:
Wszystkie pokoje wyposażone w klimatyzację, radio budzik, TV kablowa i satelitarna,
zestaw do parzenia kawy, fax, suszarka, sejf,
mini bar, modem, łazienka, prysznic, TV &
VCR, telefon.

Położenie:
HHotel zlokalizowany przy samej plaży Wai-

kiki na wyspie Oahu. Z 80% z jego 1659 pokoi rozciąga się wspaniała panorama wyspy

Do dyspozycji gości:
Bar, Centrum Biznesowe, usługi concierge,
pokoje dla niepełnosprawnych, restauracje,
room service, sejf, pralnia, basen, recepcja
czynna 24h na dobę, sklep z pamiątkami,
kantor, płatny parking.

PINK SHELL RESORT & SPA 4*
WAIKIKI

Położenie:
Halekulani jest najbardziej uznawanym hotelem na całym świecie ze wszystkich hoteli na Hawajach. Łączy on w sobie spokój
i elegancję z wyjątkową obsługą, tworząc
oazę spokoju. Goście mogą podziwiać widok na Pacyfik ze wszystkich apartamentów
i z większości pokoi. Wszystkie restauracje
wychodzą na ocean. Jest to jeden z najlepszych hoteli w Waikiki i jeden z najbardziej
poszukiwanych hoteli pięciogwiazdkowych
na Hawajach. Z jego okien roztacza się widok na krater wulkaniczny Diamond Head.
Hotel oferuje 3 restauracje, spa czynne
przez cały dzień oraz muzykę jazzową na
żywo.

TWOJE PODRÓŻE 2019-20®

Pokoje:
Każdy z 456 pokoi i apartamentów hotelu
Halekulani oferuje poczucie przestronności
i możliwość korzystania ze współczesnych
udogodnień. Większość z nich oferuje widok na ocean. Wszystkie pokoje obejmują
luksusową łazienkę z miękkimi szlafrokami,
zestawem kosmetyków najwyższej jakości,
marmurowymi umywalkami, głęboką wanną i
oddzielnym przeszklonym prysznicem. Pokoje wyposażone są także w telewizor z płaskim
ekranem oraz stację dokującą do odtwarzacza MP3.

datkowa opłata), centrum fitness, klub dla
dzieci, 3 restauracje, centrum biznesowe,
centrum bankietowo konferencyjne.

Do dyspozycji gości:
Taras, ogród, odkryty basen, bar przy basenie, spa i centrum odnowy biologicznej (do-

Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company

konsorcjum.pl

75

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

pakiety miejskie
6 DNI/4 NOCE

NOWY JORK – WIELKIE JABŁKO
Witamy w Nowym Jorku, które ustala trendy obowiązujące na całym świecie oraz które nawet przez swych mieszkańców
postrzegane jest nie jako miasto, lecz jako mały świat. Możesz spędzić tu całe wakacje a i tak nie poznasz wszystkich jego
sekretów. Największe nagromadzenie rozrywki jakie oferuje nam miasto znaleźć można na Broadwayu. To właśnie tutaj
znajdują się największe teatry, najlepsze butiki, wyszukane restauracje i luksusowe hotele.

PROGRAM ZAWIERA:
• Zakwaterowanie – 4 noce w wybranym
hotelu
• Bilet wstępu do teatru na Broadway’u na
wybrany spektakl (Wicked/Jersey Boys/
Lion King / Once/Rock of Ages/Chicago/
Phantom/Mamma Mia) – w zależności od
dostępności miejsc
• Bilet na rejs wokół Statuy Wolności oraz
wyspy Ellis
• Bilet wstępu na taras widokowy na Empire
State Building
• Podatki lokalne

HOTELE:
CENA ZAWIERA:
Świadczenia wymienione w pakiecie, transfery z/na
lotnisko, zakwaterowanie w wybranym hotelu, usługi
lokalnego kontrahenta, wszelkie stanowe i lokalne
taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę, ubezpieczenie NW, KL i bagażu oraz choroby przewlekłe.
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa – Nowy
Jork - Warszawa (w kwocie 2600 PLN/os dorosła
oraz 2400 PLN/dziecko 2-11 lat), wizy wjazdowej,
wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych,
wydatków natury osobistej, transferów na oraz ze
zwiedzania atrakcji wymienionych w programie.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie.
2. Przy wyjazdach do USA polskich obywateli obowiązuje posiadanie wiz wjazdowych. Konsorcjum
Polskich Biur Podróży pośredniczy w załatwianiu
wiz. Koszt pośrednictwa przy zakupie imprezy wynosi 80 PLN/osoba. Koszt wizy to 160 USD/osoba.
3. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie
obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą.
4. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”)
obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z
taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany
przelot).
5. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu.
6. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic,
Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej
kalkulacji).
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HOLIDAY INN MIDTOWN ***+

SKYLINE HOTEL ***
Położenie:
Zlokalizowany w centrum dzielnicy
Hells Kitchen. Znajduje się kilka przecznic od atrakcji takich jak: Times Square, lotniskowiec Interpid, Centrum
Konferencyjne Jackob Javitts oraz wielu sklepów i klubów nocnych.
Pokoje:
232 pokoje wyposażone w lodówkę, TV,
klimatyzację, sejf, łazienkę z suszarką
do włosów, żelazko i deskę do prasowania.
Do dyspozycji gości:
Kawiarnia, restauracje, bar, basen,
centrum fitness, sala konferencyjna.

Położenie:
Hotel, położony przy 57 ulicy, znajduje się
w bliskiej odległości od największych atrakcji miasta takich jak: Central Park, Lincoln
Center, Broadway. Hotel znajduje się ok. 45
minut drogi od lotniska JFK oraz La Guardia.
W pobliżu znajdują się liczne butiki i centra
handlowe
Pokoje:
Pokoje wyposażone w TV, biurko, telefon,
łazienkę z suszarką do włosów, zestaw do
kawy/herbaty, żelazko i deskę do prasowania, klimatyzację.
Do dyspozycji gości:
Bar/Cocktail lounge, basen, centrum fitness,
sejf, maszyna do lodu, sklep z pamiątkami.

Cenniki:
SKYLINE HOTEL

TERMIN/CENA

OSOBA
W POKOJU
2-OSOBOWYM

3. OSOBA
W POKOJU 2-OS.
(2 PODWÓJNE
ŁÓŻKA)

DZIECKO 2-11 LAT
Z 2 OSOBAMI
W POKOJU
(2 PODWÓJNE ŁÓŻKA)

OSOBA W POKOJU
1-OSOBOWYM

01.04-30.06.2019

1230 USD

710 USD

670 USD

1770 USD

01.07-31.08.2019
01.01.2019-31.03.2019

1200 USD

750 USD

670 USD

1740 USD

01.09-31.12.2019

1380 USD

760 USD

670 USD

2080 USD

HOLIDAY INN MIDTOWN

TERMIN/CENA

OSOBA
W POKOJU
2-OSOBOWYM

3. OSOBA
W POKOJU 2-OS.
(2 PODWÓJNE
ŁÓŻKA)

DZIECKO 2-11 LAT
Z 2 OSOBAMI
W POKOJU
(2 PODWÓJNE ŁÓŻKA)

OSOBA W POKOJU
1-OSOBOWYM

01.04-30.06.2019

1260 USD

770 USD

670 USD

1840 USD

01.07-31.08.2019

1280 USD

760 USD

670 USD

2000 USD

01.09-31.12.2019

1395 USD

750 USD

670 USD

2100 USD

01.01-31.03.2019

1175 USD

770 USD

670 USD

1665 USD

Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company

rezerwujwakacje.com.pl

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

pakiety miejskie

6 DNI/4 NOCE

LAS VEGAS – SHOW ME VEGAS

Jasne światła oraz rozrywka wypełniająca czas zarówno w dzień jak i w nocy od lat ściągają turystów do „Miasta Grzechu”.
Pakiet miejski Show Me Vegas zawiera Las Vegas Power Pass będący przepustką do wielu atrakcji na oraz poza the Strip.
Vegas to również brama do zapierającego dech w piersiach cudu natury jakim jest Wielki Kanion.
THE LINQ ***

PROGRAM ZAWIERA:

Położenie:
Hotel dogodnie usytuowany w centrum
Las Vegas w dzielnicy Paradise. W pobliżu znajduje się: Centrum Kongresowe Sands Expo, Centrum Handlowe Fashion Show i Thomas and Mack Center.

• 4 noclegi w Las Vegas
• Las Vegas Power Pass – voucher pozwalający na darmowe wejście do wielu
atrakcji miasta oraz bon zniżkowy na wiele
przedstawień oraz zakupy. Najważniejsze z
atrakcji to Tama Hoovera, kolejka górska w
New York oraz Wieża Eiffel’a
• Jednodniową wycieczkę samolotową nad
Wielkim Kanionem
• Transfer na zwiedzanie południowej części
Wielkiego Kanionu, box lunch w trakcie
wycieczki
• Podatki lokalne

Pokoje:
Wyposażony w 2256 pokoi i apartamentów, Internet bezprzewodowy (płatny),
klimatyzację, suszarkę do włosów, telefon, żelazko z deską prasowania, stację
dokującą do Ipoda.

LUXOR HOTEL & CASINO ***+

CENA ZAWIERA:
Świadczenia wymienione w pakiecie, transfery z/na
lotnisko, zakwaterowanie w wybranym hotelu, usługi
lokalnego kontrahenta, wszelkie stanowe i lokalne
taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę, ubezpieczenie NW, KL i bagażu oraz choroby przelękłe.

Położenie:
Luksusowy hotel z kasynem położony jest w
samym centrum Las Vegas przy ulicy Las Vegas Strip.
Pokoje:
4408 eleganckich apartamentów z Internetem
bezprzewodowym (płatny), klimatyzacją, suszarka, telefonem, TV.
Do dyspozycji gości:
2 sezonowo podgrzewane baseny, bar w basenie, luksusowe spa, 2 muzea, 9 restauracji,
sauna, sala fitness.

Cenniki:
THE LINQ

TERMIN /CENA

OSOBA
W POKOJU
2-OSOBOWYM

3. OSOBA
W POKOJU 2-OS.
(2 PODWÓJNE
ŁÓŻKA)

DZIECKO 2-11 LAT
Z 2 OSOBAMI
W POKOJU
(2 PODWÓJNE ŁÓŻKA)

OSOBA W POKOJU
1-OSOBOWYM

01.04.2019-31.03.2020

1000 USD

890 USD

710 USD

1180 USD

DOPŁATA DO POBYTÓW W PIĄTKI I SOBOTY: 69 USD/POKÓJ/NOC
LUXOR HOTEL & CASINO

TERMIN /CENA

OSOBA
W POKOJU
2-OSOBOWYM

3. OSOBA
W POKOJU 2-OS.
(2 PODWÓJNE
ŁÓŻKA)

DZIECKO 2-11 LAT
Z 2 OSOBAMI
W POKOJU
(2 PODWÓJNE ŁÓŻKA)

OSOBA W POKOJU
1-OSOBOWYM

01.04.2019-31.03.2020

980 USD

895 USD

665 USD

1180 USD

DOPŁATA DO POBYTÓW W PIĄTKI I SOBOTY: 79 USD/POKÓJ/NOC

TWOJE PODRÓŻE 2019-20®

HOTELE:

Do dyspozycji gości:
Bary i restauracje, bankomat, dostęp
do Internetu w miejscach publicznych
— płatny, gabinet kosmetyczny, łaźnia
fińska, salon fryzjerski, salon gier, sejf
w recepcji, siłownia/fitness, SPA, klub
nocny, otwarty basen (czynny sezonowo).

CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa – Las Vegas - Warszawa (w kwocie 2900 PLN/os dorosła
oraz 2700 PLN/dziecko 2-12 lat), wizy wjazdowej,
wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych,
wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż (5
USD/1 dodatkowy bagaż/dzień).
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie.
2. Przy wyjazdach do USA polskich obywateli obowiązuje posiadanie wiz wjazdowych. Konsorcjum
Polskich Biur Podróży pośredniczy w załatwianiu
wiz. Koszt pośrednictwa przy zakupie imprezy wynosi 80 PLN/osoba. Koszt wizy to 160 USD/osoba.
3. Cena przelotu zawarta w cenie podana została w
najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie
ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu
w innej – za odpowiednią dopłatą.
4. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”)
obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z
taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany
przelot).
5. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu.
6. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic,
Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej
kalkulacji).

Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company

konsorcjum.pl
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pakiety miejskie
6 DNI/4 NOCE

NOWY ORLEAN- STOLICA KARNAWAŁU

Legendarny Nowy Orlean jest jednym z najbardziej kolorowych miast Ameryki. Znany przede wszystkim z łódek rzecznych,
jazzu, znakomitej kuchni oraz z Festiwalu Mardi Gras. Dzięki temu miasto zdobyło sławę, reputację i dziedziczy tę całą
wspaniałą historię aż do dziś. Zatrzymaj się w miejscowej kawiarni na lokalne specjały. Na co dzień towarzyszyć Ci będzie
muzyka dzwonów z pobliskiej Katedry Św. Louisa, dźwięki klaksonów oraz niesamowity Jazz. Popłyń w dół rzeki Mississippi na historycznych parowcach i zachwyć się magią tego miejsca.

• Zakwaterowanie – 4 noce w wybranym
hotelu
• Podatki lokalne
• Wycieczka po mieście – Wspaniały wstęp
do pokazania jak ogromnym miastem
kontrastów jest Nowy Orlean. Na trasie
zwiedzania m. in. Esplanade Avenue,
Cmentarz Św. Luisa nazywany również
„miastem zmarłych” z uwagi na charakterystyczne nagrobki, następnie przejazd
wzdłuż Jeziora Pontchartrain i przystani
jachtowej aż do St. Charles Avenue. Zwiedzanie Superdome, Francuskiej Dzielnicy
oraz Jackson Square.
• Szkoła gotowania – 3 godzinne zajęcia na
których odbędzie się nauka 4 dań lokalnej
kuchni. wiele degustacji, prezentacji oraz
możliwość otrzymania przepisów na przygotowane potrawy.
• Rejs z kolacją – Zjedz i posłuchaj Jazzowej
muzyki na pokładzie parowca „Natchez”.
Podczas resju podziwianie panoramy
Nowego Orleanu z perspektywy rzeki
Mississippi. Zrelaksuj się przy wyśmienitej
kuchni i muzyce.
CENA ZAWIERA:
Świadczenia wymienione w pakiecie, opłaty i taksy
lotniskowe, transfery z/na lotnisko, zakwaterowanie, usługi lokalnego kontrahenta, wszelkie stanowe
i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę,
ubezpieczenie NW, KL i bagażu.
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa – Nowy
Orlean – Warszawa (w kwocie 2600 PLN/os dorosła
oraz 2400 PLN/dziecko 2-12 lat), wizy wjazdowej,
wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych,
wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż (5
USD/1 dodatkowy bagaż/dzień)
UWAGI:
1.Program jest ramowy i może ulec zmianie.
2. Przy wyjazdach do USA polskich obywateli obowiązuje posiadanie wiz wjazdowych. Konsorcjum
Polskich Biur Podróży pośredniczy w załatwianiu
wiz. Koszt pośrednictwa przy zakupie imprezy wynosi 80 PLN/osoba. Koszt wizy to 160 USD/osoba.
3. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie
obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą.
4. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (naj-
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HOTELE:

PROGRAM ZAWIERA:

HOLIDAY INN - DOWNTOWN
SUPERDOME ***

SHERATON
NEW ORLEANS HOTEL ****

Położenie:
Hotel położony w centrum Nowego Orleanu,
znajduje się 4 przecznice od Louisiana Superdome i w niedalekiej odległości od Amoco
Building i First Bank oraz Trust Tower.

Położenie:
Hotel położony w centrum miasta, znajduje się zaledwie kilka kroków od Aquarium
of America, IMAX Theatre, National D-Day
Museum, Harrah New Orleans Casino i popularnych centrów handlowych, tj: Canal
Palace, Riverwalk i JAX Brewery.

Pokoje:
295 pokoi, wszystkie z balkonami z dostępem do bezpłatnego Internetu, telewizją
kablową, sejfem.

Pokoje:
1110 pokoi z widokiem na rzekę lub
miasto, wyposażonych w: Internet (dodatkowo płatny), TV, klimatyzację, sejf.
Całkowitą renowację wszystkich pokoi
gościnnych obiektu zakończono w styczniu 2013.

Do dyspozycji gości:
Podgrzewany basen na dachu oferuje
wspaniałe widoki panoramy miasta, taras
słoneczny, siłownia, restauracja serwująca dania kuchni amerykańskiej, centrum
biznesowe, pralnia.

Do dyspozycji gości:
Internet w miejscach publicznych, centrum biznesowe, restauracja, kawiarnia,
bar, sklep z pamiątkami.

Cenniki:
HOLIDAY INN - DOWNTOWN SUPERDOME

TERMIN/CENA

OSOBA
W POKOJU
2-OSOBOWYM

3. OSOBA
W POKOJU 2-OS.
(2 PODWÓJNE
ŁÓŻKA)

DZIECKO 2-11 LAT
Z 2 OSOBAMI
W POKOJU
(2 PODWÓJNE ŁÓŻKA)

OSOBA W POKOJU
1-OSOBOWYM

01.04.2019-31.03.2020

880 USD

590 USD

540 USD

1145 USD

SHERATON NEW ORLEANS HOTEL

TERMIN/CENA

OSOBA
W POKOJU
2-OSOBOWYM

3. OSOBA
W POKOJU 2-OS.
(2 PODWÓJNE
ŁÓŻKA)

DZIECKO 2-11 LAT
Z 2 OSOBAMI
W POKOJU
(2 PODWÓJNE ŁÓŻKA)

OSOBA W POKOJU
1-OSOBOWYM

01.04.2019-31.03.2020

995 USD

710 USD

540 USD

1375 USD

częściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego
(zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot).

5. Istnieje możliwość wydłużenia pobytu.
6. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji).

Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company

rezerwujwakacje.com.pl

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

pakiety miejskie

6 DNI/4 NOCE

TORONTO- KOSMOPOLITYCZNE MIASTO

Odwiedź Toronto miasto w którym znaleźć możemy cuda architektoniczne z całego świata. Miejsce w którym styka się ze
sobą wiele różnych kultur, gdzie dystans pomiędzy największymi atrakcjami miasta pokonuje się pieszo. W tym nowoczesnym mieście pełno jest drapaczy chmur, terenów zielonych, hoteli, obiektów sportowych, biznesowych, sklepów, teatrów
i restauracji. Koniecznie musisz odwiedzić słynną wieże widokową CN Towers, sportowe centrum Skydome, zamek Casa
Loma, oraz historyczny fort York. Dzięki wspaniałej atmosferze oraz otwartych na turystów mieszkańców spędzicie tu
Państwo niezapomniane chwile.

PROGRAM ZAWIERA:

Pokoje:
Hotel posiada 335, gustownie urządzonych
pokoi, wyposażonych w: płaski telewizor
z dostępem do programów satelitarnych
oraz WiFi.
Do dyspozycji gości:
bezpłatne wifi, restauracja, bar, centrum
fitness, basen z podgrzewana woda, sauna, pralnia, sklep z pamiątkami, sale konferencyjne.

Cenniki:

RENAISSANCE TORONTO ****
Położenie:
Hotel położony na terenie kompleksu sportowo-rozrywkowego Rogers Cente w samym
centrum dzielnicy rozrywkowej. Tuż obok
hotelu Renaissance Toronto położone jest
centrum kongresowe Metro Toronto Convention Center, CN Tower, Air Canada Center oraz
dzielnica finansowa.
Pokoje:
Hotel oferuje 348 przestronnych pokoi, każdy
z płaskim telewizorem, dostępem do wifi oraz
expresem do kawy. Część pokoi posiada widok na stadion.
Do dyspozycji gości:
centrum fitness, basen, jacuzzi, centrum konferencyjne, restauracja, opiekunka dla dzieci,
sklep z pamiątkami. Hotel przyjmuje zwierzęta.

BEST WESTERN PRIMOSE

TERMIN/CENA

OSOBA
W POKOJU
2-OSOBOWYM

3. OSOBA
W POKOJU 2-OS.
(2 PODWÓJNE
ŁÓŻKA)

DZIECKO 2-11 LAT
Z 2 OSOBAMI
W POKOJU
(2 PODWÓJNE ŁÓŻKA)

OSOBA W POKOJU
1-OSOBOWYM

01-30.04.2019
01-31.10.2019

920 USD

600 USD

530 USD

1260 USD

01.05-30.09.2019

970 USD

600 USD

530 USD

1390 USD

TERMIN/CENA

OSOBA
W POKOJU
2-OSOBOWYM

3. OSOBA
W POKOJU 2-OS.
(2 PODWÓJNE
ŁÓŻKA)

DZIECKO 2-11 LAT
Z 2 OSOBAMI
W POKOJU
(2 PODWÓJNE ŁÓŻKA)

OSOBA W POKOJU
1-OSOBOWYM

01-30.04.2019

980 USD

680 USD

530 USD

1400 USD

01.05-31.10.2019

1070 USD

660 USD

530 USD

1560 USD

RENAISSANCE TORONTO

TWOJE PODRÓŻE 2019-20®

HOTELE:

BEST WESTERN PRIMOSE **+
Położenie:
Hotel znajduje się w samym centrum Toronto, dwie przecznice od Yonge Street.
Położony jest nieopodal dzielnicy kulturowej i biznesowej miasta. W niewielkiej
odległości od sklepów w kompleksie Eaton
Centre oraz dzielnicy rozrywkowej.

• Zakwaterowanie – 4 noce w wybranym
hotelu
• Podatki lokalne
• Transfer na trasie lotnisko – hotel – lotnisko
• Wycieczka po Toronto (zwiedzania części
historycznej oraz nowoczesnej miasta
(Queen Quay Harbour front, Air Canada
Centre, CN Towers, Old City Hall, Parliament Building, Chinatown, Downtown)
• Pakiet atrakcji City Pass (pakiet informacyjny, oraz wejściówki do 6 atrakcji ( CN
Tower, Art. Gallery of Ontario, Royal Ontario Museum, Casa Loma, Ontario Science
Center, Toronto Zoo)
CENA ZAWIERA:
Świadczenia wymienione w pakiecie, transfery z/na
lotnisko, zakwaterowanie w wybranym hotelu, usługi
lokalnego kontrahenta, wszelkie stanowe i lokalne
taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę, ubezpieczenie NW, KL i bagażu.
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa – Toronto Warszawa (w kwocie 2600 PLN/os dorosła oraz 2400
PLN/dziecko 2-11 lat), wizy wjazdowej, wszelkich
świadczeń dodatkowych, posiłków, opcjonalnych
(dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej, transferów na/z zwiedzanych
atrakcji., opłaty za nadbagaż (5 USD/1 dodatkowy
bagaż/dzień)
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie.
2. Przy podróżach do 15 marca 2016 w przypadku
posiadania paszportu wydanego po sierpniu 2006
(paszport biometryczny), obywatele polscy są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy. Przy podróżach po
15 marca 2016 obywatele polscy zobowiązani są do
wypełnienia formularza eTA. Koszt to 7 CAD/osoba.
3. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie
obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą.
4. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”)
obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z
taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany
przelot).
5. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu.
6. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic,
Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej
kalkulacji).

Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company

konsorcjum.pl
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STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

pakiety miejskie
6 DNI/4 NOCE

VANCOUVER - PERŁA KOLUMBII BRYTYJSKIEJ
Vancouver to miasto obdarzone fotogenicznością, o fantastycznych fasadach i wyjątkowym szyku, dzięki czemu często
porównywane jest z San Francisco. Nie dość, że samo miasto jest urocze to jeszcze znajduje się w niezwykle malowniczym
otoczeniu. Miasto usytuowane jest pomiędzy morzem i górami. Jednak widoki to nie wszystko co miasto ma do zaoferowania. Jest to jedno z najbardziej kosmopolitycznych miast na całym kontynencie, które przyciąga młodych, eleganckich
i wyrafinowanych artystów oraz specjalistów różnych dziedzin.

PROGRAM ZAWIERA:

HOTELE:

• Zakwaterowanie w wybranym hotelu
• Zwiedzanie miasta turystycznym tramwajem
• Zwiedzanie mostu wiszącego Capilano,
niezaprzeczalnej atrakcji miasta
• Wycieczkę do Ogrodów Butchart z rejsem
promem
• Podatki lokalne

CENA ZAWIERA:
Świadczenia wymienione w pakiecie, transfery z/na
lotnisko, zakwaterowanie w wybranym hotelu, usługi
lokalnego kontrahenta, wszelkie stanowe i lokalne
taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę, ubezpieczenie NW, KL i bagażu oraz choroby przewlekłe.
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa – Vancouver - Warszawa (w kwocie 3800 PLN/os dorosła oraz
3300 PLN/dziecko 2-11 lat), wizy wjazdowej, wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków, opcjonalnych
(dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, opłaty za
nadbagaż (5 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień).
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie.
2. Przy podróżach do 15 marca 2016 w przypadku
posiadania paszportu wydanego po sierpniu 2006
(paszport biometryczny), obywatele polscy są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy. Przy podróżach
po 15 marca 2016 obywatele polscy zobowiązani
są do wypełnienia formularza eTA. Koszt to 7 CAD/
osoba.
3. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie
obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą.
4. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”)
obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z
taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany
przelot).
5. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu.
6. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic,
Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej
kalkulacji).
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QUALITY HOTEL DOWNTOWN ***
Położenie:
Przytulny hotel w centrum Vancouver, zaledwie kilka kroków od Promenady False Creek.
W hotelu panuje miła atmosfera, która w połączeniu z wystrojem sprawia, że pobyt jest
jeszcze przyjemniejszy, a wrażenia niezapomniane.
Pokoje:
Hotel oferuje 157 pokoi wyposażonych w TV
z filmami na żądanie, biurko, klimatyzację,
zestaw do kawy/herbaty, łazienkę z wanną/
prysznicem, bezpłatne WiFi.
Do dyspozycji gości:
Restauracja, siłownia, basen, hol, zaplecze
konferencyjne, parking, pralnia, room service, bezpłatne WiFi.

Cenniki:

CENTURY PLAZA HOTEL ****
Położenie:
Hotel jest firmą rodzinną, dzięki czemu
panuje tutaj ciepła, rodzinna atmosfera.
Hotel znajduje się w centralnej części
miasta.
Pokoje:
Hotel dysponuje 240 pokojami wyposażonymi w kuchnię, klimatyzację, żelazko i deskę do prasowania, suszarkę
do włosów zestaw do kawy/herbaty, łazienkę z wanną/prysznicem, bezpłatne
WiFi.
Do dyspozycji gości:
Centrum fitness, sauna, Spa, masaż, kryty basen, restauracja, bar, parking, room
service, całodobowa recepcja, przechowalnia bagażu, bankomat, pralnia, zaplecze konferencyjne, faks/ksero, bezpłatne
WiFi.

QUALITY HOTEL DOWNTOWN

TERMIN/CENA

OSOBA
W POKOJU
2-OSOBOWYM

3. OSOBA
W POKOJU 2-OS.
(2 PODWÓJNE
ŁÓŻKA)

DZIECKO 2-11 LAT
Z 2 OSOBAMI
W POKOJU
(2 PODWÓJNE ŁÓŻKA)

OSOBA W POKOJU
1-OSOBOWYM

01-30.04.2019
01.10-31.12.2019

970 USD

770 USD

600 USD

1200 USD

01.05-30.09.2019

1000 USD

770 USD

610 USD

1290 USD

TERMIN/CENA

OSOBA
W POKOJU
2-OSOBOWYM

3. OSOBA
W POKOJU 2-OS.
(2 PODWÓJNE
ŁÓŻKA)

DZIECKO 2-11 LAT
Z 2 OSOBAMI
W POKOJU
(2 PODWÓJNE ŁÓŻKA)

OSOBA W POKOJU
1-OSOBOWYM

01-30.04.2019
01.10-31.12.2019

1000 USD

850 USD

600 USD

1270 USD

01.05-30.09.2019

1105 USD

860 USD

610 USD

1490 USD

CENTURY PLAZA HOTEL

Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company

rezerwujwakacje.com.pl
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MAMY TO WSZYSTKO!
Ameryka to symbol dążenia do marzeń, niekończących się możliwości i zróżnicowanych krajobrazów. Historia, choć krótka, ukazuje, jak rodził się jeden z najpotężniejszych krajów świata. Widać to na każdym kroku, zarówno w błyszczących neonach Las
Vegas, powiewających na wietrze flagach narodowych jak i monumentalnych budowlach wielkich miast. Styl życia, symbole i zwyczaje Ameryki pokochał cały świat. Wielkie Hollywoodzkie produkcje pokazują nam oblicze i potęgę USA, ale nic nie równa się z
osobistym obcowaniem z majestatem przyrody, nowoczesną architekturą metropolii,
bogactwem historii i mieszkańcami tego kraju. Wciąż istnieje Ameryka, która czeka na
swoje odkrycie. Warto jej szukać i dać się wciągnąć w procesie jej poznawania. Stany
Zjednoczone oraz Kanada to idealne miejsca żeby przeżyć niezapomniana przygodę,
wypocząć lub zorganizować wyjazd biznesowy.

Hotele tu i tam:

Niezależnie czy wyjeżdżasz do USA lub Kanady
z rodziną, w celach biznesowych czy na podróż
poślubną, mamy dla Ciebie setki tysięcy hoteli w obu krajach. Hawaje, Floryda, Kalifornia,
Nowy Jork i Alaska, mamy wszystko o czym
tylko pomyślisz. Zapewniamy indywidualne
podejście do zlecenia oraz pomoc doświadczonego konsultanta, który będzie zajmował
się Państwa zleceniem.

Dla miłośników golfa:

Szukasz idealnego miejsca na wakacje z golfem? USA mają wszystko czego potrzebują
osoby kochające ten sport. Podróżujący golfiści znajdą tutaj wspaniałe i różnorodne pola
golfowe o różnych stopniach trudności, gwarantowana pogodę oraz liczne atrakcje

Sportowe emocje:

Sport w USA to najlepsze ligi, najlepsi zawodnicy, najwięcej fanów. Widowiska które
każdego roku przyciągają miliony widzów
zarówno na arenach jak i przed telewizorami
na całym świecie. Móc uczestniczyć w takim
wydarzeniu to marzenie każdego prawdziwego kibica sportowego.

Amerykańskie parki rozrywki:

W USA znajdują się jedne z najlepszych Parków Rozrywki na świecie. Zapraszamy do
odwiedzenia tych wspaniałych miejsc indywidualnie lub z całą rodziną. Zapewniamy
hotel, transfer oraz bilety wstępu do atrakcji.
Czekają na Ciebie Wspaniałe rollercoastery,
parki tematyczne, studia filmowe, bohaterowie z kreskówek i filmów, atrakcje wodne i
wiele innych.

MARZYSZ JESZCZE O CZYMŚ?:
Znajdziesz to w naszym systemie rezerwacyjnym www.rezerwujwakacje.com.pl. To
narzędzie które pozwoli na rezerwację hoteli,
atrakcji, transferów, aut, biletów lotniczych
w jednym miejscu. Intuicyjny interfejs oraz
przyjazny layout pozwoli łatwo i szybko zare-
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zerwować świadczenia.
Jesteśmy przekonani że oferta ponad 300
tyś hoteli i usług na całym świecie sprawi,
że dopasujemy się do Państwa potrzeb i
razem uszyjemy na miarę wymarzony wyjazd
wakacyjny.

Parki Narodowe:

W Stanach Zjednoczonych znajdują się jedne z najwspanialszych Parków Narodowych.
Jest ich dokładnie 58, każdy zachwycą niesamowitymi widokami i formami, ukształtowanymi przez matkę naturę. Wiele z tych
zapierających dech w piersiach okazów formowane było przez miliony lat. Każdego roku
miliony turystów odwiedzają i fotografują te
wspaniałe kaniony, jaskinie, jeziora, kratery,
formacje skalne, drzewostany i wiele innych.

Szkoły językowe:

Jeżeli uczyć się języka angielskiego, to dlaczego nie w USA. Wybór szkoły językowej w
wybranym mieście w Stanach Zjednoczonych pozwoli połączyć miłe z pożytecznym.
Nic nie poprawia efektów w nauce języków
tak jak, możliwość posługiwania się nim w
codziennym życiu. Ponadto po zajęciach
można oddać się wypoczynkowi na plażach
Florydy lub Kalifornii, bądź zwiedzać dowolne zakątki tego wspaniałego kraju.

Udane zakupy, tylko w USA:

Zakupy w USA są opłacalne nie tylko z punktu widzenia portfela Klienta, ale również
pozwalają być na bieżąco zarówno z najnowszymi trendami mody, jak i z nowoczesną technologią. Jednym zdaniem, zakupy w
USA, to niska cena, najwyższa jakość i zadowolenie Klienta. Każda osoba wybierająca
się do USA z naszym biurem otrzymuje komplet kuponów upoważniających do zniżek w
największych i najsławniejszych sklepach
na terenie USA.

Wyjazdy dla grup i firm:

USA jest krajem, który zapewnia wszystkie
atrakcje stanowiące gwarancję dobrego wyjazdu typu incentive, a mianowicie niezliczone atrakcje, bogactwa natury i idealne
zaplecze do organizacji wszelkiego rodzaju
wyjazdów firmowych, integracyjnych oraz
wszelkich eventów. Have a great journey in
american style!
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INFORMACJE OGÓLNE

OGÓLNE ZASADY JAZDY SAMOCHODEM, MOTOCYKLEM LUB CAMPEREM W USA I KANADZIE
W USA w porównaniu z Europą i Polską ogólnie jeździ się
wolniej, spokojniej i bardziej ostrożnie. Z wyjątkiem kilku
dużych miast z dobrą komunikacja miejską, samochód w
USA jest koniecznością z uwagi na duże odległości pomiędzy miejscowościami. Często zdarzają się kierowcy
niepewni w jeździe i powolni w reakcji, stąd cierpliwość
i wyrozumiałość wśród kierowców jest czymś oczywistym.
Klaksonu w USA nie używa się właściwie wcale.
Podstawowe różnice pomiędzy europejskimi/polskimi i
amerykańskim przepisami i stylem jazdy:
l Na drogach wielopasmowych można jechać dowolnym
pasem, wyprzedzanie z prawej strony jest dozwolone i
ogólnie zaakceptowane, tylko czasami na autostradach
w niektórych miejscach np. pod górkę znaki przypominają
aby trzymać się prawego pasa (‚keep right unless passing’/ ‚slower traffic keep right’).
l Używanie migaczy/kierunkowskazów jest sporadyczne,
jeżeli np. samochód przed nami hamuje tzn., że może będzie skręcał, nawet jeżeli nie daje sygnału - nie wyprzedzaj.
l Znak stopu z napisem pod znakiem‚ 4-way Stop’ (może
też być 2-way or 3-way). Trzeba się zatrzymać i jeżeli jest
więcej niż jeden samochód na takim skrzyżowaniu, ten
który pierwszy się zatrzymał ma pierwszeństwo i jedzie
pierwszy. Jeżeli dwa samochody podjechały w tym samym
czasie ten po prawej stronie ma pierwszeństwo.
l Autobusy szkolne - jeżeli autobus szkolny (‚yellow bus’
- żółty autobus) zatrzymuje się i włącza migające światła
- ruch musi zatrzymać w obie strony, czyli zarówno samochody jadące za autobusem jak i te, które nadjeżdżają
z przeciwka. Dzieci szkolne są przyzwyczajane do tego i
będą przechodzić przez ulice przed i za autobusem. Kary
za przekroczenie w takiej sytuacji będą bardzo wysokie.
l Piesi maja zawsze pierwszeństwo na przejściach dla
pieszych i skrzyżowaniach i są do tego przyzwyczajeni i
nie patrzą nawet na samochody, kierowcy muszą uważać,
zatrzymać się i przepuścić (inaczej niż w podobnych sytuacjach w Europie!).
l Ogólne zasady prędkości: 25mph w dzielnicach mieszkaniowych, w okolicach szkol 25-35mph, dozwoloną prędkość zależy od czasu i czy dzieci są widoczne na chodnikach/poboczu, przestrzegaj przepisów wokół szkol, to
jedno z miejsc gdzie policja bardzo pilnuje przestrzegania
przepisów ruchu drogowego.
l Ruch na drogach/highways i autostradach/freeways
często przekracza lekko dozwoloną prędkość (maksymalna dozwolona prędkość na freeways najczęściej 6575mph). 5mph powyżej dozwolonej prędkości jest ok,
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10mph powyżej to maximum kiedy można jeszcze liczyć
na pobłażliwość policjantów drogowych
l Jeżeli jesteś zatrzymany przez policje to: zatrzymaj się
w miarę możliwości, w widocznym publicznym miejscu
np. stacja benzynowa, parking sklepowy itd. Nie wysiadaj
z samochodu, czekaj aż policjant podejdzie i poprosi o
dokumenty (paszport, prawo jazdy, dowód rejestracji lub
dowód wypożyczenia samochodu/’rental agreement’).
l W dużych miastach najlepiej unikać lub ograniczyć do
minimum jazdę samochodem w centrum. Korki, duży

ruch, brak miejsca do parkowania, bardzo drogie parkingi (~$20+) skutecznie odstraszają większość kierowców-turystów.
l Próba przekupienia policjanta drogowego jest absolutnie nieakceptowane przez policję w USA i może skończyć się bardzo wysoką karą pieniężną i więzieniem.
l Autostop ma w USA bardzo zła opinię i jest w większości stanów prawnie zabroniony. Nigdy nie należy zabierać przypadkowych autostopowiczów i nigdy nie należy
samemu korzystać z takiej formy podróży.
l Amerykanie włączają się często w sąsiedni pas ruch
poprzez przyśpieszenie i wjechanie w wolne miejsce
pomiędzy samochodami. Nie należy tego traktować
jako próbę zajechania drogi, lecz normalny manewr
włączania się w amerykańskim stylu.
l Trzymaj bezpieczna odległość - No tailgating! (to chyba najważniejsza i najbardziej oczywista zasada)
l Unikaj jechania w tzw. ‚blind spot’ (niewidoczne w lusterku miejsce-martwe pole) - Avoid blind spots!
l Dla bezpieczeństwa jeźdź na światłach mijanie nawet
w ciągu dnia - Daylights on!
l Zapinaj pasy(w większości stanów za niezapięte pasy
jest mandat) - Wear seat/safety belts!
l Małe dzieci powinny siedzieć z tylu (poniżej
80lb/40kg, 12 lat) - Small children sit in back!
l Rada dla turystów: 4-6 godzin jazdy dziennie wystarczy. Zmęczenie to częsta przyczyna wypadków.
l Każdy stan posiada odmienne przepisy drogowe.
Ograniczenie prędkości oscyluje pomiędzy 55 a 75
mil/h - czyli od 88 do 120 km/h.
l Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu zwykle
oznacza aresztowanie.
l Wymagane jest posiadanie międzynarodowego prawa jazdy. Równocześnie należy mieć krajowy dokument
przetłumaczony na język angielski.

Niezależnie od rodzaju pojazdu i wybranej trasy – wynajmujemy marzenia!

FLY & DRIVE

I

mprezy typu Fly & Drive
to idealna propozycje dla
tych z Państwa którzy chcą
zwiedzić USA i Kanadę własnymi drogami, we własnym
tempie, zgodnie z własnymi
zainteresowaniami i we własnym kameralnym gronie.
Prezentujemy Państwu przykładowe trasy wycieczek samochodowych, które na specjalne zamówienie możemy
przygotować także z rezerwacją motocyklu lub campera. Starannie zaprojektowane trasy pozwolą Państwu na
zobaczenie najciekawszych
i najsławniejszych miejsc w
tych krajach dając jednocześnie poczucie wolności i swobody podróżowania.
Nie znaleźliście swojej trasy? Nie odpowiada Wam auto
w klasie ekonomicznej? Marzycie o podróży kultowym
Mustangiem,
klasycznym
Harleyem Davidsonem lub
rodzinnym camperem? – Na
specjalnie zamówienie przygotujemy dla Ciebie, podróż
Twoich marzeń.
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15 DNI/13 NOCY

FLORYDA – PÓŁWYSEP SNÓW
I ORLANDO I COCOA BEACH I MIAMI I KEY WEST I PARK NARODOWY EVERGLADES
I MICCOSUKEE INDIAN VILLAGE I FORT MYERS I SARASOTA I ORLANDO

1

WARSZAWA - ORLANDO

Wylot z Warszawy (przez jeden z europejskich portów lotniczych),odprawa
paszportowo-bagażowa.
Przylot na lotnisko w Orlando, odbiór
samochodu z wypożyczalni i przejazd
do hotelu.
Zakwaterowanie w hotelu Champions
World Resort lub podobnym.

2-3

DZIEŃ ORLANDO

Cały dzień przeznaczony na
zwiedzanie wielu atrakcji Orlando – np.
parku Disney’a, Universal Studio, Parków Wodnych. Nocleg w hotelu Champions World Resort lub podobnym.

TERMINY

Dziecko
Osoba
Osoba
3-11 lat z
Osoba
w pok. 3-os. w pok. 4-os. 2 osobami
w pok.
(2 podwójne (2 podwójne w pokoju
2-osob.
łóżka)
łóżka)
(2 podwójne
łóżka)
CENA w USD

01.04
- 30.04.2019

1240

660

510

65

01.05
- 30.11.2019

1165

635

490

65

01.12.2019
- 31.03.2020

1795

1050

805

65

GŁÓWNE ATRAKCJE
PROGRAMU*

4

ORLANDO – COCOA BEACH
(OK.200 KM)

Wyjazd rano z Orlando. Przejazd do
Cocoa Beach. Zwiedzanie miasta. Zakwaterowanie w hotelu International
Palms Resort & Conference Center
Cocoa Beach lub podobnym.

5-6

COCOA BEACH – MIAMI
(OK.360 KM)

Przejazd wzdłuż Wschodniego Wybrzeża Florydy przez modną Palm
Beach do klejnotu Oceanu Atlan-

tyckiego - Miami Beach. Całodniowe
zwiedzanie miasta. Zakwaterowanie
w hotelu Lexington Hotel Miami Beach lub podobnym.

7

MIAMI – KEY WEST
(OK.100 KM)

Wyjazd rano z Miami Beach. Przejazd
przez Key Largo – jedną z 34 największych wysepek Florydy do Key West
otoczonej przez krystalicznie czyste wody. Zakwaterowanie w hotelu
DoubleTree Resort by Hilton Hotel
Grand Key – Key West lub podobnym.

8

KEY WEST

Cały dzień przeznaczony na zwiedzanie Key West. Jest to bogata w
historię wyspa będąca niegdyś domem Hemingwaya. Proponujemy odwiedzenie Muzeum Wraków, przejazd
Conch Train a także spacer do najbardziej wysuniętej na południe części
USA. Nocleg w hotelu DoubleTree Resort by Hilton Hotel Grand Key – Key
West lub podobnym.

9

KEY WEST – FORT MYERS
(OK.472 KM)

Przejazd przez piękny Park Narodowy Everglades, gdzie spotkać

•O
 dkrywanie South Beach, najlepszego
miejsca rozrywki w Miami
• o dwiedzenie stolicy rodzinnej zabawy –
Orlando
• n iesamowite widoki na ocean
• p rzejazd przez zapierające dech w piersiach
mosty na Florida Keys
• przejazd Aleją Aligatorów - rezerwat bagienny
z podwyższoną promenadą, gdzie można
z bliska zobaczyć setki aligatorów i dzikich
zwierząt w ich naturalnym środowisku
•w
 izyta w jednym z najzamożniejszych miast
Stanów Zjednoczonych - Naples, czyli
Neapol
*Bilety wstępów nie są zawarte w cenie
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można aligatory i licznych przedstawicieli ptactwa bagiennego. Po drodze wizyta w wiosce Indian Miccosukee. Następnie przejazd do Naples.
Zakwaterowanie w hotelu Outrigger
Beach Resort lub podobnym.

10

FORT MYERS

Dzień wolny na zwiedzanie
oraz wypoczynek na piaszczystych
plażach Fort Myers. Zakwaterowanie
w hotelu Outrigger Beach Resort lub
podobnym.

11

FORT MYERS – SARASOTA
(OK.160 KM)

Przejazd wzdłuż Gulf Coast do pięknego miasta Sarasota. Zwiedzanie
tego rodzinnego miasta Ringling Brothers. Zakwaterowanie w hotelu Comfort Suites Sarasota lub podobnym.

12

SARASOTA

Całodniowe odkrywanie uroków Sarasoty, popularnego resortu

TWOJE PODRÓŻE 2019-20®
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plażowego. Zakwaterowanie w hotelu
Comfort Suites Sarasota lub podobnym.

13

SARASOTA – ORLANDO
(OK.211 KM)

Przejazd na wschód przez jeden z
rolniczych terenów centralnej Florydy do Orlando. . Zakwaterowanie w
hotelu Champions World Resort lub
podobnym.

14

ORLANDO

Wizyta w jednym z parków wodnych bądź relaks na basenie. Oddanie samochodu do wypożyczalni na
lotnisku w Orlando. Wylot do Polski.

15

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w hotelach ww. w programie lub o
podobnym standardzie, wwynajęcie samochodu klasy
ekonomicznej wyposażonego w klimatyzację, automatyczną skrzynię biegów, poduszki powietrzne, odtwarzacz CD/radio (możliwość kalkulacji samochodu o wyższym standardzie na zapytanie), zestaw informacyjny
zawierający opis programu dzień po dniu, adresy hoteli,
mapy, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby
przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie
sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa-Orlando-Warszawa (w kwocie 3000 PLN/os dorosła oraz 2700 PLN/
dziecko 2-11 lat), wizy wjazdowej (amerykańskiej) oraz
opłaty za pośrednictwo wizowe, wwszelkich świadczeń dodatkowych, wynajęcia dodatkowego fotelika
dla dziecka, GPS, benzyny, opłat za autostrady, kaucji
zwrotnych, posiłków, biletów wstępów do zwiedzanych
obiektów, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wwydatków natury osobistej, wwszelkich
stanowych i lokalnych podatków, napiwków, opłaty na
turystyczny fundusz gwarancyjny w kwocie 13 zł/osoba
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. P
 olacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych
Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową. Konsorcjum.pl pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane dokumenty d o jej uzyskania to wypełniony
formularz, 1 zdjęcie 5cm x 5 cm JPG, skan strony ze
zdjęciem z paszportu, (paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu) (PDF). Koszty
za 1 os. 160 USD – przeliczone po kursie ze strony
ambasady USA, 80 PLN - pośrednictwo przy zakupie
wycieczki z oferty Konsorcjum.pl. Po więcej informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy
www.wizowanie.com.
3. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie
obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za
odpowiednią dopłatą.
4. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”
oraz okres świąteczno- noworoczny) obowiązuje
dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii
lotniczej, na której został zarezerwowany przelot).
5. C ena wynajęcia samochodu zawiera podstawowe
wymagane ubezpieczenie oraz możliwość prowadzenia tylko przez jednego kierowcę. Dodatkowe
opcje ubezpieczenia oraz dodatkowe wyposażenie
Klienci wybierają oraz opłacają na miejscu w chwili
odbioru auta z wypożyczalni.
6. A
 by móc prowadzić samochód na terenie USA, należy mieć ukończony 21 rok życia i posiadać ważne
prawo jazdy przez przynajmniej 1 rok. Aby móc wynająć auto na terenie USA należy mieć ukończony
24 rok życia. W przypadku osób w wieku 21-24 lat,
które chcą wynająć samochód – obowiązuje dodatkowa opłata, do potwierdzenia w zależności od wypożyczalni. Zarówno polskie jak i międzynarodowe
prawo jazdy jest honorowane.
7. W
 momencie odbierania auta w wypożyczalni niezbędne jest okazanie karty kredytowej w celu zabezpieczenia depozytu na wypadek ewentualnych
szkód, mandatów, itp.
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17 DNI/15 NOCY

AMERYKAŃSKIE DZIEDZICTWO
I NOWY JORK I WASZYNGTON I PARK NARODOWY SHENANDOAH I BLUE RIDGE PARKWAY
I ROANOKE I P.N. GREAT SMOKY MOUNTAINS I ASHEVILLE I CHARLESTON I SAVANNAH
I ST. AUGUSTINE I ORLANDO I VENICE/SARASOTA I MIAMI

1

WARSZAWA - NOWY JORK

GŁÓWNE ATRAKCJE
PROGRAMU*

Wylot z Warszawy (przez jeden z
europejskich portów lotniczych). Odprawa paszportowo-bagażowa. Przylot
do Nowego Jorku. Wypożyczenie samochodu i przyjazd do hotelu. Czas wolny.
Zakwaterowanie w hotelu Roosevelt
lub podobnym.

• s pacer po parku miejskim w Nowym Jorku
będącym oazą spokoju – Central Parku
• p odziwianie Statui Wolności z Battery Park
• z wiedzanie historycznej Philadelphii
•m
 ożliwość zobaczenia Dzwonu Wolności i
Deklaracji Niepodległości
• p odziwianie Białego Domu
• p rzejazd przez Monticello, posiadłość
Thomasa Jeffersona, 3. prezydenta Stanów
Zjednoczonych,
• p rzejazd jednym z wielu szlaków wzdłuż Skyline Drive w Parku Narodowym Shenandoah
• S pacer wzdłuż uroczych alejek w mieście
Charleston
•m
 ożliwość stanięcia w miejscu gdzie padł
pierwszy strzał podczas wojny secesyjnej
• o dkrywanie piękna zachowanych historycznych dzielnic Savannah
• p odróż wzdłuż południowo-wschodniego
wybrzeża Georgii, domu dla pierwszych
europejskich osadników
• o dwiedziny w St. Augustine - najstarszej
europejskiej osadzie w kontynentalnej części
USA
• doświadcz niezapomnianych chwil w Parkach
Rozrywki w Orlando
• o dkryj Park Narodowy Everglades - największy obszar dzikiej przyrody subtropikalnej
zachowany w Stanach Zjednoczonych

2

Spotkanie z przedstawicielem lokalnego kontrahenta który przekaże informacje niezbędne do dalszej
podróży. Cały dzień przeznaczony na
odkrywanie miasta. Nocleg w hotelu
Skyline lub podobnym.

3

TERMINY

4

5

Dziecko
Osoba
Osoba
2-11 lat z
w pok. 3-os. w pok. 4-os. 2 osobami
(2 podwójne (2 podwójne w pokoju
łóżka)
łóżka)
(2 podwójne
łóżka)

Anglojęzyczny pilot:
01.04-30.04.2018

2280

1580

1230

85

Anglojęzyczny pilot:
01.04-30.04.2018

2340

1620

1260

85
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WASZYNGTON D.C.

Dzień przeznaczony na zwiedzanie
stolicy Stanów Zjednoczonych. Zwiedzanie Mauzoleum Lincolna, Mauzoleum Jeffersona, Białego Domu, Kapitolu. Wizyta w kompleksie muzealnym
Smithsonian. Nocleg w hotelu Capitol
Skyline lub podobnym.

CENA w USD

86

NOWY JORK - WASZYNGTON D.C.
(OK.390 KM)

Przejazd do Filadelfii, gdzie mieszczą się Independence Hall, Dzwon
Wolności, dom Bena Franklina. Następnie przejazd do stolicy Stanów
Zjednoczonych - Waszyngtonu. Zakwaterowanie w hotelu Capitol Skyline lub podobnym.

*Bilety wstępów nie są zawarte w cenie

Osoba
w pok.
2-osob.

NOWY JORK

WASZYNGTON D.C. - PARK NARODOWY
SHENANDOAH
(OK.138 KM)

Zwiedzanie miejsc związanych z
wojną secesyjną. Wizyta w domu
Thomasa Jeffersona w Monticello.
Przejazd do Parku Narodowego Shenandoah. Zakwaterowanie w hotelu
Quality Inn lub podobnym.

6

PARK NARODOWY SHENANDOAH
- BLUE RIDGE PARKWAY - ROANOKE
(OK.235 KM)

Podróż w stronę łańcucha górskiego
Blue Ridge. Następnie przez dolinę
Shenandoah zazwyczaj porośniętą
bujną roślinnością aż do Roanoke.
Zakwaterowanie w hotelu Holiday Inn
Roanoke lub podobnym.

7

ROANOKE - PARK NARODOWY GREAT
SMOKY MOUNTAINS - CHEROKEE
(OK.400 KM)

Przejazd przez Smoky Mountains w
kierunku Karoliny Północnej. Po południu zwiedzanie Smoky Mountains
znanych z niebieskawej mgły okrywającej ich zbocza. Następnie przejazd do Rezerwatu Indian Cherokee.
Zakwaterowanie w hotelu Edgewater
lub podobnym.

8

CHEROKEE - CHARLESTON
(OK.422 KM)

Podróż przez tereny należące od wieków do plemienia Indian Cherokee.
Celem na dziś jest historyczne miasto
Charleston - idealne do spacerów.
Właśnie w tym mieście miały miejsce
wydarzenia, które zapoczątkowały
wojnę secesyjną. Zakwaterowanie w
hotelu Holiday Inn Charleston-Riverview lub podobnym.

9

CHARLESTON - SAVANNAH
(OK.166 KM)

Śniadanie. Po opuszczeniu Charleston wizyta na plantacji magnolii i
w okolicznych ogrodach. Przejazd do
Savannah, zwiedzanie starówki. Zakwaterowanie w hotelu Best Western
Plus Savannah Historic District lub
podobnym.

10

SAVANNAH - ST. AUGUSTINE
(OK.320 KM)

Śniadanie,

Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company
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wzdłuż wybrzeża stanu Georgii. Wizyta w Brunswick, w którym zobaczyć
można wpływ angielskich osadników
na tutejszą architekturę. Dojazd do
St. Augustine - najstarszego miasta
w USA. Zakwaterowanie w hotelu The
Ponce St. Augustine lub podobnym.

11

ST. AUGUSTINE - ORLANDO
(OK.200 KM)

Śniadanie. Odkrywanie hiszpańskiego dziedzictwa obecnego na ziemiach
Ameryki. Zwiedzanie miejsca, gdzie w
1513 roku przybił do brzegów Ameryki
statek z podróżnikiem Juanem Ponce
de Leon na pokładzie. Przybył on do
Ameryki w poszukiwaniu Fontanny
Młodości. Przejazd do Orlando. Zakwaterowanie w hotelu Champions
World Resort lub podobnym.

12

ORLANDO

Dzień przeznaczony na zwiedzanie miasta, kompleksu rozrywkowego Walta Disney’a. Nocleg w hotelu
Champions World Resort lub podobnym.

13

ORLANDO – SARASOTA
(OK.240 KM)

Wycieczka na zachód Florydy i nad zatokę Tampa. Zakwaterowanie w hotelu
Comfort Suites Sarasota lub podobnym.

TWOJE PODRÓŻE 2019-20®
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14

VENICE/SARASOTA - MIAMI
(OK.370 KM)

Podążając szlakiem Tamiami przejeżdżamy przez subtropikalne tereny
Ameryki Północnej, aby dostać się do
Everglades. Na wschód od Everglades
rozciągają się piękne plaże Południowej Florydy, idealne na spacery o zachodzie słońca. . Zakwaterowanie w
hotelu Lexington Hotel Miami Beach
lub podobnym.

15

MIAMI

Cały dzień można przeznaczyć
na wypoczynek na plaży lub na zwiedzanie tej wspaniałej, wielokulturowej
metropolii. Nocleg w hotelu Lexington
Hotel Miami Beach lub podobnym.

16

MIAMI - WARSZAWA

Oddanie samochodu na lotnisku. Wylot do kraju.

17

WARSZAWA

Przylot do kraju. Zakończenie
imprezy.

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w hotelach ww. w programie lub o
podobnym standardzie, wynajęcie samochodu klasy
ekonomicznej wyposażonego w klimatyzację, automatyczną skrzynię biegów, poduszki powietrzne, odtwarzacz CD/radio (możliwość skalkulowania samochodu
wyższej klasy na zapytanie), zestaw informacyjny zawierający opis programu dzień po dniu, adresy hoteli,
mapy, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby
przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie
sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa-Nowy Jork/
Miami -Warszawa (w kwocie 3100 PLN/os dorosła
oraz 2800 PLN/dziecko 2-11 lat), wizy wjazdowej
(amerykańskiej) oraz kosztów pośrednictwa wizowego, wszelkich świadczeń dodatkowych, wynajęcia dodatkowego fotelika dla dziecka, GPS, benzyny, opłat
za autostrady, kaucji zwrotnych, posiłków, biletów
wstępów do zwiedzanych obiektów, opcjonalnych
(dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków
natury osobistej, wszelkich stanowych i lokalnych
podatków, opłat za parkingi, napiwków, opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny w cenie 13 zł/osoba
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie.
2. P
 olacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych
Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową. Konsorcjum.pl pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane dokumenty d o jej uzyskania to wypełniony
formularz, 1 zdjęcie 5cm x 5 cm JPG, skan strony
ze zdjęciem z paszportu, (paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu) (PDF).
Koszty za 1 os. 160 USD – przeliczone po kursie
ze strony ambasady USA, 80 PLN - pośrednictwo
przy zakupie wycieczki z oferty Konsorcjum.pl. Po
więcej informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy www.wizowanie.com.
3. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności
powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej
taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej
– za odpowiednią dopłatą.
4. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”
oraz okres świąteczno- noworoczny) obowiązuje
dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii
lotniczej, na której został zarezerwowany przelot).
5. C ena wynajęcia samochodu zawiera podstawowe
wymagane ubezpieczenie oraz możliwość prowadzenia tylko przez jednego kierowcę. Dodatkowe
opcje ubezpieczenia oraz dodatkowe wyposażenie Klienci wybierają oraz opłacają na miejscu w
chwili odbioru auta z wypożyczalni.
6. A
 by móc prowadzić samochód na terenie USA należy mieć ukończony 21 rok życia i posiadać ważne prawo jazdy przez przynajmniej 1 rok. Aby móc
wynająć auto na terenie USA należy mieć ukończony 24 rok życia. W przypadku osób w wieku
21-24 lat, które chcą wynająć samochód – obowiązuje dodatkowa opłata, do potwierdzenia w
zależności od wypożyczalni. Zarówno polskie jak
i międzynarodowe prawo jazdy jest honorowane.
7. W momencie odbierania auta w wypożyczalni niezbędne jest okazanie karty kredytowej w celu zabezpieczenia depozytu na wypadek ewentualnych
szkód, mandatów, itp.
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W CIENIU KANIONÓW

9 DNI/7 NOCY

I LAS VEGAS I PARK NARODOWY ZION I PARK NARODOWY BRYCE CANYON I MOAB I PARK
NARODOWY CANYONLANDS I PARK NARODOWY MESA VERDE I MONUMENT VALLEY I PARK
NARODOWY GRAND CANYON I LAS VEGAS

1

WARSZAWA - LAS VEGAS

Wylot z Warszawy (przez jeden z
europejskich portów lotniczych). Odprawa paszportowo-bagażowa.
Przylot do Las Vegas, odebranie samochodu z lotniska i przejazd do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu Excalibur Hotel & Casino lub podobnym.

2

LAS VEGAS

Dzień można spędzić ciesząc się
atrakcjami, zabawa i atmosferą światowej stolicy rozrywki, za jaką uważane jest Las Vegas. Można spróbować szczęścia w jednym z kasyn lub
uczestniczyć w jednym ze sławnych
show. Nocleg w hotelu Excalibur Hotel
& Casino lub podobnym.

3

LAS VEGAS – PARK NARODOWY ZION
- PARK NARODOWY BRYCE CANYON
(OK.340 KM)

GŁÓWNE ATRAKCJE
PROGRAMU*

Przejazd przez Park Narodowy Zion,

pełen zapierających dech w piersiach
scenerii, do Parku Narodowego Bryce
Canyon, który słynie ze spektakularnych różowych klifów i naturalnych
formacji łuków. Zakwaterowanie w
hotelu Bryce View Lodge lub podobnym.

4

PARK NARODOWY BRYCE CANYON –
MOAB (OK.450 KM)

Przejazd do Kodachrome Basin State Park, przez wioskę Indian Anasazi
i Park Narodowy Capitol Reef, aż do
Doliny Moab. Park Narodowy Arches
to przykład imponującej siły erozji.
Zakwaterowanie w hotelu Super 8
Moab lub podobnym.

5

MOAB – PN CANYONLANDS – PN MESA
VERDE (OK.229 KM)

Zwiedzanie Parku Narodowego Canyonlands, którego niezwykłe formy powstawały przez 300 milionów lat. Park
Narodowy Mesa Verde jest natomiast
jednym z najlepiej zachowanych w

• c iesz się 24 godzinną rozrywką w Las Vegas
• p odziwianie masywnych skał piaskowca w
Parku Zion, mieniących się różnorodnymi
kolorami
• o dkrywanie Parku Narodowego Bryce
Canyon
• o dkrywanie czerwonych masywnych skał
Parku Narodowego Arches
• z obacz jeden z 7 naturalnych cudów świata Wielki Kanion

TERMINY

Osoba
w pok.
2-osob.

Dziecko
Osoba
Osoba
2-11 lat z
w pok. 3-os. w pok. 4-os. 2 osobami
(2 podwójne (2 podwójne w pokoju
łóżka)
łóżka)
(2 podwójne
łóżka)
CENA w USD

88

01.04 - 31.10.2019

860

635

595

80

01.11.19 - 31.03.2020

760

575

535

80
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CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w hotelach ww. w programie lub o
podobnym standardzie, wynajęcie samochodu klasy
ekonomicznej wyposażonego w klimatyzację, automatyczną skrzynię biegów, poduszki powietrzne, odtwarzacz CD/radio, zestaw informacyjny zawierający
opis programu dzień po dniu, adresy hoteli, mapy,
ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie
sportu) KL 100.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400
EUR
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie Warszawa – Las Vegas – Warszawa z przesiadką w europejskim porcie
lotniczym (w kwocie 2900 PLN/os. dorosła oraz 2600
PLN/dziecko 2-11 lat), wizy wjazdowej (amerykańskiej), wszelkich świadczeń dodatkowych, wynajęcia
dodatkowego fotelika dla dziecka, GPS, benzyny,
opłat za autostrady, kaucji zwrotnych, opłaty ok.
500 USD za oddanie samochodu w innym miejscu
niż jego wynajem, posiłków, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej,
wszelkich stanowych i lokalnych podatków, napiwków, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz
gwarancyjny 13 zł/osoba

Ameryce skalnych grot zamieszkałych
niegdyś przez ludność żyjącą na tutejszych obszarach. ZZakwaterowanie
w hotelu American Holiday Mesa Verde Inn lub podobnym.
‚

6

PN MESA VERDE – MONUMENT VALLEY
– PN WIELKIEGO KANIONU
(OK.496 KM)

Przejazd do Monument Valley, gdzie
można podziwiać iglice i monolity w
czerwonym piaskowcu. Kontynuacja
podróży przez placówkę handlową
Cameron i rezerwat Indian Navajo do
zapierającego dech w piersiach Wielkiego Kanionu. Zakwaterowanie w hotelu Best Western Premier Grand Canyon Squire Inn lub podobnym.

TWOJE PODRÓŻE 2019-20®

7

PARK NARODOWY WIELKIEGO KANIONU
– LAS VEGAS
(OK.450 KM)
Rozkoszowanie się spektakularnym
pejzażem Wielkiego Kanionu, a następnie przejazd przez olbrzymią Zaporę Hoovera do Las Vegas. ZZakwaterowanie w hotelu Excalibur Hotel &
Casino lub podobnym.

8

LAS VEGAS - WARSZAWA

Zwrot samochodu na lotnisku
przed wylotem.

9

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie
imprezy.

UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie.
2. P
 rzy wyjazdach do USA polskich obywateli obowiązuje posiadanie wiz wjazdowych. Konsorcjum
Polskich Biur Podróży pośredniczy w załatwianiu
wiz. Koszt pośrednictwa przy zakupie imprezy wynosi 80 PLN/os/wizę. Koszt wizy to 160 USD/ os/
wizę.
3. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności
powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej
taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej
– za odpowiednią dopłatą.
4. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”
oraz okres świąteczno- noworoczny) obowiązuje
dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii
lotniczej, na której został zarezerwowany przelot).
5. C ena wynajęcia samochodu zawiera podstawowe
wymagane ubezpieczenie oraz możliwość prowadzenia tylko przez jednego kierowcę. Dodatkowe
opcje ubezpieczenia oraz dodatkowe wyposażenie Klienci wybierają oraz opłacają na miejscu w
chwili odbioru auta z wypożyczalni.
6. Aby móc prowadzić samochód na terenie USA należy mieć ukończony 21 rok życia i posiadać ważne
prawo jazdy przez przynajmniej 1 rok. Aby móc wynająć auto na terenie USA należy mieć ukończony 24
rok życia. W przypadku osób w wieku 21-24 lat, które
chcą wynająć samochód – obowiązuje dodatkowa
opłata, do potwierdzenia w zależności od wypożyczalni. Zarówno polskie jak i międzynarodowe prawo
jazdy jest honorowane.
7. W momencie odbierania auta w wypożyczalni niezbędne jest okazanie karty kredytowej w celu zabezpieczenia depozytu na wypadek ewentualnych
szkód, mandatów, itp.
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WIELKI DZIKI ZACHÓD

I LOS ANGELES I PUSTYNIA MOJAVE I LAUGHLIN I KINGMAN I P.N. WIELKIEGO KANIONU
I PAINTED DESERT I MONUMENT VALLEY I REZERWAT INDIAN NAVAJO I PAGE/LAKE POWELL
I KANAB I P.N. BRYCE CANYON I P.N. ZION I LAS VEGAS I P.N. DOLINY ŚMIERCI I P.N. YOSEMITE
I JEZIORO TAHOE I SACRAMENTO I SAN FRANCISCO I MONTEREY/CARMEL I BIG SUR
I CENTRAL COAST I SANTA BARBARA I MALIBU I SANTA MONICA I LOS ANGELES

1

WARSZAWA - LOS ANGELES

Wylot z Warszawy (przez jeden z
europejskich portów lotniczych) odprawa paszportowo-bagażowa. Przylot
do Los Angeles, odbiór samochodu na
lotnisku. Przejazd do hotelu Crowne
Plaza Los Angeles Harbour lub podobnego.

2

TERMINY

Osoba
w pok.
2-osob.

Dziecko
Osoba
Osoba
2-11 lat z
w pok. 3-os. w pok. 4-os. 2 osobami
(2 podwójne (2 podwójne w pokoju
łóżka)
łóżka)
(2 podwójne
łóżka)
CENA w USD

01.04 - 31.10.2019

2305

1625

1290

90

01.11.19 - 31.03.2020

2005

1440

1145

90

LOS ANGELES – PUSTYNIA MOJAVE –
LAUGHLIN (OK.490 KM)

Dziś rano przywita Państwa w hotelu reprezentant kontrahenta i wręczy zestawy powitalne zawierające instrukcje dotyczące trasy przejazdu, vouchery, mapy
i ulotki związane z miejscami, które Państwo odwiedzą. Podróż poprzez pustynię Mojave, wzdłuż rzeki Kolorado aż po
Laughlin, słynną oazę hazardu w stanie
Nevada. Zakwaterowanie w hotelu Aquarius Casino Resort lub podobnym.

3

LAUGHLIN – KINGMAN – PARK NARODOWY WIELKIEGO KANIONU
(OK.345 KM)

Przejazd Wyżyną Kolorado do najwspanialszego na świecie cudu natury, Wielkiego Kanionu Kolorado.
Na trasie będą mieli Państwo okazję
podziwiać żywe kolory kanionu i zobaczyć dzieło milionów lat historii
naszej planety. Zakwaterowanie w
hotelu Best Western Premier Grand
Canyon Squire Inn lub podobnym.

4

WIELKI KANION KOLORADO – PAINTED
DESERT - MONUMENT VALLEY
(OK.330 KM)

Przez rezerwat Indian Navaho i Painted Desert pojadą Państwo aż do
purpurowych skał Monument Valley.
Zakwaterowanie w hotelu Kayenta
Monument Valley Inn lub podobnym.

90
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5

MONUMENT VALLEY – REZERWAT
INDIAN NAVAJO – PAGE/ JEZIORO
POWELL (OK.202 KM)
Przejadą Państwo przez Black Mesa
(„Czarna Góra”), by następnie móc
rozkoszować się widokiem żywo-czerwonych skał kontrastujących z błękitem wód jeziora Powell. Zakwaterowanie w hotelu Travelodge Page lub
podobnym.

6

PAGE/ JEZIORO POWELL – KANAB
– PARK NARODOWY BRYCE CANYON
(OK.269 KM)

Mijając Kanab, dawny ośrodek wymian handlowych, przejadą Państwo
płaskowyżem Paunsagunt podziwiając fantazyjne iglice i formacje skalne kanionu Bryce. . Zakwaterowanie
w hotelu Bryce View Lodge lub podobnym.

7

PARK NARODOWY BRYCE CANYON
– PARK NARODOWY ZION – LAS VEGAS
(OK.380 KM)

Wzdłuż masywnego kanionu wyrzeźbionego przez wody Rzeki Virgin przejadą Państwo przez Park Narodowy
Zion, by dotrzeć do Las Vegas nazy-
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wanego „światową stolicą rozrywki”.
Zakwaterowanie w hotelu Excalibur
Hotel & Casino lub podobnym.

ruszą Państwo do San Francisco. Zakwaterowanie w hotelu Metropolis lub
podobnym.

8

13

LAS VEGAS

Dzień wolny na skorzystanie z
atrakcji Las Vegas. Zakwaterowanie w
hotelu Excalibur Hotel & Casino lub
podobnym.

9

LAS VEGAS – PARK NARODOWY DOLINY ŚMIERCI (OK.225 KM)

Rano podziwiać Państwo będą tajemnicze piękno Doliny Śmierci. Furnace
Creek Ranch to prawdziwa pustynna
oaza ze wszystkimi udogodnieniami
kurortu. Zakwaterowanie w hotelu
Stovepipe Wells Village lub podobnym.

10

PARK NARODOWY DOLINY ŚMIERCI – PARK NARODOWY YOSEMITE
(OK.560 KM)

Tego dnia zobaczą Państwo krajobrazy
zupełnie odmienne od pustkowia Doliny Śmierci. Przejadą Państwo przez
Sierra Nevada mijając Bishop aż po
przełęcz Tioga Pass* i Yosemite, jednego z najbardziej malowniczych parków narodowych USA. Srebrzyste wody
potoków i wodospadów parku doskonale uzupełnia zieleń sosen, a całości
dopełniają masywne polodowcowe
formacje skalne, takie jak El Capitan
i Half Dome. Zakwaterowanie w hotelu Americas Best Value Inn – Yosemite
South Gate lub podobnym.
* Od początku października do końca maja
przełęcz może być zamknięta z powodu niekorzystnych warunków pogodowych i złych
warunków jazdy. W takim przypadku będą
Państwo musieli wybrać trasę południową
przez Bakersfield i Fresno.

11

PARK NARODOWY YOSEMITE
– JEZIORO TAHOE (OK.340 KM)

Przejadą Państwo przez Park Yosemite mijając stolicę stanu Nevada,
Carson City, aż po szafirowy klejnot
Sierra Nevada, jezioro Tahoe. Zakwaterowanie w hotelu Super 8 by Wyndham South Lake Tahoe lub podobnym.

12

JEZIORO TAHOE – SACRAMENTO
– SAN FRANCISCO (OK.370 KM)

Przejadą Państwo śladami pierwszych
kalifornijskich imigrantów aż do stolicy stanu, Sacramento. Następnie wy-
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SAN FRANCISCO

Cały dzień przeznaczony na
wędrówki po niesamowitym „Mieście
nad zatoką”. Zakwaterowanie w hotelu Metropolis lub podobnym.

14

SAN FRANCISCO – MONTEREY/
CARMEL (OK.200 KM)

Przejadą Państwo wzdłuż kalifornijskiego wybrzeża do Monterey, gdzie
pospacerują Państwo wzdłuż Fisherman’s Wharf i Cannery Row. Następnie czeka Państwa siedemnastomilowa przejażdżka do przytulnej wioski
Carmel. Zakwaterowanie w hotelu
Monterey Bay Travelodge lub podobnym.

15

MONTEREY/ CARMEL – BIG SUR
– CENTRAL COAST (OK.390 KM)

Autostradą wzdłuż wybrzeża Pacyfiku
przejadą Państwo do uroczego miasteczka San Luis Obispo. Po drodze
będą mieli Państwo okazję zachwycać
się niesamowitymi widokami skalistych zboczy i klifów oceanicznego
wybrzeża. Zakwaterowanie w hotelu
Crowne Plaza Ventura Beach lub podobnym.

16

CENTRAL COAST – SANTA BARBARA
– MALIBU – SANTA MONICA – LOS
ANGELES (OK.160 KM)
Wzdłuż wybrzeży Południowej Kalifornii przejadą Państwo do Los Angeles.
Zwiedzą Państwo Beverly Hills, Farmer’s Market oraz Hollywood. Zakwaterowanie w hotelu Clarion Hotel Anaheim Resort lub podobnym.

17

LOS ANGELES – WARSZAWA

Przed wylotem na lotnisku oddadzą Państwo samochód. Odprawa
paszportowo-bagażowa, wylot do kraju.

18

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w hotelach ww. w programie lub o podobnym standardzie, wynajęcie samochodu klasy ekonomicznej wyposażonego w klimatyzację, automatyczną skrzynię biegów, poduszki powietrzne, odtwarzacz
CD/radio (możliwość dopłaty do samochodu o wyższym
standardzie na zapytanie), zestaw informacyjny zawierający opis programu dzień po dniu, adresy hoteli,
mapy, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby
przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie
sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa- Los Angeles-Warszawa z przesiadką w europejskim porcie lotniczym (w kwocie 2600 PLN/os dorosła oraz 2400 PLN/
dziecko 2-11 lat), wizy wjazdowej (amerykańskiej) oraz
opłaty za pośrednictwo wizowe, wszelkich świadczeń
dodatkowych, wynajęcia dodatkowego fotelika dla
dziecka, GPS, benzyny, opłat za autostrady, posiłków,
biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej, wszelkich stanowych i lokalnych
podatków, napiwków, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie.
2. P
 olacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych
Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową.
Konsorcjum.pl pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane dokumenty d o jej uzyskania to wypełniony formularz, 1 zdjęcie 5cm x 5 cm JPG, skan strony
ze zdjęciem z paszportu, (paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu) (PDF).
Koszty za 1 os. 160 USD – przeliczone po kursie
ze strony ambasady USA, 80 PLN - pośrednictwo
przy zakupie wycieczki z oferty Konsorcjum.pl. Po
więcej informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy www.wizowanie.com.
3. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności
powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej
taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej
– za odpowiednią dopłatą.
4. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”
oraz okres świąteczno- noworoczny) obowiązuje
dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii
lotniczej, na której został zarezerwowany przelot).
5. C ena wynajęcia samochodu zawiera podstawowe
wymagane ubezpieczenie oraz możliwość prowadzenia tylko przez jednego kierowcę. Dodatkowe
opcje ubezpieczenia oraz dodatkowe wyposażenie Klienci wybierają oraz opłacają na miejscu w
chwili odbioru auta z wypożyczalni.
6. A
 by móc prowadzić samochód na terenie USA należy mieć ukończony 21 rok życia i posiadać ważne prawo jazdy przez przynajmniej 1 rok. Aby móc
wynająć auto na terenie USA należy mieć ukończony 24 rok życia. W przypadku osób w wieku
21-24 lat, które chcą wynająć samochód – obowiązuje dodatkowa opłata, do potwierdzenia w
zależności od wypożyczalni. Zarówno polskie jak
i międzynarodowe prawo jazdy jest honorowane.
7. W momencie odbierania auta w wypożyczalni niezbędne jest okazanie karty kredytowej w celu zabezpieczenia depozytu na wypadek ewentualnych
szkód, mandatów, itp.

Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company

konsorcjum.pl

91

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

f l y & d r i ve
17 DNI/15 NOCY

ROUTE 66 – ŻYWA LEGENDA
I CHICAGO I ST. LOUIS I SPRINGFIELD I TULSA I OKLAHOMA CITY I AMARILLO
I ALBUQUERQUE I SANTA FE I ALBUQUERQUE I HOLBROOK
I PARK NARODOWY GRAND CANYON I LAS VEGAS I SANTA MONICA I LOS ANGELES
GŁÓWNE ATRAKCJE
PROGRAMU*
•w
 ybierz się na nostalgiczną przejażdżkę
historyczną trasą 66
• z łożyć wizytę na Cadillac Amarillo Ranch (publiczna instalacja artystyczna z samochodów)
• z wiedzanie Santa Fe
• Z obacz jeden z 7 cudów natury na świecie Wielki Kanion
• p odziwiaj zaporę Hoovera
• c iesz się 24 godzinną rozrywką w Las Vegas
•O
 dkryj Calico Ghost Town
• P amiątkowy certyfikat pojazdu przez Historyczną trasę 66

1

*Bilety wstępów nie są zawarte w cenie

WARSZAWA - CHICAGO

Wylot z Warszawy (przez jeden z
europejskich portów lotniczych) odprawa paszportowo-bagażowa. Przylot do Chicago, przejazd do hotelu.
Zakwaterowanie w hotelu The South
Loop lub podobnym.

2

CHICAGO

Cały dzień przeznaczony na zwiedzanie miasta. Proponujemy spacer
nad Jezioro Michigan lub zobaczenie
zachwycających zabytków architektury.
Zakwaterowanie w hotelu The South
Loop lub podobnym.

3

souri Ozark. Zakwaterowanie w hotelu
Best Western Route 66 Rail Haven lub
podobnym.

5

SPRINGFIELD - TULSA - OKLAHOMA
CITY (OK.520 KM)S

Przejazd legendarną Route 66, która
nigdzie indziej nie wtapia się w krajobraz tak uroczo jak ma to miejsce
w Oklahomie. Legenda 66 zaczyna
się w latach 30. XX wieku, kiedy 15%
ludności stanu rozpoczęło swoją podróż Route 66, zabierając ze sobą

CHICAGO - ST. LOUIS
(OK.480 KM)

Odebranie wypożyczonego auta i rozpoczęcie podróży na południe wzdłuż
Route 66, przejazd przez Illinois do St.
Louis, Missouri. Zakwaterowanie w hotelu Red Roof Plus St. Louis - Forest
Park/Hampton Ave lub podobnym.

TERMINY

Osoba
w pok.
2-osob.

Dziecko
Osoba
Osoba
2-11 lat z
w pok. 3-os. w pok. 4-os. 2 osobami
(2 podwójne (2 podwójne w pokoju
łóżka)
łóżka)
(2 podwójne
łóżka)
CENA w USD

01.04 - 31.10.2019

92

2300

1620
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1285

90

4

ST. LOUIS - SPRINGFIELD
(OK.340 KM)

Opuszczenie terenu rzeki Missisippi,
przejazd malowniczym regionem Mis-
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swoje dzieci, cały majątek, wszystkie
nadzieje i marzenia. Podróż biegnie
przez falisty krajobraz, wzdłuż części
sławnego Cherokee Strip zamieszkany
dawniej przez rdzennych Amerykanów,
a następnie przez kowbojów oraz ludzi
wyjętych spod prawa. Zakwaterowanie
w hotelu Howard Johnson Inn – Oklahoma City lub podobnym.

6

OKLAHOMA CITY - AMARILLO
(OK.420 KM)

Podróż przez tereny, gdzie Indianie
Cheyenne i Arapaho polowali na bizony. Wjazd do Texas Panhandle, krainy
kowbojów i pól naftowych. Zakwaterowanie w hotelu Quality Inn Medical
Center lub podobnym.

7

AMARILLO - ALBUQUERQUE
(OK.450 KM)

Przed opuszczeniem Amarillo wizyta
w Cadillac Ranch, miejscu słynącym
z zagrzebanych częściowo w piasku
cadillaców. Region znany głównie z
uprawy bawełny, hodowli bydła i ropy
naftowej. Dalsza podróż do Nowego
Meksyku, ziemi, która niegdyś stanowiła tereny łowieckie Indian Komanczów. Zakwaterowanie w hotelu Best
Western Plus Rio Grande Inn lub podobnym.

8

ALBUQUERQUE

Cały dzień na odkrywanie uroków
Albuquerque. ZZakwaterowanie w hotelu Best Western Plus Rio Grande Inn
lub podobnym.

9

ALBUQUERQUE - SANTA FE - ALBUQUERQUE (OK.186 KM)

Krótka przejażdżka do Santa Fe, znanego z wielu przepięknych galerii, muzeów i centrum sztuki południowego
wschodu. Zakwaterowanie w hotelu
Best Western Plus Rio Grande Inn lub
podobnym.

10

ALBUQUERQUE - HOLBROOK
(OK.420 KM)

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA
Navajo i spektakularnego Parku Narodowego Grand Canyon. Przejście
wzdłuż brzegu zachwycającego kanionu, gdzie doświadczą Państwo niezapomnianych wrażeń. Zakwaterowanie
w hotelu Grand Canyon Railway Hotel
lub podobnym.

12

PARK NARODOWY WIELKIEGO KANIONU - LAS VEGAS (OK.480 KM)

Dzisiejsza podróż przebiegać będzie w
kierunku Williams i Kingman do Zapory Hoovera. Kontynuacja podróży do
Las Vegas, światowej stolicy rozrywki.
Zakwaterowanie w hotelu Excalibur
Hotel & Casino lub podobnym.

13

LAS VEGAS

Cały dzień przeznaczony na samodzielne zwiedzanie miasta. Zakwaterowanie w hotelu Excalibur Hotel &
Casino lub podobnym.

14

LAS VEGAS – SANTA MONICA / LOS
ANGELES (OK.470 KM)

Podróż przez Pustynię Mojave, krótki postój w mieście duchów - Calico,
przejazd przez Pasadena, Los Angeles
oraz Beverly Hills do Santa Monica,
krótkie zwiedzanie miasta. Zakwaterowanie w hotelu Clarion Hotel Anaheim
Resort lub podobnym.

15

LOS ANGELES / SANTA MONICA

Czas wolny przeznaczony na
zwiedzanie Los Angeles, miasta aniołów. Krótka przejażdżka zabierze Państwa do Hollywood i Mann’s Chinese
Theatre. Spacer wzdłuż Rodeo Drive
- serca Beverly Hills, gdzie mieszkają bogaci i sławni. Relaks na piaszczystych plażach w Santa Monica,
lub przechadzka wzdłuż Third Street
Promenade, leżącego w sąsiedztwie
kolorowych sklepów i restauracji. Wybór należy do Państwa. Świat atrakcji Universal Studios i Disneyland są
również w Państwa zasięgu! Zakwaterowanie w hotelu Clarion Hotel Anaheim Resort lub podobnym.

Dzień przeznaczony na zwiedzanie
Parku Narodowego Petrified Forest,
pełnego tysięcy akrów skamieniałych
drzew. Zakwaterowanie w hotelu Best
Western Arizonian Inn lub podobnym.

16

11

17

HOLBROOK - PARK NARODOWY
WIELKIEGO KANIONU (OK.290 KM)

Podróż w kierunku rezerwatu Indian
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LOS ANGELES - WARSZAWA

Zwrot samochodu na lotnisku.
Wylot do kraju.

WARSZAWA

Przylot do kraju. Zakończenie
imprezy.

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w hotelach ww. w programie lub o podobnym standardzie, wynajęcie samochodu klasy ekonomicznej wyposażonego w klimatyzację, automatyczną skrzynię biegów, poduszki powietrzne, odtwarzacz
CD/radio (możliwość dopłaty do samochodu o wyższym
standardzie na zapytanie), zestaw informacyjny zawierający opis programu dzień po dniu, adresy hoteli,
mapy, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby
przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie
sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa- Los Angeles-Warszawa z przesiadką w europejskim porcie lotniczym (w kwocie 2600 PLN/os dorosła oraz 2400 PLN/
dziecko 2-11 lat), wizy wjazdowej (amerykańskiej) oraz
opłaty za pośrednictwo wizowe, wszelkich świadczeń
dodatkowych, wynajęcia dodatkowego fotelika dla
dziecka, GPS, benzyny, opłat za autostrady, posiłków,
biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej, wszelkich stanowych i lokalnych
podatków, napiwków, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie.
2. P
 olacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych
Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową.
Konsorcjum.pl pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane dokumenty d o jej uzyskania to wypełniony formularz, 1 zdjęcie 5cm x 5 cm JPG, skan strony
ze zdjęciem z paszportu, (paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu) (PDF).
Koszty za 1 os. 160 USD – przeliczone po kursie
ze strony ambasady USA, 80 PLN - pośrednictwo
przy zakupie wycieczki z oferty Konsorcjum.pl. Po
więcej informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy www.wizowanie.com.
3. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności
powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej
taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej
– za odpowiednią dopłatą.
4. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”
oraz okres świąteczno- noworoczny) obowiązuje
dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii
lotniczej, na której został zarezerwowany przelot).
5. C ena wynajęcia samochodu zawiera podstawowe
wymagane ubezpieczenie oraz możliwość prowadzenia tylko przez jednego kierowcę. Dodatkowe
opcje ubezpieczenia oraz dodatkowe wyposażenie Klienci wybierają oraz opłacają na miejscu w
chwili odbioru auta z wypożyczalni.
6. A
 by móc prowadzić samochód na terenie USA należy mieć ukończony 21 rok życia i posiadać ważne prawo jazdy przez przynajmniej 1 rok. Aby móc
wynająć auto na terenie USA należy mieć ukończony 24 rok życia. W przypadku osób w wieku
21-24 lat, które chcą wynająć samochód – obowiązuje dodatkowa opłata, do potwierdzenia w
zależności od wypożyczalni. Zarówno polskie jak
i międzynarodowe prawo jazdy jest honorowane.
7. W momencie odbierania auta w wypożyczalni niezbędne jest okazanie karty kredytowej w celu zabezpieczenia depozytu na wypadek ewentualnych
szkód, mandatów, itp.
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TURKUSOWA WODA I BIAŁE PLAŻE
I NOWY ORLEAN I BILOXI I PENSACOLA I WAKULLA SPRINGS I CRYSTAL RIVER
I ZATOKA TAMPA I NAPLES I MIAMI BEACH

TERMINY

Dziecko
Osoba
Osoba
3-11 lat z
Osoba
w pok. 3-os. w pok. 4-os. 2 osobami
w pok.
(2 podwójne (2 podwójne w pokoju
2-osob.
łóżka)
łóżka)
(2 podwójne
łóżka)
CENA w USD

01.04 - 30.11.2019

1320

900

690

75

01.12.2019
- 31.03.2020

1555

1080

830

75

GŁÓWNE ATRAKCJE
PROGRAMU*
• S pacer po Francuskiej Dzielnicy Nowego
Orleanu i możliwość posłuchania jazzu na
żywo
• S pacer po białych piaszczystych plażach
PanHandle
• S paceruj ulicami Neapolu
•O
 dkrywaj tętniące życiem Miami Beach
• Przejedź przez Aleję Aligatorów
*Bilety wstępów nie są zawarte w cenie

1

WARSZAWA – NOWY ORLEAN

Wylot z Warszawy (przez jeden z
europejskich portów lotniczych) odprawa paszportowo-bagażowa. Przylot do Nowego Orleanu – miasta dla
miłośników jazzu. Odbiór samochodu
na lotnisku. ZPrzejazd do hotelu Holiday Inn New Orleans – Downtown
Superdome lub podobnym

2

NOWY ORLEAN

Dzień wolny na odkrywanie Nowego Orleanu. Polecamy odwiedzić
Ogród Botaniczny, udać się na wycieczkę aby zobaczyć wały chroniące
miasto od strony Zatoki Meksykańskiej oraz wybrać się na rejs po rzece
Mississippi. Zakwaterowanie w hotelu
Holiday Inn New Orleans – Downtown
Superdome lub podobnym.

3

NOWY ORLEAN – BILOXI
(OK.144 KM)

Podróż przez malownicze krajobrazy
Zatoki Meksykańskiej do miasta Bi-
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loxi. Jest to jedna z najstarszych społeczności w kraju, które osiedliły się
w 1699 roku. Zakwaterowanie w hotelu Best Western Plus Cypress Creek
lub podobnym.

4

BILOXI – PENSACOLA
(OK.193 KM)

Przejazd Zatoką Meksykańską z Mississippi przez Alabamę na Florydę.
Podróżując wzdłuż wybrzeża podziwiać można niezmiennie zachowaną
przyrodę. Przyjazd do Pensacola gdzie
niebo spotyka się ze szmaragdowymi
widami Zatoki. Zakwaterowanie w hotelu Hampton Inn Pensacola-Airport
lub podobnym.

5

PENSACOLA – PARK WAKULLA SPRINGS
(OK.342 KM)

Przejazd do Tallahassee, miasta będącego stolicą stanu Floryda. Zwiedzanie Parku Wakulla Springs, w którym będzie możliwość podziwiania
aligatorów, jeleni oraz żółwi w ich
naturalnym środowisku. Park oferuje
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także codzienne rejsy z przewodnikiem odbywające się na łodzi z przeszklonym dnem. . Zakwaterowanie w
hotelu Courtyard Tallahassee Capital
lub podobnym.

6

PARK WAKULLA SPRINGS - CRYSTAL
RIVER (OK.260 KM)

Podróż wzdłuż wybrzeża Gulf do
hrabstwa Citrus, w którym to położone jest miasto Crystal River. Oferuje
ono wiele aktywności, m.in.: wędkarstwo, spływy kajakowe czy nurkowanie. ZZakwaterowanie w hotelu Plantation on Crystal River podobnym.

7

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

9-10

NAPLES – MIAMI BEACH
(OK.205 KM)

Przejazd przez piękny Park Narodowy
Everglades, gdzie spotkać można aligatory i licznych przedstawicieli ptactwa bagiennego do Miami Beach. W
ciągu dwóch ostatnich dni będziecie
mieć Państwo możliwość zwiedzenia
tego klejnotu Oceanu Atlantyckiego.
Jest to miejsce do którego zjeżdżają
się osobistości z całego świata. Zakwaterowanie w hotelu Washington
Park lub podobnym.

CRYSTAL RIVER – ZATOKA TAMPA
(OK.98 KM)

Jadąc wzdłuż wybrzeża Gulf mijać
będą Państwo piękne plaże takie
jak Clearwater czy St. Pete Beach, by
dotrzeć do Zatoki Tampa. Po drodze
zatrzymać się mogą Państwo w mieście Ybor, które założone zostało w
1880 roku przez producentów cygar.
Zakwaterowanie w hotelu Barefoot
Beachfront Hotel lub podobnym.

8

ZATOKA TAMPA – NAPLES (299 KM)

W drodze do Neapolu polecamy
zatrzymać się na krótki odpoczynek
na piaszczystej plaży wyspy Sanibel.
Kontynuując podróż na południe dotrą Państwo do miasta Naples. Zakwaterowanie w hotelu Gulfcoast Inn
lub podobnym.
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11

MIAMI – WARSZAWA

Przed wylotem na lotnisku oddadzą Państwo samochód. Odprawa
paszportowo-bagażowa, wylot do
kraju.

12

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w hotelach ww. w programie lub o
podobnym standardzie, wwynajęcie samochodu klasy
ekonomicznej wyposażonego w klimatyzację, automatyczną skrzynię biegów, poduszki powietrzne, odtwarzacz CD/radio (możliwość wynajęcia samochodu
wyższej klasy na zapytanie), zestaw informacyjny zawierający opis programu dzień po dniu, adresy hoteli,
mapy, ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe)
do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) KL
150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa – Nowy Orlean/Miami - Warszawa (w kwocie 3300 PLN/os dorosła oraz 2900 PLN/dziecko 2-11 lat), wizy wjazdowej
(amerykańskiej), wwszelkich świadczeń dodatkowych,
wynajęcia dodatkowego fotelika dla dziecka, GPS,
benzyny, opłat za autostrady, kaucji zwrotnych, posiłków, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, oopcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych,
wwydatków natury osobistej, wszelkich stanowych i
lokalnych podatków, napiwków, opłaty na turystyczny
fundusz gwarancyjny w kwocie 13 zł/osoba
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie.
2. P
 olacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową. Konsorcjum.
pl pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane dokumenty d o jej uzyskania to wypełniony formularz, 1 zdjęcie
5cm x 5 cm JPG, skan strony ze zdjęciem z paszportu,
(paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty
powrotu) (PDF). Koszty za 1 os. 160 USD – przeliczone
po kursie ze strony ambasady USA, 80 PLN - pośrednictwo przy zakupie wycieczki z oferty Konsorcjum.pl.
Po więcej informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy www.wizowanie.com.
3. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie
obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą.
4. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej” oraz
okres świąteczno- noworoczny) obowiązuje dopłata
do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej,
na której został zarezerwowany przelot).
5. C ena wynajęcia samochodu zawiera podstawowe
wymagane ubezpieczenie oraz możliwość prowadzenia tylko przez jednego kierowcę. Dodatkowe opcje
ubezpieczenia oraz dodatkowe wyposażenie Klienci
wybierają oraz opłacają na miejscu w chwili odbioru
auta z wypożyczalni.
6. A
 by móc prowadzić samochód na terenie USA należy
mieć ukończony 21 rok życia i posiadać ważne prawo jazdy przez przynajmniej 1 rok. Aby móc wynająć
auto na terenie USA należy mieć ukończony 24 rok
życia. W przypadku osób w wieku 21-24 lat, które chcą
wynająć samochód – obowiązuje dodatkowa opłata,
do potwierdzenia w zależności od wypożyczalni. Zarówno polskie jak i międzynarodowe prawo jazdy jest
honorowane.
7. W
 momencie odbierania auta w wypożyczalni niezbędne jest okazanie karty kredytowej w celu zabezpieczenia depozytu na wypadek ewentualnych szkód,
mandatów, itp.
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15 DNI/13 NOCY

KANADYJSKIE MIASTA I LODOWCE
I VANCOUVER I REVELSTOKE I PN BANFF I CANMORE I PN JASPER I PRINCE GEORGE
I SMITHERS I PRINCE RUPERT I PORT HARDY I CAMPBELL RIVER I PORT ALBERNI I TOFINO
I VICTORIA - VANCOUVER

1

WARSZAWA – VANCOUVER

Wylot z Warszawy(przez jeden z
europejskich portów lotniczych). Odprawa paszportowo-bagażowa. Przylot do Vancouver. Wypożyczenie samochodu i przyjazd do hotelu. Czas
wolny. Zakwaterowanie w hotelu Pacific Gateway lub podobnym.

2
TERMINY

Osoba
w pok.
2-osob.

Dziecko
Osoba
Osoba
2-11 lat z
w pok. 3-os. w pok. 4-os. 2 osobami
(2 podwójne (2 podwójne w pokoju
łóżka)
łóżka)
(2 podwójne
łóżka)
CENA w CAD

01 - 30.04.2019

1810

1320

1065

85

01.05 - 31.10.2019

2070

1490

1195

85

GŁÓWNE ATRAKCJE
PROGRAMU*
•W
 ybierz się na wycieczkę po imponujących
górach, które otaczają Revelstoke
• P odróżuj przez Przełęcz Rogersa
• Z obacz skamieniałe pozostałości Parku
Narodowym Yoho
•O
 dkryj Park Narodowy Banff, pierwszy w
Kanadzie park narodowy i trzeci na świecie
• P odjedź pod pole lodowe i dotknij go podróżując Icefields Parkway
•C
 iesz się magią Parku Narodowego Jasper
•R
 ozkoszuj się wrażeniami z oglądania dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku
- Płyń przez spektakularną scenerię na pokładzie Promu BC
- Weź udział w połowach łososia w raju znanym jako Campbell River
- Spacer wzdłuż szlaku Rainforest Trail

VANCOUVER - REVELTOKE
(OK.559 KM)

O poranku wyjazd z metropolii i podróż w kierunku Revelstoke. Miasto
położone jest nad rzeką Columbia
pomiędzy pasmami gór Selkirk i Monashee. . Zakwaterowanie w hotelu
Coast Hillcrest Hotel lub podobnym.

3

REVELTOKE – PN BANFF - CANMORE
(OK.282 KM)

Po opuszczeniu miasta podróż przez
Roger Pass, część trans-kanadyjskiej
autostrady przebiegającej przez Glacier National Park. Po drodze podziwiać można poszarpane szczyty gór
oraz wąskie doliny. Przejazd przez
Park narodowy Yoho gdzie zobaczyć
można błyszczące w słońcu jeziora,

naturalne pomosty skalne. W trakcie podróży państwa oczom ukaże
się także jeden z tuneli zbudowany
na potrzeby kolei Pacific Railway na
trasie do Banff. Przyjazd do Canmore. Zakwaterowanie w hotelu Coast
Canmore Hotel & Conference Centre
lub podobnym.

4 CANMORE– PN BANFF - CANMORE

Cały dzień można poświęcić na odkrywanie Parku Narodowego Banff
dzięki temu że znajdują się Państwo
w samym sercu kanadyjskich Gór
Skalistych. Zakwaterowanie w hotelu
Coast Canmore Hotel & Conference
Centre lub podobnym.

5

CANMORE – PN JASPER
(OK.279 KM)

Podróż wzdłuż malowniczo położonych pól lodowcowych do Parku
Narodowego Jasper. Podziwianie lodowca Athabasca będącego części
masywu Columbia. Na zakończenie
dnia przyjazd do Jasper. Zakwaterowanie w hotelu Tonquin Inn Jasper
lub podobnym.

*Bilety wstępów nie są zawarte w cenie
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6

PN JASPER – PRICNE GEORGE
(OK.755 KM)

Podróż do duszpasterskiego miasta
Prince George na nocleg. Zakwaterowanie w hotelu Coast Inn of the
North lub podobnym.

7

PRINCE GEORGE – SMITHERS
(OK.371 KM)

Podróż pustynnymi terenami otoczonymi pasmami górskimi do miejscowości Smithers. Zakwaterowanie
w hotelu Sandman Inn Smithers lub
podobnym.

8

MITHERS – PRINCE RUPERT
(OK.350 KM)

Przejazd autostradą Yellowhead poprzez bezdroża Kolumbii Brytyjskiej
oraz Góry Hazelton do portowego
miasta Prince Rupert. Zakwaterowanie w hotelu Crest lub podobnym.

9

PRINCE RUPERT – PORT HARDY

Malownicza, 15 -godzinna podróż
promem przez Inside Passage z zapierającymi dech w piersiach widokami.
Przyjazd do Portu Hardy położonego
północnym krańcu wyspy Vancouver.
Zakwaterowanie w hotelu Providence
Place lub podobnym.

10

PORT HARDY – CAMPBELL RIVER
(OK.515 KM)

Podróż do wschodnich wybrzeży wyspy Vancouver do Campbell River –
głównego punktu połowu łososia. Zakwaterowanie w hotelu Best Western
Austrian Chalet lub podobnym.
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11

CAMPBELL RIVER – PORT ALBERNI
– TOFINO OK.(482 KM)

Poranna podróż do Portu Alberni, gdzie
można wybrać się na spacer wokół przystani. Kontynuując podróż przez Park
Narodowy dotrą Państwo do Tofino.
Zakwaterowanie w hotelu Best Western
Tin Wis Resort Lodge lub podobnym.

12

TOFINO – VICTORIA
(OK.99 KM)

Podróż powrotna przez wyspę Vancouver. W drodze do zabytkowego
miasta Victoria zwiedzanie wioski
Nanaimo oraz opcjonalna wizyta w
Ogrodach Butchart uznawanych za
najbardziej spektakularne ogrody w
całej Ameryce Północnej. Zakwaterowanie w hotelu Accent Inn Victoria
lub podobnym.

13

VICTORIA – VANCOUVER
(OK.282 KM)

Podróż wzdłuż szlaku Juan de Fuca
Marine do uroczej miejscowości Sooke. Przejazd do miasta Victoria a
następnie do Zatoki Swartz na podróż
promem do Tsawwassen (dodatkowo
płatne). Powrót do Vancouver. Zakwaterowanie w hotelu Pacific Gateway
lub podobnym.

14

VANCOUVER - WARSZAWA

Oddanie samochodu na lotnisku. Wylot do kraju.

15

WARSZAWA

Przylot do kraju. Zakończenie
imprezy.

CENA ZAWIERA:
CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie w hotelach ww. w programie lub o podobnym standardzie, wwynajęcie samochodu klasy ekonomicznej wyposażonego w klimatyzację, automatyczną skrzynię biegów, poduszki powietrzne,
odtwarzacz CD/radio, zestaw informacyjny zawierający
opis programu dzień po dniu, adresy hoteli, mapy, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe)
do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) KL
100.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa-Vancouver-Warszawa (w kwocie 3800 PLN/os dorosła oraz
3300PLN/dziecko 2-11 lat), wizy wjazdowej eTA, wwszelkich świadczeń dodatkowych, wynajęcia dodatkowego
fotelika dla dziecka, GPS, benzyny, opłat za autostrady,
kaucji zwrotnych, opłaty ok. 500 USD za oddanie samochodu w innym miejscu niż jego wynajem, posiłków,
oopcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych,
wwydatków natury osobistej, wwszelkich stanowych i lokalnych podatków, napiwków, opłaty promowe płatne są
na miejscu, nie są uwzględnione w kosztach wycieczki.
Ceny biletów wynoszą około 450 CAD za pojazd oraz 200
CAD za osobę w przypadku rejsu w dniu 9 oraz około 60
CAD za pojazd oraz 20 CAD za osobę w przypadku rejsu
w dniu 13 . Rezerwacja powinna być wykonana z wyprzedzeniem zgodnie z harmonogramem kursowanie promu,
opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie.
2. P
 rzy wyjazdach do USA polskich obywateli obowiązuje
posiadanie wiz wjazdowych. Konsorcjum Polskich Biur
Podróży pośredniczy w załatwianiu wiz. Koszt pośrednictwa przy zakupie imprezy wynosi 80 PLN/os/wizę.
Koszt wizy to 160 USD/ os/wizę.
3. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej
taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje
możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią
dopłatą.
4. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej” oraz
okres świąteczno- noworoczny) obowiązuje dopłata
do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na
której został zarezerwowany przelot).
5. C ena wynajęcia samochodu zawiera podstawowe wymagane ubezpieczenie oraz możliwość prowadzenia
tylko przez jednego kierowcę. Dodatkowe opcje ubezpieczenia oraz dodatkowe wyposażenie Klienci wybierają oraz opłacają na miejscu w chwili odbioru auta z
wypożyczalni.
6. A
 by móc prowadzić samochód na terenie USA należy
mieć ukończony 21 rok życia i posiadać ważne prawo
jazdy przez przynajmniej 1 rok. Aby móc wynająć auto
na terenie USA należy mieć ukończony 24 rok życia.
W przypadku osób w wieku 21-24 lat, które chcą wynająć samochód – obowiązuje dodatkowa opłata, do
potwierdzenia w zależności od wypożyczalni. Zarówno
polskie jak i międzynarodowe prawo jazdy jest honorowane.
7. W
 momencie odbierania auta w wypożyczalni niezbędne jest okazanie karty kredytowej w celu zabezpieczenia depozytu na wypadek ewentualnych szkód,
mandatów, itp.
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9 DNI/7 NOCY

CUDA ALASKI

I ANCHORAGE I SEWARD I TALKEETNA I PARK NARODOWY DENALI I ANCHORAGE

1

TERMINY

Osoba
w pok.
2-osob.

Dziecko
Osoba
Osoba
2-11 lat z
w pok. 3-os. w pok. 4-os. 2 osobami
(2 podwójne (2 podwójne w pokoju
łóżka)
łóżka)
(2 podwójne
łóżka)
CENA w USD

98

01 - 31.05.2019
01 - 30.09.2020

1955

1370

1080

75

Anglojęzyczny pilot:
01.06-31.08.2019

2025

1420

1115

75

TWOJE PODRÓŻE 2019-20®

WARSZAWA - ANCHORAGE

Przybycie na lotnisko w Warszawie
2 godziny przed odlotem. Odprawa
paszportowo-bagażowa. Wylot do Anchorage. Po przylocie wypożyczenie
samochodu i przyjazd do hotelu Hilton Anchorage.
Anchorage największe miasto Alaski,
położone jest u podnóża gór Chugach
i otoczone przez Parki Narodowe, w
których odnaleźć można niezliczone
gatunki dzikich zwierząt oraz roślin.
Podczas pobytu w tym gościnnym
mieście warto wybrać się między innymi na przejażdżkę rowerową przybrzeżnym szlakiem i zjeść posiłek w
jednej z restauracji w centrum.

2

ANCHORAGE – SEWARD

Dziś przejedziemy do nadmorskiej
miejscowości Seward. Podróż wzdłuż
Seward Highway oferuje niesamowite
widoki, Turnagain Arm jest niewątpliwie jednym z najpiękniejszych odcinków autostrady w Ameryce. Po drodze

warto zatrzymać się w Beluga Point
Lookout. Jest to popularny przystanek gdzie można podziwiać jedne z
najbardziej niezwykłych zwierząt jakimi są wieloryby oraz wspaniałe
widoki na okoliczne góry. Kontynuacja podróży przez półwysep Kenai
do małej nadmorskiej miejscowości
Seward będącej jedną z najstarszych
społeczności na Alasce, otoczonej lodowcami i majestatycznymi górami.
Jako „brama” do Parku Narodowego
Fiordów Kenai, Seward oferuje niesamowite możliwości nie tylko rekreacyjne ale także eksploracyjne. Nocleg w hotelu Breeze Inn.

3

SEWARD

Dzisiejszy przeznaczony jest na odkrywanie uroków miasteczka Seward i
jego okolicy. Polecamy wybrać się nad
zatokę oraz odwiedzić znajdujące się
tu sklepy i galerie. Warto zobaczyć także olbrzymi lodowiec Exit, który położony jest na terenie Parku Narodowego Kenai i ma aż 81 km długości. Jest

Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company

rezerwujwakacje.com.pl

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

f l y & d r i ve
to jeden z najbardziej popularnych lodowców w kraju. Dla osób zainteresowanych pięknymi fiordami, mieniącymi się
wodami, wysokimi lodowcami i imponującą przyrodą, zalecamy wzięcie udziału
w jedno dniowym rejsie po Parku Narodowym Fiordów Kenai i Fox Island. Nocleg w hotelu Breeze Inn.

4

SEWARD - TALKEETNA

Tego poranka udadzą się Państwo
w kierunku uroczego miasteczka Talkeetna, które posiada panoramiczny i jedyny w swoim rodzaju widok na Alaska
Range, oferującego wspaniałe widoki na
Denali (McKinley Mt.). Talkeetna dzięki
doskonałej lokalizacji na konwergencji
trzech głównych rzek lodowcowych jest
świetnym miejscem na zaplanowanie
dnia pełnego aktywności. Wieczorem
polecamy wziąć udział w pełnej adrenaliny wycieczce Zipline bądź rejs łodzią
motorową po rzece. Podczas podróży do
Talkeetna rekomendujemy przejechać
przez jeden z najdłuższych tuneli samochodowych w Ameryce Północnej - Anton Anderson Memorial Tunnel. Nocleg
w hotelu Talkeetna Alaskan Lodge.

5

TALKEETNA – DENALI

Dziś rano, przy sprzyjającej pogodzie,
zalecamy wybranie się na przelot pomiędzy i ponad Alaska Range. Z powietrza
przyroda prezentuje się niezwykle okazale. Podczas wycieczki istnieje możliwość lądowania na lodowcu. W godzinach popołudniowych dalsza podróż do
Parku Narodowego Denali - trzeciego co
do wielkości parku w USA. Zakwaterowanie w hotelu Grande Denali Lodge.
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PARK NARODOWY DENALI

W dniu dzisiejszym przejazd w głąb
Parku Narodowego Denali, najsłynniejszego Parku Narodowego alaski oraz
naturalnego środowiska wielu gatunków roślin i zwierząt. Podróż odbywać
będzie się jedyną drogą znajdującą się
w parku przez niskie doliny i wysokie
przełęcze. Po drodze podziwiać można
liczne górskie jeziora, jęzory lodowców
oraz typowy obraz tundry i tajgi. Wypatrywać należy także łosi, górskich kozic,
reniferów i owiec karibu. Podczas okresu letniego poruszanie się prywatnych
samochodów odbywa się w ograniczonym zakresie, zalecamy więc wybrać się
na wycieczkę po Parku autobusem typu
Hop-on, hop-off gdyż jest to sposób na
poznanie park w większym stopniu. Przy
dobrej pogodzie nadarzy się okazja do
podziwiania góry McKinley, najwyższego
szczytu Ameryki Północnej.
Zakwaterowanie w hotelu Grande Denali Lodge.
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DENALI – ANCHORAGE

Przed powrotem do Anchorage zachęcamy do wzięcia udziału w niezapomniany przeżyciu jakim niewątpliwie jest
spływ pontonami po polodowcowej rzece
Nenana. Ciesz się oszałamiająco pięknymi krajobrazami oraz możliwością obserwacji dzikich zwierząt. Cokolwiek wybierzesz zobaczysz część Alaski, której nie
da się zbadać w żaden inny sposób. Po
południu przejazd do Anchorage. Wieczorem czas wolny na skorzystanie z uroków
miasta w epoki poszukiwaczy złota. Nocleg w hotelu Hilton Anchorage.
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ANCHORAGE - WARSZAWA

Transfer z hotelu na lotnisko, oddanie samochodu oraz lot powrotny do
Polski.

9

WARSZAWA

Przylot do kraju. Zakończenie imprezy.

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie w hotelach ww. w programie lub o
podobnym standardzie, wynajęcie samochodu klasy
ekonomicznej wyposażonego w klimatyzację, automatyczną skrzynię biegów, poduszki powietrzne,
odtwarzacz CD/radio (możliwość rezerwacji samochodu o wyższym standardzie na zapytanie), zestaw informacyjny zawierający opis programu dzień
po dniu, adresy hoteli, mapy, ubezpieczenie ŚWIAT
MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL +
AS (amatorskie uprawianie sportu) KL 150.000 EUR,
NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie: Warszawa - Anchorage - Warszawa (w kwocie min. 3100 PLN/os dorosła
oraz min. 2800 PLN/dziecko 2-11 lat), wizy wjazdowej (amerykańskiej) oraz kosztów pośrednictwa
wizowego, wszelkich świadczeń dodatkowych, wynajęcia dodatkowego fotelika dla dziecka, GPS, benzyny, opłat za autostrady, kaucji zwrotnych, posiłków,
opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej, wszelkich stanowych i lokalnych podatków, napiwków, opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny w cenie 13 zł/osoba
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie.
2. P
 olacy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych
Ameryki muszą posiadać promesę wjazdową. Konsorcjum.pl pośredniczy w jej załatwianiu. Wymagane dokumenty d o jej uzyskania to wypełniony
formularz, 1 zdjęcie 5cm x 5 cm JPG, skan strony
ze zdjęciem z paszportu, (paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu) (PDF).
Koszty za 1 os. 160 USD – przeliczone po kursie
ze strony ambasady USA, 80 PLN - pośrednictwo
przy zakupie wycieczki z oferty Konsorcjum.pl. Po
więcej informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy www.wizowanie.com.
3. C ena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności
powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej
taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej
– za odpowiednią dopłatą.
4. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”
oraz okres świąteczno- noworoczny) obowiązuje
dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii
lotniczej, na której został zarezerwowany przelot).
5. C ena wynajęcia samochodu zawiera podstawowe
wymagane ubezpieczenie oraz możliwość prowadzenia tylko przez jednego kierowcę. Dodatkowe
opcje ubezpieczenia oraz dodatkowe wyposażenie Klienci wybierają oraz opłacają na miejscu w
chwili odbioru auta z wypożyczalni.
6. A
 by móc prowadzić samochód na terenie USA należy mieć ukończony 21 rok życia i posiadać ważne prawo jazdy przez przynajmniej 1 rok. Aby móc
wynająć auto na terenie USA należy mieć ukończony 24 rok życia. W przypadku osób w wieku
21-24 lat, które chcą wynająć samochód – obowiązuje dodatkowa opłata, do potwierdzenia w
zależności od wypożyczalni. Zarówno polskie jak
i międzynarodowe prawo jazdy jest honorowane.
7.W momencie odbierania auta w wypożyczalni niezbędne jest okazanie karty kredytowej w celu zabezpieczenia depozytu na wypadek ewentualnych
szkód, mandatów, itp.
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