
 
 

 

 

Zachodnie 

Stany Zjednoczone 14 dni 
 

Organizator 

 
Organizator (Polska): TAMADA TOUR Sp. z o.o., Krzysztof 

Ciemnołoński, ul. Fiołków 3, 05-540 Zalesie Górne.  

 

Przedstawiciel (Gruzja): LLC TAMADA TOUR, Ketevan 

Tsamebuli 64-66/136 A, Avlabari district, 0120 Tbilisi, Gruzja. 

 

Kontakt i informacje o wycieczce: Krzysztof Ciemnołoński,  

tel.: +48 792 004 069 (PL), tel.: +995 558 107 555 (GE), 

e-mail: biuro@tamadatour.pl, www.tamadatour.pl. 
 

Program – 14 dni 
 

LOS ANGELES – SANTA MONICA – PARK NARODOWY JOSHUA 

TREE – TWENTYNINE PALMS – MOJAVE – LAS VEGAS – PARK 

NARODOWY WIELKIEGO KANIONU – ZAPORA HOOVERA – 

ROUTE 66 – PARK NARODOWY SEKWOI – PARK NARODOWY 

KINGS CANYON – PARK NARODOWY YOSEMITE – 

SACRAMENTO – DOLINA NAPA – SAN FRANCISCO – PACIFIC 

COAST HIGHWAY – BIG SUR – LOS ANGELES (HOLLYWOOD) 

 

 

 

1. dzień – zbiórka na lotnisku Chopina (Okęcie) w Warszawie. 

Spotkanie z przedstawicielem biura Tamada Tour w hali odlotów 

(strefa D, przy stanowiskach PLL LOT). Odprawa paszportowo-

bagażowa. Wylot do Los Angeles. Lot trwa ok. 12,5 godz. Przylot 

do Los Angeles. Przejazd do hotelu na odpoczynek. Wieczorem 

odwiedzimy miasto Santa Monica ze słynną plażą nad 

Oceanem Spokojnym i jej ratownikami. Zobaczymy molo Santa 

Monica Pier, przy którym nakręcono wiele filmów. O zachodzie 

słońca spacer urokliwą plażą w Venice. Kolacja. Powrót do 

hotelu na nocleg. 

 

 
 

2. dzień – po śniadaniu wymeldowanie z hotelu i przejazd przez 

zmienne pejzaże Kalifornii do Parku Narodowego Joshua 

Tree. Obejmuje on tereny dwóch pustyń: Sonora i Mojave, które 

słyną z malowniczych formacji skalnych i ponad siedmiuset 

gatunków roślin, w tym charakterystycznych drzew Jozuego 

(jukka krótkolistna). Dzika sceneria rezerwatu, dająca zupełnie 

inne wyobrażenie o pustyni, była tłem wielu filmów, teledysków, 

dzieł sztuki nowoczesnej, a nawet pierwszych prób 

komercyjnych lotów suborbitalnych. W parku Joshua Tree 

znajduje się 18 oaz, a w jednej z nich leży miasteczko 

Twentynine Palms, gdzie zatrzymamy się na noc i sami 

sprawdzimy, czy rzeczywiście jest tam 29 palm. Kolacja. Nocleg.  

 

 
 

3. dzień – po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do 

Las Vegas. Po drodze będą nam towarzyszyć niesamowite 

krajobrazy pustyni Mojave. Po przyjeździe do Las Vegas 

zameldowanie w hotelu i relaks przed czekającymi nas 

wieczornymi atrakcjami. Na lunch skosztujemy popularny 

lokalnie azjatycki bufet. Po południu eskapada po sklepach lub 

odpoczynek przy hotelowym basenie. Wieczorem odkryjemy 

szalone, nocne oblicze Las Vegas – miasta kasyn, rozrywki, 

zabawy, kolorów i świateł. Podczas spaceru główną ulicą Las 

Vegas Strip zobaczymy najsłynniejsze kasyna: luksusowe 

Bellagio z fontannami, kasyno Wyspa Skarbów ze słynnym 

Pirate Show, a także inne przybytki rozpusty, inspirowane 

Wenecją, wieżą Eiffla, a nawet egipskimi piramidami. 

Odwiedzimy również barwne, rozświetlone centrum handlowe 

Viva Vision Light Show, którego sklepienie zdobi największy 

na świecie wyświetlacz cyfrowy. Po spacerze kolacja we 

własnym zakresie i czas wolny. Można go spędzić w kasynie, 

lecz miasto oferuje wiele innych atrakcji, m.in. show Circue Du 

Soleil, drag show, koncerty światowych muzyków oraz 

iluzjonistów, takich jak David Copperfield. Pamiętajcie tylko: Las 

Vegas nigdy nie zasypia, ale my ruszamy rano dalej. Nocleg w 

hotelu w kasynie. 



 
 

 

 
 

4. dzień – śniadanie, wymeldowanie z hotelu. Tego dnia 

ruszymy na wyprawę do Arizony po jednej z najsłynniejszych 

dróg świata: Route 66. Będziemy podziwiać bezkresne, 

górzyste stepy z kaktusami i drzewami Jozuego – ojczyznę 

rdzennych amerykańskich plemion Navajo, Hopi, Hualapi, 

Havasupai i innych, które żyją teraz na rozległych ranczach, 

trudniąc się wypasem kóz, owiec i bydła oraz tradycyjnym 

rękodziełem i rzemiosłem. Na granicy stanów Nevada i Arizona, 

zatrzymamy się przy imponującej zaporze Hoovera na rzece 

Kolorado (wys. 224,1 m) – to jeden z narodowych pomników 

historii i inżynierii lądowej USA, z pewnością znany miłośnikom 

komputerowych gier akcji. Późny lunch zjemy w miasteczku 

Williams, zwanym „bramą do Wielkiego Kanionu”. Williams 

zachowało zabytkowe budynki i emanuje iście westernowym 

stylem z czasów gorączki złota. Wśród lokalnych atrakcji są też 

sklepy z pamiątkami z drogi 66. Dalszy przejazd na kolację i 

nocleg w pobliżu Parku Narodowego Wielkiego Kanionu. 

 

 
 

5. dzień – po śniadaniu wymeldowanie z hotelu i przejazd na 

całodzienne zwiedzanie północnej krawędzi Wielkiego 

Kanionu Kolorado. Wąwóz ten uchodzi za jeden z 

przyrodniczych cudów świata i jest wpisany na listę UNESCO. 

Odwiedzimy tu liczne punkty widokowe, gdzie ujrzymy 

spektakularne krajobrazy barwnych, tarasowych skał, 

fascynujące okazy flory i fauny oraz zabytki rdzennych kultur. 

Dla chętnych fakultatywny przelot helikopterem nad Wielkim 

Kanionem (atrakcja płatna dodatkowo: od 219 USD/osoba za 25 

min lotu). Po południu pożegnamy skarb natury stepowego 

stanu Arizona i ruszymy w kierunku słonecznej Kalifornii. Późny 

lunch i nocleg na trasie.  

 

6. dzień – po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do 

Parku Narodowego Doliny Śmierci w Kalifornii. Dolina Śmierci 

to jedno z najgorętszych i najsuchszych miejsc na Ziemi, z 

temperaturami sięgającymi 50–60°C, niemal całkowicie 

pozbawione cienia i wody, zamieszkane wyłącznie przez kojoty, 

pumy, mulaki, rysie, muflony i arenidy oraz tylko gdzieniegdzie 

porośnięte skąpą, stepową roślinnością.  

 

 
 

Wiele mówiąca nazwa Doliny Śmierci została nadana przez 

poszukiwaczy złota, którzy w 1849 r. cudem przeżyli wędrówkę 

przez te rozpalone, kamieniste „wrota piekieł”. Podążając ich 

śladem, odkryjemy przyrodnicze atrakcje doliny, takie jak 

Badwater (Zła Woda) – wyschnięte słone jezioro, leżące 86 m 

poniżej poziomu morza, w największej depresji na kontynencie 

północnoamerykańskim, Artist’s Palette (Paleta Artystów) – 

grupa skał odznaczających się niezwykłymi barwami, krater 

wulkaniczny Ubehebe o głębokości 237 m, którego nazwa 

oznacza „wielka dziura w skale”, Racetrack Playa – wyschnięte 

słone jezioro słynące z „wędrujących kamieni”, czy też Devils 

Golf Course (Pole Golfowe Diabła), pokryte twardymi bryłami z 

ziemi i soli. Po południu przejazd w kierunku pasma górskiego 

Sierra Nevada z prastarymi lasami, urokliwymi jeziorami i 

wodospadami. Kolacja i nocleg na trasie. 

 

 
 

7. dzień – po śniadaniu czeka nas spotkanie z dziką przyrodą w 

trzech słynnych parkach narodowych na zachodzie USA. W 

rezerwatach Sekwoi i Kings Canyon zobaczymy gigantyczne 

sekwoje, spośród których sześć znajduje się w pierwszej 

dziesiątce największych drzew świata pod względem 

wysokości i obwodu pnia. Za największe z nich uchodzi drzewo 

Generał Sherman, drugie miejsce zajmuje Generał Grant, a 

trzecie Prezydent – potężne sekwoje z Lasu Olbrzymów i 

Zagajnika Granta stale jednak rosną, konkurując z sobą o 

prymat. Te wielkie, piękne drzewa oraz inne cuda natury 

odkryjemy też w Parku Narodowym Yosemite, na którego 

eksplorację ruszymy po południu. Yosemite, leżący w 

polodowcowej dolinie gór Sierra Nevada, słynie z przepięknych 

wodospadów, czystych potoków i urwistych granitowych skał, 

takich jak El Capitan czy Half Dome. Malowniczymi szlakami 



 
 

 

pieszymi dotrzemy do najładniejszych punktów widokowych, a 

po drodze będziemy mieć dużą szansę ujrzenia baribala 

(niedźwiedzia czarnego), rysia rudego i innych zwierząt. 

Przejazd na kolację i nocleg w okolicy parku Yosemite. 

 

 
 

8. dzień – po śniadaniu wrócimy do Parku Narodowego 

Yosemite na całodniowe zwiedzanie atrakcji przyrodniczych. 

Na szlaku wiodącym wzdłuż rzeki Merced zobaczymy 

monumentalne skały oraz skryte w zagajnikach sosen i sekwoi 

strome wodospady, zasilane wodami polodowcowymi. 

Niespodzianką będzie obserwacja wodospadu Bridalveil – w 

zależności od warunków pogodowych ta 188-metrowa kaskada 

płynie spokojnie lub rozpryskuje się na boki chmurą barwnych 

kropelek, dlatego przez rdzenny lud Ahwahneechee jest zwana 

Pohono, czyli „duch dmuchającego wiatru”. Nieopodal 

zobaczymy najwyższy w parku wodospad Yosemite (739 m) – 

Ahwahneechee zwali go Cholock („Upadek”) i wierzyli, że basen 

u jego podstawy zamieszkują duchy czarownic. Z rdzennymi 

legendami i pięknymi widokami w pamięci ruszymy następnie w 

kierunku miasta Sacramento. Kolacja i nocleg na trasie. 

 

 
 

9. dzień – po śniadaniu wymeldowanie z hotelu i dalszy przejazd 

do Sacramento. W stolicy stanu Kalifornia zobaczymy 

parlament, gdzie urzędował m.in. gubernator Arnold 

Schwarzenegger. Czas wolny na zwiedzanie i lunch we 

własnym zakresie w dzielnicy historycznej Old Sacramento. 

Stara część miasta powstała w okresie gorączki złota, znajduje 

się tu wiele interesujących muzeów historii, sklepów z 

pamiątkami i antykami, restauracji i barów, a zabytki architektury 

i brukowane ulice z dorożkami nadają temu miejscu absolutnie 

wyjątkowy klimat. Po południu przejazd do doliny Napa – 

winiarskiego zagłębia, gdzie skosztujemy wyborne 

kalifornijskie wina. Wieczorem dotrzemy do San Francisco. 

Odwiedzimy popularną w latach 60. hippisowską dzielnicę 

Haight-Ashbury. Po kolacji udamy się na nocne podziwianie 

miasta ze wzgórza Twin Peaks. Nocleg w San Francisco.  

 

 
 

10. dzień – po śniadaniu całodniowe zwiedzanie San 

Francisco. Zaczniemy od przejażdżki słynnymi tramwajami 

liniowymi. Zobaczymy centrum miasta z Unique Square, skąd 

ruszymy na wędrówkę przez China Town i Little Italy. Po 

południu zajrzymy na nabrzeże portowe Fisherman's Wharf, 

opanowane przez niezliczone okazy lwów morskich (uchatki 

kalifornijskiej). Z tego miejsca można też zobaczyć majaczące w 

oddali więzienie Alcatraz. Czas wolny na lunch i wizytę w 

sklepach z pamiątkami. Następnie pokonamy Lombard Street 

– najbardziej stromą ulicę San Francisco, a potem 

przejedziemy przez słynny most Golden Gate. Zatrzymamy 

się w punkcie widokowym, skąd roztacza się piękna panorama 

mostu i miasta. Wieczór spędzimy w uroczym miasteczku 

Sausalito po drugiej stronie zatoki. Czas wolny na kolację lub 

zakupy. Powrót do hotelu na nocleg. 

 

 
 

11. dzień – po śniadaniu wymeldowanie z hotelu i przejazd 

malowniczą trasą widokową Pacific Coast Highway wzdłuż 

wybrzeża Oceanu Spokojnego na południe Kalifornii. Po drodze 

zobaczymy oszałamiające klify Big Sur, gdzie góry Santa Lucia 

wyrastają gwałtownie z lazurowych wód Pacyfiku. Natkniemy się 

tu też na kolonie lwów morskich, wygrzewających się na 

przybrzeżnych skałach. Dalszą podróż umili nam wizyta w 

lokalnej winiarni z degustacją kalifornijskich win. Kolacja i 

nocleg na trasie.  

 

12. dzień – po wczesnym śniadaniu opuścimy hotel i ruszymy w 

dalszą drogę do Los Angeles, gdzie – nawiązując do tytułu 

kultowego westernu z 1952 r. – dotrzemy w samo południe. Ten 

dzień w Mieście Aniołów upłynie nam w prawdziwie filmowym 

stylu. Zajrzymy za kulisy Hollywood, zobaczymy Aleję Gwiazd 



 
 

 

i Dolby Theatre, w którym odbywa się coroczna gala wręczenia 

Oscarów, a także inne obiekty teatralne, studia nagrań, muzea. 

Czas wolny na zakupy i zdjęcia ze słynnym napisem 

„Hollywood”. Dla chętnych zwiedzanie studia filmowego i parku 

rozrywki Universal Studios Hollywood. Wieczorem powrót do 

hotelu na pożegnalną kolację i nocleg.  

 

 
 

13. dzień – po śniadaniu wymeldowanie z hotelu, przejazd na 

lotnisko w Los Angeles i wylot do Polski. Lot trwa ok. 11,5 godz. 

 

14. dzień – przylot na lotnisko Chopina (Okęcie) w Warszawie.  

 

Wybrane atrakcje 

 

 
 

Wielki Kanion Kolorado to przyrodniczy cud świata i ikoniczna 

atrakcja Stanów Zjednoczonych pod patronatem UNESCO. 

Znajduje się w stanie Arizona i biegnie wzdłuż rzeki Kolorado, 

pomiędzy jeziorami Powell i Mead. Wielki Kanion nie jest 

największy na Ziemi, lecz nadal imponuje rozmiarami: ma 446 

km długości, do 27 km szerokości i osiąga nawet 1600 m 

głębokości. Powstał z warstwowych pasm kolorowych skał 

magmowych i osadowych (granitu, łupków, iłołupków, wapieni, 

piaskowców), których strome, tarasowe, rzeźbione przez wodę i 

wiatr ściany ujawniają miliony lat historii tektonicznego 

wydźwignięcia Wyżyny Kolorado. Wielki Kanion został odkryty 

dla świata w 1540 r. przez hiszpańskiego konkwistadora G.L. de 

Cárdenasa, a w 1919 r. utworzono na jego terenie Park 

Narodowy Wielkiego Kanionu, aby chronić spektakularny 

krajobraz wąwozu i jego dziedzictwo. Wielki Kanion Kolorado 

pozostaje ojczyzną i świętym miejscem dla 11 rdzennych 

plemion, m.in. Hopi, Navajo, Hualapi, Yavapai, Havasupai i 

Quechan, których łączą z tym miejscem silne więzi duchowe i 

kształtowane od 13 tys. lat tradycje. W labiryntach skalnych 

ścieżek i jaskiń kryją się liczne zabytki i punkty widokowe, gdzie 

można podziwiać inspirujące bogactwo geologiczne, 

przyrodnicze i kulturowe oraz niezrównane piękno Wielkiego 

Kanionu. 

 

 
 

Los Angeles jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miast 

świata. Jego oryginalna nazwa brzmi: El Pueblo de Nuestra 

Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciúncula, co 

oznacza „Miasto Matki Bożej Królowej Aniołów rzeki 

Porciúncula”. Miasto Aniołów zostało założone 4 września 1781 

r. przez hiszpańskiego gubernatora Felipe de Neve’a i 

zasiedlone przez 44 osadników o mieszanym pochodzeniu 

etnicznym. W początkach XX w. Los Angeles stało się mekką 

amerykańskiego przemysłu filmowego, który przyczynił się do 

błyskawicznego rozkwitu miasta. Dziś Los Angeles to prężne 

centrum biznesu, kultury, mediów, nauki, technologii, sportu i 

rozrywki, jedna z najbogatszych i najbardziej wpływowych 

metropolii, określana mianem „Kreatywnej Stolicy Świata”. Do 

największych atrakcji Los Angeles należą niewątpliwie dzielnica 

filmowa Hollywood ze słynną Aleją Gwiazd, a także plaże nad 

Oceanem Spokojnym w Venice i Santa Monica z zabytkowym 

molo i parkiem rozrywki, gdzie kończy się słynna amerykańska 

droga Route 66. 

 

 
 

Las Vegas to światowa stolica rozrywki, zakupów i szalonego 

życia nocnego. Hedonistyczne miasto grzechu słynie z licznych 

kasyn, luksusowych hoteli, restauracji, sklepów i przybytków 

uciechy, w których króluje tolerancja dla wszelkiej rozpusty. 

Vegas nigdy nie zasypia i przymyka oko na groteskowe pomysły 

– można tu pić i palić, być albo nie być, jednej nocy wygrać i 

przegrać majątek, wziąć ślub i rozwód. Jedno z najludniejszych 

miast USA kusi amatorów hazardu i imprezowania, ale ma do 

zaoferowania o wiele więcej niż tylko główne atrakcje przy 

słynnym bulwarze Las Vegas Strip czy kultowe kasyno The 

Stratosphere z tarasem na wieży widokowej. W Las Vegas 

odbywają się występy światowych gwiazd estrady, lokalnych 

artystów związanych z „Dystryktem Sztuki”, iluzjonistów, 



 
 

 

cyrkowców. Na miłośników historii, kultury i natury czekają też 

wspaniałe muzea – neonów, hollywoodzkich samochodów, a 

nawet testów atomowych. Zajrzeć warto również do Old Las 

Vegas Mormon Fort – parku historycznego, prezentującego 

dzieje miasta Las Vegas: założonego w 1905 r. jako osada 

kolejowa na terenach zamieszkanych przez rdzenne plemię 

Pajutów, a nazwanego od hiszpańskiego słowa vegas, 

oznaczającego łąki, które niegdyś wyrastały bujną oazą wśród 

stepowego pustkowia, lecz już w latach 30. XX w. ustąpiły 

miejsca wszędobylskim kasynom. 

 

 
 

San Francisco to jedno z najwspanialszych miast Kalifornii i 

wizytówka kluczowych epizodów w historii Stanów 

Zjednoczonych, które odbiły się echem na całym świecie. Ciąg 

niesamowitych losów miasta – założonego w 1776 r. przez 

hiszpańskich kolonizatorów i nazwanego na cześć św. 

Franciszka z Asyżu – zaczyna się wraz z wybuchem gorączki 

złota. W połowie XIX w. do San Francisco ściągnęły tłumy 

żądnych przygód i bogactwa śmiałków, błyskawicznie 

zbijających wielkie majątki. W 1891 r. jeden z lokalnych 

magnatów ufundował Uniwersytet Stanforda, który stał się 

naukowo-technologicznym sercem Doliny Krzemowej i 

zapoczątkował jej globalne sukcesy. Z kolei w 1967 r. w San 

Francisco narodził się hippisowski ruch kontrkulturowy, który 

miał olbrzymi wpływ na ukształtowanie się amerykańskiego 

liberalizmu, rewolucję seksualną, walkę o prawa mniejszości 

etnicznych i osób LGBT+ czy stosunek do wojny w Wietnamie 

nie tylko w USA, ale i na całym świecie. Rozkwitu 

kosmopolitycznego miasta, które jest obecnie jednym z 

najbardziej pożądanych i zarazem najdroższych miejsc do życia 

i pracy w Stanach Zjednoczonych, nie pokrzyżowały nawet 

trzęsienie ziemi i pożar z 1906 r. Tłem bądź skutkiem tych i 

innych wydarzeń są najsłynniejsze atrakcje San Francisco: most 

Golden Gate, więzienie Alcatraz, dzielnica hippisowska Haight-

Ashbury, Coit Tower, port Fisherman's Wharf oraz strome ulice 

z mariażem stylów architektonicznych od wiktoriańskiego do 

postmodernistycznego, po których kursują kultowe już tramwaje 

liniowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe 

Impreza: Zachodnie Stany Zjednoczone 14 dni, wycieczka objazdowa. 

 

Aktualne ceny i terminy: dostępne na stronie www.tamadatour.pl. 

 

Cel charytatywny: szczegóły u Organizatora. 

 

Szczegóły dotyczące wyprawy: 

 

W cenie: 

− bilety lotnicze na trasie Warszawa – Los Angeles – Warszawa (PLL 

LOT), 

− bagaż rejestrowany do 23 kg i podręczny do 8 kg/osoba, 

− transfery lotnisko – hotele – trasa wycieczki (komfortowy bus/minivan 

z klimatyzacją, Wi-Fi, radiem), 

− opłaty drogowe i parkingi, 

− 1 bilet tramwajowy w San Francisco, 

− noclegi w hotelach i motelach 2–3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami),  

− 1 nocleg w hotelu - kasynie w Las Vegas, 

− wyżywienie HB (śniadanie + lunch lub kolacja – według programu), 

− degustacja wina (2×),  

− wejścia biletowane do wszystkich zwiedzanych parków narodowych, 

− ciekawostki etnograficzne, historyczne i przyrodnicze, 

− opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika, 

− zwiedzanie w kameralnej grupie,  

− ubezpieczenie zdrowotne KL, NNW, OC + bagaż, 

− składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

− składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy. 

 

Cena nie obejmuje: 

− usług bagażowych w hotelach i na lotnisku, 

− zakwaterowania w pokojach 1-osobowych (dopłata za pokój 1-

osobowy w hotelach i pensjonatach do 200 USD/os.), 

− napiwków lokalnych, 

− lunchy, przekąsek, posiłków, napojów alkoholowych i 

bezalkoholowych nieujętych w programie wycieczki, 

− napojów do posiłków, 

− atrakcji fakultatywnych płatnych osobno (zgodnie z programem), 

− kosztów pamiątek i wydatków osobistych, 

− innych usług nieujętych w programie wycieczki. 

 
© 2022 TAMADA TOUR. Prawo do błędów w druku zastrzeżone. Oferujemy 
wyłącznie autorskie programy i nie wyrażamy zgody na ich kopiowanie. Program nie 
stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego. 
www.tamadatour.pl 

 

 


