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   Kanada
KLEJNOT DZIKIEJ PRZYRODY

 
TERMIN WYPRAWY: 14.06-30.06.2023

+ ALASKA (opcja, 7 dni): 29.06-07.07.2023
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● Przejedziemy Kanadę Zachodnią kamperami, które będą również naszym domem podczas wyprawy

● Wjedziemy na Grouse Mountain by poszukać niedźwiedzi Grizzly

● Przespacerujemy się po Granville Island– odwiedzimy m.in. Public Market, 
jeden z najpopularniejszych targów w mieście Vancouver

● Polecimy hydroplanem by podziwiać Vancouver z lotu ptaka (opcja)

● Przejedziemy rowerami przez Park Stanleya by podziwiać niesamowitą panoramę Vancouver

● Przejdziemy przez 140 m most Capilano Suspension Bridge, zawieszony nad 70 m przepaścią

● Przejdziemy przepiękną ścieżką w 800-letnim lesie w MacMillan Provincial Park

● Pójdziemy w głąb lasu deszczowego w Parku Narodowym Pacific Rim

● Spróbujemy świeżych ostryg w miejscowości Ucluelet na wyspie Vancouver

● Popłyniemy w rejs by zobaczyć wieloryby w ich naturalnym środowisku - jak nam się 
poszczęści to zobaczymy również orki, lwy morskie i inne dziko żyjące tam zwierzęta (opcja)

● Obejrzymy trzeci największy wodospad w Kolumbii Brytyjskiej – Shannon Falls – wysokość 335 m

● Zwiedzimy  Whistler, gdzie odbyły się XXI  Zimowe  Igrzyska Olimpijskie w 2010 roku

● W Whistler zjedziemy najdłuższym i najszybszym Zipline w całej Ameryce Północnej. 
Na długości 2 200 m, rozpędzimy się ponad 100 km/h. (opcja)

● Odwiedzimy winnice w miejscowości Kelowna w Dolinie Okanagan, gdzie spróbujemy lokalnego wina

● Przejedziemy rowerami po starej trasie kolejowej w Myra Canyon – 24 km po 18 odrestaurowanych 
mostach kolejowych oraz przez 2 tunele wykute w skale zrobi ogromne wrażenie

Gotowi na kanadyjską przygodę?

● W parku Wells Gray Provincial Park zobaczymy wodospad Helmcken, o wysokości 141 m

● Przejedziemy trasą Icefield Parkway w Górach Skalistych -  jedna z piękniejszych tras na świecie

● Popłyniemy w rejs po jeziorze Maligne, które jest zasilane wodą z topniejących lodowców. 
Dotrzemy na wyspę Spirit Island, na którą można dotrzeć tylko łodzią. 

● Zrobimy trekking wzdłuż kanionu Maligne, którego głębokość sięga nawet 50 m

● Obejrzymy wodospady Athabasca i Sunwapta w Parku Narodowym Jasper

● Odwiedzimy Park Narodowy Jasper oraz Park Narodowy Banff, uznawane za jedne 
z najpiękniejszych Parków Kanady.

● Staniemy na lodowcu Athabasca, na który dotrzemy specjalnym pojazdem 
o monstrualnie wielkich kołach. 

● Wejdziemy na szklaną platformę Sky Walk zawieszoną na wysokości 280 m, 
z której rozpościera się niesamowity widok na Dolinę Sunwapta.

● Zrobimy zdjęcia jeziora Peyto, które w słońcu ma niesamowity szmaragdowo-niebieski kolor

● Popłyniemy w rejs canoe po jeziorze Emerald, które jest otoczone pięknymi górami. (opcja)

● Staniemy pod wodospadem Takakkaw, gdzie woda spada z wysokości 254 m

● Zobaczymy jezioro Moraine, uważane za najpiękniejsze jezioro w Górach Skalistych

● W Banff wjedziemy gondolą na Sulphur Mountain (Góra Siarkowa), 
skąd rozpościera się niesamowity widok na pasma górskie i Bow Valley

● Spróbujemy potraw z bizona w jednej z popularnych restauracji w Banff (opcja)

● Wjedziemy na wieżę telewizyjną w Calgary, która ma 191 m wysokości

Główne atrakcje wyprawy do Kanady
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Dlaczego Kanada?
Kolumbia Brytyjska, najdalej wysunięta na zachód prowincja Kanady to 

jedno z najobfitszych miejsc na świecie. Jej zachodnią granicę 

wyznacza wybrzeże Pacyfiku, od północy graniczy z Jukonem, 

Terytoriami Północno-Zachodnimi i Alaską, od wschodu z Albertą, a 

od południa z amerykańskimi stanami Waszyngton, Idaho i Montana. 

Jej nazwa, nadana przez królową brytyjską Wiktorię w połowie XIX w., 

nawiązuje do przepływającej przez ówczesną kolonię, rzeki Kolumbia, 

która z kolei swe imię odziedziczyła po statku Columbia, 

amerykańskiego kapitana Roberta Graya.

Nie ma cienia przesady w nazywaniu tego zakątka Ziemi – rajem. 

Czego tu nie ma! Bogactwo przyrody nieustannie wprawia w zachwyt. 

Góry Skaliste, Góry Nadbrzeżne oraz kilka mniejszych pasm 

przebiegających przez jej teren sprawiają, że powierzchnię prowincji 

charakteryzuje bardzo urozmaicony krajobraz. Wybrzeże Kolumbii 

Brytyjskiej cechuje duża liczba fiordów i wysp. Znajduje się tu aż 

sześć parków narodowych chroniących przepiękną przyrodę, formy 

lodowe i skalne, gorące źródła oraz dzikie plaże. Zróżnicowane 

ukształtowanie powierzchni daje sporo możliwości do uprawiania 

różnego rodzaju sportów i turystyki. Na poziomie amatorskim i 

zawodowym można tu uprawiać kolarstwo górskie, wspinaczkę, 

narciarstwo, spływy kajakowe, a także surfing i pełnomorskie 

żeglarstwo.
przeżyj z nami wspaniałą przygodę w ameryce północnej
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Umiarkowane lasy deszczowe Kolumbii Brytyjskiej w 

Kanadzie są jednym z najcenniejszych tego typu 

ekosystemów na naszej planecie. Dziewicza roślinność, 

bogactwo fauny i flory oraz rdzenna ludność tych rejonów to 

naturalny rezerwat, który będziemy przemierzali przez dwa 

tygodnie. Bez wątpienia gospodarzem jest tu zjawiskowa 

przyroda, a my będziemy jej częścią każdego dnia naszej 

kanadyjskiej przygody. Podczas wyprawy odwiedzimy 

również stan Alberta, a w nim dwa najważniejsze i zarazem 

najpiękniejsze Parki Narodowe Kanady - Jasper i Banff. 

Przed nami podróż malowniczymi trasami Kanady. 

Przemierzymy je nowoczesnymi kamperami, które łączą w 

sobie wygodę z mobilnością i dadzą nam możliwość 

spędzania nocy na łonie natury z dala od zgiełku miast.

Nasze pojazdy są przestronne i komfortowe. Dostępna ciepła 

woda, prysznic, lodówka, toaleta czy kuchenka gazowa, 

gwarantują nam, że będziemy samowystarczalni. Taka forma 

podróżowania da nam również sporo niezależności i 

możliwość dostosowania trasy do naszych upodobań i 

potrzeb. W ciągu dnia będziemy pokonywać przepiękne trasy 

z przystankami na zaplanowane aktywności, zwiedzanie i 

obcowanie z pięknem natury. Na noc będziemy zjeżdżać na 

kempingi, które cieszą się sporą popularnością w Kanadzie. 

Każdego ranka ekipy dzień rozpoczynają od wspólnego 

przyrządzania śniadania, a kończą kolacją przygotowaną w 

kamperze lub przy ognisku czy grillu, co pozwoli na lepszą 

integrację.

DZIEŃ 1 LIMA
WYLOT Z POLSKI – LIMA

Przed nami 2500 km i 17 dni niezwykłej PRZYGODY!
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Zobacz, co nas czeka
w Kanadzie!

Więcej filmów z naszych 
podróży na Vimeo

https://vimeo.com/user38412692
https://vimeo.com/user38412692
https://vimeo.com/user38412692
http://www.youtube.com/watch?v=vPT-jzpUcNM
http://www.youtube.com/watch?v=vPT-jzpUcNM
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DZIEŃ 1 Wylot
PRZELOT DO KANADY

Spotykamy się na lotnisku. Po przywitaniu wszystkich 

uczestników czeka nas międzykontynentalny lot. Ze 

względu na różnicę czasu 9 h na naszą korzyść, 

lądujemy tego samego dnia w Kanadzie. Zaczynamy 

w Vancouver, które należy do czołówki 

najpiękniejszych miast na świecie.

Z lotniska udajemy się do hotelu.  Po zakwaterowaniu 

czas przywitać się z miastem, a najlepszym miejscem, 

z którego rozpościera się piękna panorama jest 

szczyt Grouse Mountain (1200 m n.p.m.) Na górę 

wjedziemy tramwajem powietrznym Red Skyride. 

Jeśli dotrzemy dostatecznie wcześnie będziemy mieć 

okazję, by zobaczyć popisy drwali, czy też pokaz 

drapieżnych ptaków. Dzień zakończymy wspólną 

kolacją w restauracji na szczycie góry. Po posiłku 

wracamy do hotelu na zasłużony odpoczynek.
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Kanada w liczbach
odległość od Polski – 8205 km

powierzchnia: 9 984 670 km²

liczba ludności: 36 708 083 (2016)

języki: angielski, francuski

temperatura w trakcie pobytu: 20 st. C

wilgotność: 60%

waluta: dolar kanadyjski
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DZIEŃ 2 Vancouver 
i pierwszy kemping
VANCOUVER

O poranku opuszczamy hotel, zostawiając nasze bagaże w przechowalni i 

ruszamy na Granville Island. To półwysep, a zarazem ważna, handlowa 

dzielnica Vancouver. Udajemy się na słynny Public Market. To niewątpliwie 

klejnot w koronie wyspy. Kryty targ z fascynującym asortymentem kolorowych 

sklepów spożywczych. Znajdziemy tam ręcznie wytwarzane produkty, 

bogactwo oceanu i urodzajnej ziemi. 

Tutaj właśnie zjemy pierwszy posiłek dnia. Świeży, kuszący i aromatyczny. Po 

śniadaniu, amatorów chmielowego trunku czeka niespodzianka, ponieważ na 

półwyspie działa jeden z najstarszych mikrobrowarów Granville Island 

Brewing. Następnie odbierzemy bagaże i pojedziemy do wypożyczalni 

kamperów. Po krótkiej prezentacji naszych tymczasowych domów na 

kółkach, w odpowiednich grupach ruszymy w drogę. Naszym celem jest 

pierwszy kemping. Wcześniej udamy się jednak do jednego z popularnych 

marketów, aby zaopatrzyć nasze lodówki w lokalne pyszności. Wspólnie 

przygotowaną kolacją zakończymy drugi dzień wyprawy.
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DZIEŃ 3 hydroplanem, rowerem i pieszo
VANCOUVER

Dzień rozpoczynamy od przyrządzenia pożywnego śniadania. Po posiłku ruszamy pod Canada Place, budynku położonego przy 

nabrzeżu Burrard Inlet w Vancouver. Jego charakterystyczne, białe żagle przywołują na myśl słynną operę w Sydney i podobnie jak 

ona jest punktem orientacyjnym miasta. Tu możemy skorzystać z okazji i wskoczyć do hydroplanu, który jest zarówno atrakcją 

turystyczną, jak i popularnym wśród mieszkańców środkiem transportu. W czasie półgodzinnego lotu zobaczymy piękną panoramę 

tętniącej życiem metropolii. Lot, mimo, że nie trwa długo, potrafi zachwycić. Dachy drapaczy chmur, bujna zieleń, zatoka i 

majestatyczne góry robią ogromne wrażenie. Ci, którzy wolą twardo stąpać po ziemi w tym czasie pospacerują po nabrzeżu, z którego 

również roztaczają się wspaniałe widoki.

Potem czas na aktywną część dnia. Wypożyczamy rowery na ok. 3 h, aby odbyć malowniczą wycieczkę po najstarszym parku w 

mieście - Stanley Park. W przeciwieństwie do innych tak dużych parków miejskich, ten nie jest dziełem architekta krajobrazu a 

ewolucji lasu i przestrzeni miejskiej. Pierwotnie ziemię tę przez tysiące lat zamieszkiwały ludy rdzenne, wysiedlone za sprawą 

brytyjskich kolonizatorów. Przypominają o tym liczne repliki totemów, które będziemy mieli okazję zobaczyć w czasie naszej wycieczki.

Znajdują się tu też leśne szlaki, plaże, jeziora, place zabaw jednak na szczególną uwagę zasługuje niemal stuletni Vancouver Seawall 

czyli kamienny mur, zbudowany wokół obwodu Stanley Park, by zapobiec erozji nabrzeża. Codziennie park przyciąga wielu 

mieszkańców miasta oraz turystów, ponieważ to doskonałe miejsce zarówno do aktywnego, jak  i leniwego wypoczynku. Serwują tu 

rewelacyjne burgery z łososiem więc tutaj zjemy lunch!

Po wyjściu z parku ponownie dla chętnych, ale sugerujemy, aby każdy uczestnik skorzystał z atrakcji FlyOver Canada, która 

wykorzystuje najnowocześniejszą technologię, aby dać poczucie prawdziwego lotu. Zawieszony ze zwisającymi nogami przed 

20-metrowym, sferycznym ekranem, odbędziesz 8 minutową podróż przez Kanadę ze wschodu na zachód. Efekty specjalne jak wiatr, 

mgła i zapachy w połączeniu z ruchem jazdy, tworzą niezapomniane wrażenia! Jazda bez trzymanki!

Pod koniec dnia zwiedzimy Capilano Suspension Bridge Park. Zaczynamy od Capilano Suspension Bridge. To 140 m most 

zawieszony aż 70 m nad rzeką. Dalej Cliff Walk – pomost nad przepaścią i Treetops Adventure – drewniane mosty zawieszone 

pośród drzew. Bujna przyroda i obłędne widoki gwarantowane. Tu zjemy pyszną kolację w jednej z lokalnych restauracji. Po posiłku 

powrót na kemping i błogi odpoczynek.
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DZIEŃ 4 W stronę Tofino
VANCOUVER – TOFINO 283 KM

Dzień rozpoczynamy wczesnym rankiem. Po szybkim śniadaniu ruszamy na 

przeprawę promową na wyspę Vancouver. Następnie kierujemy się w stronę 

Tofino. Po drodze odwiedzamy MacMillan Provincial Park.

To ogromne bogactwo fauny i flory skupione na 157 ha powierzchni. Las 

składa się głównie z dojrzałych jodeł gatunku Douglas, drzewa te mają od 300 

do 400 lat, ale zdarzają się osobniki też liczące 800 lat. Stoją dostojnie niczym 

wartownicy, osiągając wysokość do 70 m i grubość 9 m. Przespacerujemy się 

wśród starodrzewia Cathedral Grove. Ten słynny gaj daglezji przyciąga 

corocznie tysiące turystów. Cały park jest domem dla wielu gatunków zwierząt 

jak czarny niedźwiedź, łoś, puma, sowa czy dzięcioł.

Następnie dojedziemy do Tofino, miasteczka na zachodnim wybrzeżu wyspy, 

która przyciąga surferów, turystów oraz miłośników przyrody. Tutaj zjemy 

lunch w jednej z licznych restauracji, serwujących lokalne przysmaki. Po posiłku 

skierujemy nasz kampery na kemping, który sąsiaduje z Mackenzie Beach. 

Potem czas wolny aż do wieczora. Po wczorajszym aktywnym dniu odpoczynek 

jest bardzo wskazany. Wieczorem przy wspólnej kolacji na kempingu 

wymienimy wrażenia minionego dnia przy kuflu dobrego piwa.
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DZIEŃ 5 Spacer 
w deszczowym lesie
TOFINO – UCLUELET - TOFINO 80 KM

Tego dnia pośpimy ciut dłużej. Po leniwym poranku i śniadaniu w 

kamperze ruszamy w stronę Ucluelet, po drodze z przystankiem w 

Pacific Rim National Park. Po przyjeździe do Ucluelet, przed nami krótki 

ok. 2,5 km odcinek malowniczego szlaku Wild Life Trail.  Wśród lokalnej 

ludności krąży powiedzenie: „spacer ten utknie w twej duszy, niezależnie 

czy jest to twoja pierwsza wizyta czy codzienny rytuał”. Trasa prowadzi 

wzdłuż wybrzeża, z którego roztaczają się bajeczne widoki na furię 

oceanu, który zdaje się prowadzić odwieczną walkę ze skalistym 

wybrzeżem wyspy. Mijając latarnię wejdziemy w baśniowe otoczenie 

starych drzew, porośniętych mchem pni, korzeni i bujnych paproci lasu 

deszczowego. To idealne miejsce dla miłośników przyrody, wędrowców i 

fotografów. Na miejscu zjemy lunch. Ta okolica słynie z doskonałych 

ostryg. Następnie przejedziemy do Tofino, gdzie odwiedzimy miejscowy 

browar i zakupimy kolejny zapas kraftowych piw. Zaopatrzeni wracamy 

na kemping. Kolację zjemy w miejscowej restauracji. Nocleg w 

kamperach.
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DZIEŃ 6 Tropienie 
wielorybów
TOFINO - NANAIMO 206 KM

Dzień tradycyjnie zaczynamy od śniadania na campingu. Do lunchu dzielimy 

się na grupy. Pierwsza to chętni na rejs w celu tropienia wielorybów. Okolice 

Tofino to ogromna szansę na obserwację największych mieszkańców 

oceanu w ich naturalnym środowisku, a jest ich tu kilka gatunków. Podczas 

rejsu towarzyszyć nam będą niezwykłe ptaki morskie.

Druga grupa ma czas wolny, podczas którego zachęcamy do zwiedzania 

uroczego miasteczka, wizyty na plaży Chesterman Beach – bardzo 

popularnej wśród surferów, wypoczynku, okazji do zakupu pamiątek, czy 

napicia się doskonałej kawy w jednej z lokalnych kawiarni.

W porze lunchu spotykamy się na wspólny posiłek w restauracji bądź na 

terenie kempingu, a następnie ruszamy w dalszą trasę. Przed nami ok. 200 km 

odcinek drogi do Nanaimo.

Na miejscu będziemy w okolicach godz. 18. Przyrządzimy kolację, a po 

wspólnym posiłku udamy się na odpoczynek.
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DZIEŃ 7 Od morza do nieba
NANAIMO – WHISTLER 170 KM

Dzień rozpoczynamy wczesnym rankiem od szybkiego śniadania, przygotowanego w 

kamperach. Następnie czeka nas powrotna przeprawa promowa do Horseshoe Bay w 

północnej części Vancouver. Dzisiejszym celem jest miasteczko Whistler. Wskakujemy na 

Sea to Sky Highway, która jest odcinkiem słynnej autostrady 99. Trasa prowadzi wzdłuż 

wybrzeża Howe Sound i jest na tyle urokliwa, że sam przejazd nią to spora atrakcja. W 

2006 r., brytyjska gazeta The Guardian, zaliczyła podróż Sea to Sky jako najlepszą na świecie 

w tej kategorii.

Po drodze zatrzymamy się przed Squamish. W niewielkiej odległości od parkingu, znajduje 

się tam trzeci co do wielkości w Kolumbii Brytyjskiej wodospad Shannon Falls (335 m). 

Zrobimy kilka zdjęć i ruszamy. Dla chętnych wjazd Sea to Sky Gondola (opcja).

Ta przejażdżka zabierze nas w magiczne miejsce. Moment, kiedy wynurzasz z wagonikiem 

z dna doliny, widok jasno-niebieskiej wody Howe Sound, usianej zielonymi wysepkami 

otoczonej górami wybrzeża zapadnie na długo w pamięć. Na szczycie przejdziemy się 100 

m mostem Sky Suspension Bridge, gdzie czeka nas spektakularny widok na okolicę. 

Upojeni widokami, jedziemy do Whistler, gdzie była rozgrywana część konkurencji 

sportowych podczas zimowych igrzysk w 2010 r. Po krótkim spacerze po mieście, zjemy 

lunch w jednej z tutejszych knajpek. W drodze na kemping, zatrzymamy się przy małym, ale 

urokliwym wodospadzie Alexander Falls. Być może uda nam się wytropić niedźwiedzie, 

które szwendają się po okolicy. Wieczorem mamy czas dla siebie. Po kolacji przygotowanej 

w kamperach udamy się na odpoczynek.
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DZIEŃ 8 Adrenalina w powietrzu
WHISTLER - KELOWNA 480 KM

Dzień rozpoczynamy wczesnym śniadaniem w kamperach. Dziś czeka nas trochę adrenaliny - tak by 

zrównoważyć spokój ostatnich dni. Ponownie dzielimy się na grupy, uwarunkowane indywidualnymi 

preferencjami. Chętni skorzystają z okazji i przeżyją fascynujące chwile na najdłuższej i najszybszej tyrolce w 

całej Ameryce Północnej! Jej długość to 2200 m, a opuszczona na linie osoba osiąga prędkość ok. 100 km/h. 

Przez lokalnych jest ona pieszczotliwie nazywana monster… Uczestnicy wyposażeni zostaną w kask i uprząż. 

Zipliny działają grawitacyjne więc nie trzeba się martwić o kontrolowanie własnej prędkości, a nowoczesne 

systemy hamowania gwarantują płynne przeprowadzenie tego manewru (opcja).

Podczas lotu będą towarzyszyły nam spektakularne widoki! Czy polecamy tę aktywność? Bardzo! Pozostała 

część uczestników, dla której to wyzwanie zbyt duże, może skorzystać z przejazdu Peak 2 Peak Gondola 

zawieszoną między dwoma szczytami Blackcomb i Whistler (opcja).

Na szczycie będziemy mieli możliwość przespacerować się nowo otwartym, 130 metrowym, wiszącym 

mostem Cloudraker Skybridge. Poza zapierającymi dech w piersiach widokami z przepiękną panoramą 

okolicy, ten niesamowity spacer na wysokości 2000 metrów będzie również dużą dawką adrenaliny! Jeśli 

znajdą się osoby, którym nie będą odpowiadały podniebne ewolucje mamy propozycję spędzenia tego czasu w 

malowniczym miasteczku na spacerze czy wizycie w kawiarni.

Po szaleństwach spotykamy się na wspólny, szybki lunch i dalej ruszamy w kierunku Kelowna. Po drodze warto 

spoglądać przez okna, bo widoki  zasługują na uwagę. Po zakwaterowaniu na kempingu, przygotujemy kolację. 

Po posiłku i wspólnym wieczorze udamy się na odpoczynek.
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DZIEŃ 9 Winnice Kanady
KELOWNA

Dzisiejszy leniwy poranek jest nagrodą za zdyscyplinowaną postawę w ostatnich 

dniach. Witamy dzień na kempingu, po śniadaniu mamy czas wolny na dodatkowy 

relaks bądź chwile dla siebie. Można odpocząć lub wyruszyć na spacer do 

miasteczka, pozwiedzać czy napić się kawy. Lunch zjemy na kempingu, bądź w 

jednej z restauracji w mieście. 

Druga część dnia to prawdziwa gratka dla koneserów wina. Odwiedzimy Okanagan 

Valley. Jest to drugie co do wielkości miejsce produkcji wina w Kanadzie. 

Rozciąga się na obszarze 3500 ha i co ciekawe leży w tej samej szerokości 

geograficznej co Szampania we Francji, ale w przeciwieństwie do niej, Okanagan 

jest suchy, słoneczny i gorący. 

Mimo, że Kanada kojarzy się głównie z winem lodowym, bo 2/3 światowej 

produkcji pochodzi właśnie stąd, to tutejsze winnice słyną z Chardonnay, Riesling i 

Pinot Gris. Odwiedzimy winnice, gdzie będziemy mieli okazję przetestować kilka 

gatunków wina w towarzystwie oszałamiającej przyrody, z której słynie ta okolica.

W świetnych humorach i z odpowiednia dawką animuszu wrócimy na kemping. 

Wieczór przy kolacji przygotowanej w kamperach. Po posiłku udamy się na 

odpoczynek.
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DZIEŃ 10 Rowerem po torach
KELOWNA - CLEARWATER 287 KM

Po wczorajszym leniwym dniu dziś czeka nas umiarkowany wysiłek, ale widoki go świetnie 

zrekompensują.  Wstajemy wczesny rankiem i przygotowujemy śniadanie w kamperze. Po 

posiłku ruszamy na słynny rowerowy szlak Kettle Valley Rail Trail, który należy do jednej 

z najbardziej atrakcyjnych tras w Kanadzie. Będziemy jechali wśród imponującej scenerii i 

spektakularnych widoków.  Szlak został opracowany i przebudowany w latach 90. XX w., 

korzysta z korytarza kolejowego, wykorzystywanego kiedyś przez Canadian Pacific 

Railway. Jeden z najpopularniejszych odcinków prowadzi przez Myra Canyon na południe 

od Kelowna. Przejedziemy przez 18 drewnianych estakad i 2 wydrążone w skałach tunele. 

Po oddaniu rowerów zjemy szybki lunch w kamperach i napijemy się kawy.

Przed nami dłuższa trasa, której celem jest Clearwater. Na miejsce dojedziemy późnym 

popołudniem, dlatego kampery od razu kierujemy na kemping, który jest doskonale 

położony z dala od miejskiego zgiełku. Na miejscu przygotujemy kolację i spędzimy 

wspólny wieczór przy kieliszku dobrego wina.
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DZIEŃ 11 Dolina Pięciu 
Stawów… w Kanadzie
CLEARWATER - JASPER 318 KM

Dzień rozpoczniemy jak zawsze wspólnie zjedzonym śniadaniem. Kemping na terenie, którego 

się znajdujemy, położony jest niemal przy wejściu do zapierającego dech w piersiach Wells 

Gray Provincial Park. Pojedziemy tam, by zobaczyć wodospad Helmcken Falls, którego 

ochrona była jedną z przyczyn utworzenia parku 1939 r. Helmcken to czwarty najwyższy 

wodospad w Kanadzie, mierzy 141 m wysokości i 23 m szerokości. To jeden z 7 wodospadów 

na rzece Murtle. Zrobimy kilka pamiątkowych zdjęć i ruszamy w drogę do Jasper, położonego 

w kanadyjskich Górach Skalistych, w dolinie rzeki Athabasca. Na miejscu zwiedzimy to bardzo 

urokliwe miasteczko, wokół którego dominują dzikie i surowe góry.

Zjemy lunch w jednej z tutejszych restauracji, a po posiłku ruszamy na przyjemny ok. 4 km 

trekking po Valley of the Five Lakes. Tak, tak wszyscy wiemy, że tatrzańska Dolina Pięciu 

Stawów jest najpiękniejsza, ale zapewniamy, że ta w Kolumbii Brytyjskiej również wywoła nasz 

zachwyt. Będziemy spacerowali pięknymi leśnymi szlakami w otoczeniu majestatycznych gór 

i wspaniałych jezior, które uważane są za jeden z cudów natury w Kanadzie. Krystaliczna i 

lodowata woda w kolorach głębokiej zieleni i błękitu przyprawi nas o zawrót głowy. Zresztą o 

ten nie będzie trudno również z powodu świeżego, górskiego powietrza. Szlak jest odwiedzany 

przez niedźwiedzie, więc może i nam uda się je zobaczyć. Podczas wędrówki poszukamy 

„pussy willows” – kto pierwszy odgadnie co to takiego i znajdzie, pije zimne piwko do kolacji 

gratis ;) Dotlenieni wrócimy na parking i pojedziemy na kemping, gdzie zjemy kolację i wspólnie 

pożegnamy kolejny dzień.
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DZIEŃ 12 Medicine i Maligne
JASPER I OKOLICE

Po śniadaniu kontynuujemy zwiedzanie Jasper National Park. Zaczniemy od Medicine Lake 

Viewpoint. Zatrzymamy się w punkcie widokowym przy jeziorze Medicine zwanym też 

„znikającym jeziorem”. Medicine Lake ma około 7 km długości i jest stosunkowo płytkim 

jeziorem. Jest częścią zlewni rzeki Maligne, która jest głównie zasilana glacjalnie. 

To cudowne zjawisko spowodowane przez największy, niedostępny system podziemnych 

jaskiń na świecie, latem ze względu na ogromną ilość roztopionej wody wypełnia jezioro 

lodowato-niebieską wodą. Jesienią kurczy się do kilku basenów. Niektórzy twierdzą, że widoki 

tu są piękniejsze od tych nad jeziorem Maligne, ze względu na mniejszą liczbę turystów i brak 

komercyjnego zaplecza. My przekonamy się o tym sami, bo zaraz potem czeka nas 1,5 h rejs 

po jeziorze Maligne. Lunch zjemy w knajpce w okolicach jeziora, bądź sami przygotujemy w 

naszych kamperowych kuchniach.

Posileni ruszamy na trekking najgłębszym kanionem Malinge Kanyon, który w niektórych 

miejscach osiąga głębokość 50 m. Sześć drewnianych, specjalnie zbudowanych mostów 

pozwoli nam na swobodne odkrywanie i podziwianie tego niesamowitego miejsca w 

otoczeniu pięknej przyrody. Po powrocie na kemping czas wolny, odpoczynek i  

przygotowanie kolacji. Po posiłku nocleg w kamperach.
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DZIEŃ 13 W krainie lodowców
JASPER – BANFF 288 KM

Dzień rozpoczniemy przygotowaniem śniadania w kamperach. Tego dnia zakończymy 

eksplorowanie Parku Jasper. Po posiłku wyruszamy w drogę Icefield Parkway, która po bokach 

usiana jest ponad 100 lodowcami, kaskadowymi wodospadami, wieżami skalnymi i 

szmaragdowymi jeziorami, osadzonymi w rozległych dolinach gęstych lasów sosnowych i 

modrzewiowych.

Zaczynamy od Athabasca Falls, który nie należy do najbardziej okazałych (mierzy 23 m 

wysokości oraz 18 szerokości), ale znany jest ze swej dużej siły ze względu na ogromne ilości 

wody wpadające do wąwozu. Drugi to Sunwapta Falls. To w zasadzie para wodospadów rzeki 

Sunwapta. W języku Stoney oznacza „burzliwą wodę”, co idealnie oddaje jej charakter. Oba 

wodospady będziemy podziwiać z platform widokowych. Kolejnym przystankiem będzie 

Columbia Icefield Discovery Centre. To pozostałość po gęstej masie lodowej, która niegdyś 

pokrywała większość gór zachodniej Kanady. Zwiedzimy Athabasca Glacier, wsiadając do 

specjalnie zaprojektowanych pojazdów, które bezpiecznie przewiozą nas po stromych stopniach 

śniegu i lodu na lodowcu. Przez ostatnie 125 lat lodowiec stracił połowę objętości i cofnął się o 

1,5 km. Zajmuje obszar ok. 6 km2, a jego grubość mierzy między 90 a 300 m. Będziemy mogli 

napić się tej lodowatej i rześkiej wody.

Przed obiadem wejdziemy na zawieszoną na wysokości 280 m szklaną platformę, z której 

rozpościera się magiczny widok na dolinę Sunwapta. Lunch zjemy w restauracji, bądź w 

kamperze. Po posiłku kierujemy się prosto na kemping nieopodal Banff National Park. To będzie 

czas na odpoczynek, wspólne przygotowanie kolacji, zimne piwo i rozmowy w blasku księżyca.
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DZIEŃ 14 Przez parki narodowe Kanady
BANFF I OKOLICE

Pobudka wczesnym rankiem, aby nie marnować dnia. Zjemy szybkie śniadanie w kamperze i ruszamy zwiedzać Banff 

National Park, a jest to wyjątkowy park. Utworzony w 1885 r. jest pierwszym parkiem narodowym w Kanadzie, drugim w 

całej Ameryce Północnej (po Yellowstone) i trzecim historycznym parkiem narodowym na świecie (Yellowstone USA, Royal 

NP Australia). Słynie z przepięknych widoków, magicznych jezior, otoczonych górami skalistymi oraz bardzo bogatej fauny 

i flory. Możemy tu spotkać baribala, gryzli, pumę, rosomaka, wilka, jelenia, łosia oraz wiele innych zwierząt i ptaków.

Zaczniemy od Peyto Lake i Bow Lake. Oba leżą na terenie parku i są jeziorami polodowcowymi. Peyto wyróżnia się 

niezwykle lazurową barwą, za którą odpowiada pył skalny z lodowca, który spływa do jeziora w miesiącach letnich.  Wokół 

jezior rozmieszczone są punkty i platformy widokowe, z nich będziemy podziwiali piękno otaczającej nas natury. Następnie 

ruszymy do sąsiadującego Yoho National Park nad Emerald Lake. Kiedy w 1882 r. po raz pierwszy przypadkowo natknął się 

na nie kanadyjski przewodnik Tom Wilson był pod takim wrażeniem, że później opisał to słowami: „przez kilka chwil 

siedziałem na moim koniu i cieszyłem się rzadkim, spokojnym pięknem tej sceny”. My również przeżyjemy podobne 

emocje. Chętni będą mieli okazję popływać po turkusowych wodach jeziora wypożyczonymi canoe (opcja), inni podziwiać 

jego piękno z brzegu. Następnie pojedziemy pod wodospad Takakkaw Falls. Od podstawy do najwyższego punktu jest 380 

m, co czyni go drugim co do wielkości wodospadem w Kanadzie, jednak jego prawdziwy swobodny spadek wynosi 254 m. 

Nie umniejsza jednak jego urodzie. Uchwycimy kilka pięknych kadrów i ruszymy w kierunku Lake Louis. Miasta oraz jeziora o 

tej samej nazwie, które jest jego centralnym punktem. Znajduje się tu również słynny ośrodek narciarski i turystyczny, znany 

z zawodów w narciarstwie alpejskim. W mieście zjemy lunch w jednej z tutejszych restauracji.

Na koniec jako wisienka na torcie przed nami najpiękniejsze jezioro w okolicy - Moraine Lake. Usytuowanie jeziora sprawia, 

że widoki zapierają dech w piersiach. Leży w Dolinie Dziesięciu Szczytów na wysokości 1885 m n.p.m. Późnym 

popołudniem pojedziemy na kemping bez cywilizacyjnych udogodnień, jednak dzięki doskonałemu wyposażeniu naszych 

kamperów, nie będzie stanowiło to żadnego problemu. Po kolacji przygotowanej w kamperach udamy się na odpoczynek.
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DZIEŃ 15 W STRONĘ CALGARY 
BANFF – CALGARY 126 KM

Wczesnym rankiem zjemy śniadanie przygotowane w kamperze i ruszymy przed siebie. 

Przed nami ostatni, aktywny dzień wyprawy. Ostatni raz rzucimy okiem z góry na 

otaczającą nas przyrodę.  W trwającej 8 minut przejażdżce gondolą prześlizgniemy się 

po wierzchołkach drzew na szczyt Sulphur Mountain (698 m n.p.m), z którego 

rozpościerają się przepiękne widoki na Bow Valley. Góra Siarkowa swą nazwę 

zawdzięcza gorącym źródłom na niższych stokach. Po krótkim spacerze, upojeni 

widokami, udamy się do centrum miasta Banff na krótki rekonesans i zakup pamiątek. 

Będziemy mieli niepowtarzalną okazję skosztować potraw z bizona w doskonałej 

restauracji, której właściciele zapewniają, że niezależnie od tego czy na nogach 

będziemy mieli szpilki czy trapery, poczujemy się wyjątkowo, a nasze kulinarne gusta 

dopieszczone zostaną w 100%.

Po posiłku ruszamy do Calgary. Zostawimy kampery i złapiemy taksówki, by przejechać 

się wzdłuż obiektów olimpijskich w centrum miasta. Zobaczymy między innymi 

skocznie narciarskie czy tory saneczkowe, na których rozgrywały się dyscypliny 

sportowe podczas zimowych igrzysk w 1988 r. Po tej sentymentalnej wycieczce, 

wjedziemy na Calgary Tower mierzącą blisko 191 m wieżę widokową.
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DZIEŃ 16 POWRÓT… LUB NIE:)
CALGARY – WYLOT DO POLSKI

Dzień rozpoczniemy przygotowaniem ostatniego śniadania. Po posiłku spakujemy nasze 

rzeczy i doprowadzamy kampery do porządku. Następnie udamy się do wypożyczalni i 

oddamy pojazdy. Po załatwieniu formalności ruszymy na lotnisko, skąd wylecimy do kraju 

lub opcjonalnie przelot na... Alaskę!

.
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DZIEŃ 17 Lądowanie
Przylot do kraju osób, które nie uczestniczą w wyprawie na 

Alaskę. Ostatnie pożegnanie na lotnisku i powrót do domów.
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DZIEŃ 16-23 
PRZYSTANEK Alaska
Podróż przez malowniczą Kolumbię Brytyjską i Parki Narodowe w stanie 

Alberta na pewno pozostawi w nas piękne wspomnienia, ale może 

rozbudzi apetyt na więcej? Ostatnia Granica – jak Amerykanie mówią o 

Alasce to ziemia dzika, niezwykła, pełna niepowtarzalnego uroku. 

Zwłaszcza, że będziemy stosunkowo blisko, gdyż lot z Calgary zajmuje 

około 6 h. Dla osób, które zdecydują się na przedłużenie wyprawy 

przygotowaliśmy taką opcję i gorąco namawiamy do skorzystania z niej.

 

Alaska to największy stan USA, jednocześnie zamieszkały przez 

najmniejszą liczbę ludności, ale wciąż podtrzymującą kulturę Eskimosów i 

Aleutów. 

To kraina niedźwiedzi, tajgi, tundry, miliona jezior. To wspaniałe 

krajobrazy i bogactwa naturalne.  Chociaż panuje tu srogi klimat, na 

alaskańskiej ziemi żyje wielu przedstawicieli świata roślin i zwierząt i z 

pewnością się o tym przekonamy. Są tu też czynne wulkany, lodowce, a 

nad wszystkim dumnie góruje najwyższy szczyt Ameryki Płn – Denali 

(6190 m n.p.m.), zaliczany do Korony Ziemi. 

Dwugodzinny lot, w który się wybierzemy, do Denali Base Camp to 

piorunujące przeżycie. Mały samolot wyniesie nas ponad soczyście 

zieloną gęstwinę drzew, która za chwilę ustąpi miejsca złowrogiej, mroźnej 

bieli. To czas, kiedy pierwsze ekspedycje ruszają na szczyt. Zobaczymy 

kolorowe kopuły namiotów, niczym główki od szpilek, zatopione w białym 

puchu. Poczujemy potęgę natury i kruchość istoty ludzkiej w jej obliczu.
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Zwiedzimy również Denali National Park – to największy park 

narodowy na Alasce i jeden z największych w całych Stanach 

Zjednoczonych. To co zasługuje na wielkie uznanie to to, że władze 

bardzo dbają o zachowanie jego dzikiego i dziewiczego charakteru. 

Przez środek parku przebiega, jedna główna droga, którą będziemy 

przemierzać autobusem. Kierowca na pewno nie poskąpi 

ciekawostek i historii związanych z parkiem. Ta przejażdżka to żywe, 

zmieniające się obrazy malowane pędzlem natury i spotkania z 

dostojnymi mieszkańcami tego pięknego zakątka naszej planety. 

Krajobrazy Alaski to także magnetyczne lodowce, ich surowe i 

nieokiełznane piękno, budzi podziw, ale i spory respekt przed siłą jaka 

w nich drzemie. Odwiedzimy Glacier View, z którego pieszo ruszymy 

malowniczą trasą wprost na lodowiec. 

W czasie pobytu na Alasce będziemy przemieszczać się 

kamperami. Trasy nie będą nużące i długie za to widoki za oknem 

bajeczne, skupiające i przyciągające uwagę. Ta część wyprawy nie 

będzie podyktowana sztywnym harmonogramem. Wspólnie 

zdecydujemy jakie oczekiwania przełożymy na działanie. Będzie 

więcej luzu i wolnego czasu. Na pewno odwiedzimy lokalne browary 

z pysznym piwem, restauracje i bary, serwujące przysmaki tutejszej 

kuchni, skorzystamy z miejscowych atrakcji, wśród których wyróżnić 

możemy rejs na wieloryby.

 

Zachęcamy do skorzystania z tej opcji, bo taka okazja nie trafia się 

często. Zapewniamy, że ten zakątek Ziemi nikogo nie rozczaruje!



     Kanada
KLEJNOT DZIKIEJ PRZYRODY
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Ten folder nie jest ofertą sprzedaży w rozumieniu prawa handlowego.  Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w 
wyniku obustronnego uzgodnienia. W takim przypadku będziemy proponować alternatywne (równomierne finansowo) rozwiązania 
zastępcze.  Nierównoważne finansowo rozwiązania wymagają dopłaty nadwyżki w stosunku do obliczonego kosztorysu. Wszelkie 

prawa do tekstu, programu i zdjęć użytych w folderze są zastrzeżone.

koszt uczestnictwa:
14 490  pln + Loty

OPCJA ALASKA 29.06-07.07.2023 (7 dni) 
zapytaj o szczegóły!

 

CENA ZAWIERA

● opiekę 2 przewodników z Polski

● wszystkie transfery

● wynajem kamperów  z ubezpieczeniem - 4 osoby na 

każde auto

● koszty noclegów. Noclegi w kamperach na kempingach 

i 1 nocleg w hotelu - pokój 2-osobowy.

● wszystkie wstępy do rezerwatów i parków narodowych

● wszystkie bilety wstępu na atrakcje  wymienione w 

programie poza tymi oznaczonymi jako (opcja)

● ubezpieczenie  ERGO Ubezpieczenia Podróży - wariant 

TIP PLUS 

CENA NIE ZAWIERA

● PRZELOTÓW: Warszawa/Berlin – Vancouver i

Calgary -  Warszawa/Berlin  – ok. 3300 zł

● Opłaty za eTA (Electronic Travel Authorization) - 7 CAD

● Wyżywienia - zakupy spożywcze na wspólne 

gotowanie, restauracje, bary

● Paliwo, parkingi

● Zwyczajowe napiwki

OPCJA ALASKA

       CENA ZAWIERA

● Opiekę 2 przewodników z Polski
● Wynajem kamperów z ubezpieczeniem - 4 osoby na 

każde auto
● Koszty noclegów. Noclegi w kamperach na kempingach i 

1 nocleg w hotelu - pokój 2-osobowy.
● Atrakcje wymienione w programie poza tymi oznaczonymi 

jako (opcja)
● Ubezpieczenie ERV - wariant TIP PLUS

       CENA NIE ZAWIERA

● PRZELOTÓW: Calgary - Anchorage – Calgary - 
Warszawa/Berlin – ok.1800 zł

● Wizy (nie gwarantujemy przyznania wizy, ale możemy 
pomóc w dokonaniu formalności, konieczna będzie 
wizyta w ambasadzie lub konsulacie USA i rozmowa z 
urzędnikiem)

● Biletów wstępu na atrakcje wybrane przez uczestników
● Wyżywienia - zakupy spożywcze na wspólne gotowanie, 

restauracje, bary
● Paliwa, parkingów
● Zwyczajowych napiwków

MOŻLIWE ATRAKCJE DODATKOWE (opcja)
● Wizyta w Anchorage Museum – 18 USD
● Zwiedzanie hodowli wołów piżmowych – 11 USD
● Lot widokowy z lądowaniem na lodowcu – 375 USD
● Zwiedzanie Parku Narodowego Denali – 101 USD
● Spacer w rakach po lodowcu Matanuska – 114 USD
● Wjazd gondolą na górę Alyeska – 30 USD
● Wizyta w Alaska Wildlife Conservation Center – 16 USD
● Wizyta w Alaska Sealife Center – 32 USD
● Rejs statkiem w poszukiwaniu wielorybów – 89 USD (4h) 

lub rejs statkiem po parku Narodowym Kenai Fjords – 165 
USD (6h)

OPCJA ALASKA
Zadzwoń i zapytaj

MOŻLIWE ATRAKCJE DODATKOWE (opcja) 

● Lot Hydroplanem nad Vancouver - 150 CAD

● Fly over Canada - 35 CAD

● Przejazd kolejką Sea to Sky Gondola - 65 CAD

● Rejs w poszukiwaniu wielorybów - 168 CAD

● Przejazd ZIPLINE w Whistler - 167 CAD

● Przejazd kolejką Peak 2 Peak Gondola - 86 CAD

● Rejs canoe po jeziorze Emerald - 70 CAD

TERMIN WYPRAWY: 
14.06-30.06.2023
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Igor Olejniczak
PRZEWODNIK

+48 501 740 604 
igor@legalnomads.pl

Anna Mitrocka
PRZEWODNIK

+48 600 260 186
anna.mitrocka@legalnomads.pl

www.legalnomads.pl

Z prawdziwą przyjemnością polecam 
wyprawy organizowane przez. Namibia to 
dziewiczy, ale niesamowicie piękny kraj, 

dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu 
organizatorów nic nie odwracało mojej 

uwagi od jej pięknych krajobrazów. Dziękuję 
za wspaniałą atmosferę, a przede 
wszystkim prawdziwą pasję ekipy.

Mateusz poznański
Dyrektor Banku - ING Bank Śląski

Jeśli poszukujecie wygód, paskudnych drinków z 
all-inclusive i basenów z podgrzewaną wodą, to 

zdecydowanie odradzam. Jeśli natomiast chcecie 
doświadczyć traperskiej przygody, zanurzyć się głęboko 

w Afryce, zobaczyć jak naprawdę wygląda życie 
rdzennych mieszkańców tego ogromnego kontynentu, 

zajrzeć w miejsca, gdzie turyści nie zaglądają i to 
wszystko we wspaniałej atmosferze pionierskiej 

przygody, to trafiliście pod właściwy adres. 

Michał Truchanowicz
Microsoft, Key Account Manager

Mega ludzie. Wszystkie chwile z nimi 
spędzone są warte całego worka 

kolumbijskich peso.

Grzegorz słowiński
uczestnik Projektu Kolumbia

Moje wszelkie oczekiwania dotyczące 
tego wielkiego kawałka Afryki się 

spełniły, a moje ego zostało w pełni 
zaspokojone, tym co zobaczyłem, 

przeżyłem i tym co przygotowano dla 
mnie w Namibii. Auta terenowe, 

namioty i doborowe towarzystwo – to 
prawda, spełniły się moje marzenia

Piotr Deutsch
Prezes firmy ProOffice

Moje oczekiwania co do wyprawy zostały zrealizowane 
już w drugim dniu, a pozostałe dni 

to kolejne dawki niezapomnianej i niewiarygodnej 
przygody i pozytywnej energii. Ludzie, zwierzęta, 

krajobrazy – wszystko było niesamowite. Ich 
doświadczenie, wiedza, profesjonalizm oraz dobroć 
i prawdziwość sprawi, że będzie to wasza najlepsza 

w życiu przygoda.

Bartek rysak
uczestnik Projektu Namibia

Drugiego dnia wieczorem w Botswanie na 
kamping "przyczłapał" sobie dość potężny 
czarny nosorożec i wystarczyło zrobić 5 

kroków żeby go klepnąć w tyłek. I tak 
zaczęła się moja przygoda...

Izabela szymańska
uczestniczka Projektu Botswana

mailto:igor@legalnomads.pl
mailto:anna.mitrocka@legalnomads.pl
https://www.facebook.com/LegalNomadsPL/
https://www.instagram.com/legalnomads.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCjgThCa-vMw4yoPtDr6UZkg
https://vimeo.com/user38412692
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Przygoda czeka, nie zwlekaj!
Mamy tylko 14 miejsc :)
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Arequipa
Wyjątkowa i niepowtarzalna, 
przez mieszkańców nazwana 

„Białym Miastem”

wygasły Wulkan Chucura
na wysokości aż 4910 m n.p.m.

Kanion Colca
Najgłębszy kanion na Ziemi z punktem 

obserwacyjnym kondorów

wyspy Amantani i Taquile
Dowiemy się jakim rzemiosłem parają się 

tam mężczyźni Machu Picchu
Jedną z najpiękniejszych 
tras na świecie Inka Trail

Święta Dolina Inków
Pełną urokliwych krajobrazów 

nad rzeką Urubamba Lima
Stolica Peru

Jezioro Titikaka
Najwyżej położone żeglugowe 

jezioro na świecie,

Cusco
W języku keczua nazwane 

„Pępkiem Świata”
Amazonia

Rejs rzeką Madre de Dios


