


LOS ANGELES – LAS VEGAS – CALICO - LOS ANGELES

• Polski pilot na całej trasie
• Zakwaterowanie w hotelach 3,5 *

• Śniadanie, lunch, kolacja (w tym kolacja w Venice Beach i 
w Stratosphere)

• Bilet wstępu do Universal Studios
• Przejazd Jeepami do Kanionu Red Rock
• Wjazd Hummerami na Tamę Hoovera

• Bilet wstępu na jedno z wybranych przedstawień w Las 
Vegas



Dzień 1: Warszawa – Los

Angeles

Przybycie uczestników wycieczki

2 godziny przed odlotem na

lotnisko w Warszawy. Odprawa

paszportowo-bagażowa. Wylot do

San Francisco (przez jeden

z europejskich portów lotniczych).

Po przylocie spotkanie

z polskojęzycznym pilotem na

lotnisku, transfer do hotelu,

kolacja, nocleg.

Dzień 2: Los Angeles

Po śniadaniu rozpoczniemy

zwiedzanie Los Angeles (Sunset

Bulevard, Beverly Hills, Rodeo

Drive itp.), lunch w restauracji

przy Rodeo Drive, powrót

do hotelu, wieczorem wyjazd

na kolację do Venice Beach,

nocleg w Los Angeles.



Dzień 3: Los Angeles
Po śniadaniu wyjazd do Universal
Studios, gdzie lunch w formie pre-
paid food card, Powrót do hotelu
na kolację i nocleg.

Dzień 4: Los Angeles – Las Vegas
Rankiem po śniadaniu transfer do
Las Vegas, zakwaterowanie potem
lunch i godzinne spotkanie w sali
konferencyjnej. Wieczorne
zwiedzanie Las Vegas – przejazd
przez The Strip, pokaz fontann
przed Belagio, kolacja w restauracji
hotelowej, nocleg.



Dzień 5: Las Vegas –Red Rock Canyon – Tama Hoovera – Las Vegas

Po śniadaniu przejazd jeepami do Red Rock Canyon, powrót do Las Vegas na

lunch, popołudniowy wjazd na Tamę Hoovera samochodami (Hummer), kolacja

w restauracji, nocleg w Las Vegas.

Dzień 6: Las Vegas

Śniadanie w hotelu, dzień wolny na zajęcia fakultatywne, wieczorem wyjazd

limuzynami na kolację w restauracji „Top of the World” na szycie hotelu

Stratosphere, nocleg w Las Vegas.



Dzień 7: Las Vegas – Calico - Los Angeles - Warszawa

Po śniadaniu przejazd do Calico (Ghost Town), krótkie zwiedzanie aby

zdążyć na samolot, lunch, przejazd na lotnisko w Los Angeles. Odprawa

paszportowa bagażowa i wylot do Polski.

Dzień 8: Warszawa

Przylot do kraju zakończenie imprezy.


