
 

 

 
 

Pielgrzymka  
do STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH 
ZACHODNIE 
WYBRZEŻE 

 
 
 

Termin: 10-22.07.2021 
 
 

Dzień 1 (10.07.2021): 
Zbiórka, przejazd na lotnisko do Warszawy, przelot do Los Angeles. Transfer do hotelu i nocleg (1). 
 

Dzień 2 (11.07.2021): 
Po śniadaniu przejazd w kierunku Las Vegas w stanie Nevada. Po drodze wizyta w miasteczku 
poszukiwaczy srebra – Calico, znanym jako Miasto Duchów, które okres prosperity przeżywało w czasach 
gorączki srebra. Późnym popołudniem przyjazd do Las Vegas, zakwaterowanie w hotelu i zabawa w 
najsłynniejszych kasynach świata oraz udział w plenerowym pokazie tańczących fontann. Nocleg (2).  
 

Dzień 3 (12.07.2021): 
Po późnym śniadaniu ciąg dalszy zwiedzania Las Vegas, a następnie przejazd w kierunku Wielkiego 
Kanionu, wizyta nad Tamą Hoovera. Nocleg na terenie stanu Arizona (3). 
 

Dzień 4 (13.07.2021): 
Śniadanie. Przejazd do najsłynniejszego kanionu na świecie – Kanionu Kolorado. Podziwianie bezkresnych 
ścian kanionu z najciekawszych punktów widokowych.  
Dla chętnych przelot helikopterem nad Kanionem (dodatkowy koszt ok. 215 USD ).  
Przejazd przez tereny należące do rezerwatu Indian Navajo w okolice Page nad słynnym Jeziorem Powell. 
Podczas przejazdu widoki na Malowaną Pustynię, gdzie kolor piaszczystych wydm zmienia się zależnie od 
pory dnia (4).  
 

Dzień 5 (14.07.2021): 
Wjazd do stanu Utah – gdzie mieszka największa w USA społeczność Mormonów. Zwiedzanie jednego z 
najpiękniejszych amerykańskich parków – Bryce National Park. Podziwianie wspaniałych kolorów i 
bajecznego krajobrazu kanionu. Przejazd malowniczą drogą przez Park Narodowy Zion. Nocleg w stanie 
Utah (5).  
 

Dzień 6 (15.07.2021): 
Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie Parku Narodowego Doliny Śmierci – najniższe, najsuchsze i najgorętsze 
miejsce w USA. Nocleg w okolicy Bishop (6). 
 

Dzień 7 (16.07.2021): 
Śniadanie. Zwiedzanie Parku Narodowego Yosemite z Doliną Yosemite – jedno z najpiękniejszych miejsc 
na świecie: największy wodospad w Ameryce Północnej i gigantyczne sekwoje. Nocleg (7). 
 

Dzień 8 (17.07.2021): 



 

 

Cena:   4000zł + 2850 USD  

Śniadanie. Przejazd do San Francisco. Zwiedzanie San Francisco, m. in. Golden Gate Bridge i Union 
Squere, Rosyjskie Wzgórza, Dzielnica Chińska. Po południu czas wolny na zakupy. Nocleg w San 
Francisco (8). 
 

 
Dzień 9 (18.07.2021): 
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta: hiszpańska misja Dolores. Czas wolny na nadbrzeżu rybackim 
Fisherman’s Warf. Opcjonalnie rejs po Zatoce San Francisco z panorama słynnego, nieczynnego więzienia 
Alcatraz. Przejazd na nocleg w okolice Salinas (9). 
 

Dzień 10 (19.07.2021): 
Śniadanie. Wizyta na skalnym półwyspie Monterrey, gdzie położona jest dawna stolica Kalifornii – o tej 
samej nazwie. Wizyta w jednej z pierwszych misji jezuickich założonych na Zachodnim Wybrzeżu. 
Następnie przejazd trasa 17 MIL - słynną droga poprowadzoną przez prywatny rezerwat przyrody, w 
którym zbudowano wiele wspaniałych rezydencji. Przejazd widokową trasą w kierunku Los Angeles. 
Nocleg (10).  
 

Dzień 11 (20.07.2021): 
Śniadanie. Przejazd do Los Angeles: Hollywood, Aleją Gwiazd, Beverly Hills, Rodeo Drive. Odpoczynek 
przy słynnych plażach nad Pacyfikiem. Nocleg (11).  
Ewentualnie pobyt w wytworni filmowej UNIVERSAL STUDIOS  połączony z zabawą wśród planów 
filmowych: przejazd kolejką pośród hal produkcyjnych, Jurasic Park, Mumia, Water World, Terminator, 
Shrek (dodatkowy koszt ok. 120 USD). 
 

Dzień 12 (21.07.2021): 
Po śniadaniu  wizyta w Downtown i historycznym centrum Los Angeles. W zależności od godzin lotu czas 
wolny nad Pacyfikiem lub na zakupy. W godzinach popołudniowych odprawa na lotnisku 
międzynarodowym LAX i wylot do Europy Wylot do Europy.  
 

Dzień 13 (22.07.2021): 
Przylot do Warszawy i przejazd autokarem na miejsce zbiórki. Zakończenie pielgrzymki. 
 
 
 
CENA ZAWIERA: 
• Przelot samolotem na trasie WARSZAWA – LOS ANGELES – WARSZAWA, opłaty lotniskowe, bagaż zasadniczy 23 kg i mały 

bagaż podręczny maks. 10 kg 
• Transfery autokarem z Parafii na lotnisko 
• 11 noclegów w hotelach 3*  
• Śniadania kontynentalne (skromne) 
• Opieka polskojęzycznego przewodnika na całej trasie 
• Transport klimatyzowanym autokarem 
• Bilety wstępu 
• Rezerwacje miejsc w kościołach lub hotelach dla potrzeb odbycia codziennej Mszy Świętej 
• Obowiązkowe napiwki 6 USD od osoby za dzień 
• Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
• Ubezpieczenie KL i NNW 
 

CENA NIE ZAWERA: 
• Wydatków własnych, posiłków nie wymienionych w programie  
• Ubezpieczenia od chorób przewlekłych (dodatkowo 150zł/os.), kosztów rezygnacji – 3,2% wartości imprezy 
• Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi: 850 USD.  
• Dopłata do 12 obiadokolacji (z jednym napojem woda, kawa, herbata): 540 USD/os. 

 



 

 

UWAGI: 
1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
2.  Napoje do kolacji są dodatkowo płatne.  


