
 TERMIN WYPRAWY:  20.05-05.06.2023
+ HAWAJE (opcja, 6 dni):   04.06-11.06.2023

USA
UNITED STATES 

OF NOMADS
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● Przeżycia w Death Valley
● Szaleństwa w Las Vegas
● Przelot helikopterem do Grand Canyon (opcja)
● Trekking po Angels Landing w Zion National Park
● Antelope Canyon, Horseshoe Bend i Monument Valley
● Przejazd z Durango pociągiem retro do Silvertone
● Jazda jeepami w górach w Telluride
● Prekolumbijskie osiedla indiańskie w Mesa Verde

● Legendarny Dziki Zachód w Tombstone
● San Diego i lotniskowiec USS Midway (opcja)
● Yuma, Los Angeles, Mulholland Drive, Sunset 

Boulevard, Venice Beach, Santa Monica
● Zabawa w Universal Studios w Hollywood (opcja)
● Malownicze miasteczko pośród winnic z polskim 

akcentem – Paso Robles
● Jazda Highway 1
● Monumentalne sekwoje w Sequoia National Park

Główne atrakcje wyprawy do USA
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DZIEŃ 1 LIMA
WYLOT Z POLSKI – LIMA

Dlaczego USA?
Środkowy Zachód i Zachód USA to miejsca legendarne. Przez lata ciągnęli tu żądni 

bogactwa i przygód poszukiwacze złota, osadnicy, farmerzy, wszelkiej maści 

wyrzutki i stróżowie prawa, ludzie pracowici i rzezimieszki. Obowiązują tu proste 

zasady – bądź otwarty na ludzi, uczciwy, pracowity i szanuj słowa, które 

wypowiadasz. Każdy stan USA ma swoją specyfikę, ale wszystkie jeden wspólny 

mianownik, który łatwo poczuć będąc na miejscu, ale trudno opisać, dlatego 

skrótowo mówi się nań „American Dream”.

Pamiętasz te zabawy w kowbojów i szeryfów? Chodziłeś z koltami przy pasku 

niczym John Wayne? Marzyłeś o noclegu przy ognisku na bezkresach Monument 

Valley? Kto z nas z wypiekami na twarzy nie śledził przygód bohaterów westernów? 

Kto nie wychował się na amerykańskich filmach i mitach z Dzikiego Zachodu lub 

rodem z Kalifornii? Ta atmosfera jest ciągle doskonale wyczuwalna w miejscach, 

w  które chcemy Was zabrać. Nevada, Utah, Kolorado, Nowy Meksyk, Arizona 

i Kalifornia to miejsca absolutnie wyjątkowe i każdemu z nich należałoby poświęcić 

kilka tygodni na eksplorację. Bardzo zróżnicowane krajobrazowo, od pustyń przez 

równiny, łagodne góry oklejone winnicami po dzikie, górskie krajobrazy Kolorado. 

Unikalne formacje skalne (choć zgodnie musimy przyznać, że miejscami łudząco 

podobne do tych, które widzieliśmy w Afryce Południowej) i oszałamiająca 

roślinność z gigantycznymi sekwojami na czele, zapierające dech w piersiach 

malownicze drogi, którymi będziemy przecinać kolejne pasma górskie niczym 

bohaterowie „Konwoju”, „Blue Highway”, „Prostej Historii” i innych ikonicznych 

filmów drogi, to czeka Was podczas tej podróży.
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Zobacz, co nas czeka
na trasie w USA!

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=x_0B7GKRgKg
http://www.youtube.com/watch?v=x_0B7GKRgKg
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DZIEŃ 1 LECIMY!
SPOTKAMY SIĘ NA OKĘCIU I RUSZYMY
W TRANSATLANTYCKĄ PODRÓŻ DO LOS 
ANGELES. 

Przed nami wielogodzinna podróż, przelecimy nad Oceanem Atlantyckim 

i niemal całymi Stanami Zjednoczonymi, ale ponieważ lecimy na Zachód, to 

czas względny spędzony w podróży będzie dość krótki. Na miejscu będziemy 

tego samego dnia popołudniu, odbierzemy samochody i udamy na 

odpoczynek do hotelu.
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DZIEŃ 2 DEATH VALLEY 
- LAS VEGAS
(LOS ANGELES - LAS VEGAS 387 MIL)

Po śniadaniu, wypoczęci po podróży ruszymy w  kierunku  Las Vegas, 

miasta grzechu, które nigdy nie zasypia. Po drodze czeka nas pierwsza 

atrakcja, słynąca z ekstremalnie trudnych warunków dla życia dolina, czyli 

Death Valley. W trakcie naszego pobytu temperatura w tym miejscu 

powinna oscylować około 30-35 stopni Celsjusza, nie będzie to zatem 

najwyższa gorączka, z jaką się zetkniemy w tej podróży. Ale warto 

pamiętać, że ekstremalne temperatury mierzone w tym miejscu 

przekraczają 50 stopni, a rekord wyniósł 56,7! Ponadto grunt pod nogami 

nagrzewa się do niemal 100 stopni, dlatego warto mieć buty z solidną 

podeszwą! 

Dolina Śmierci to największa depresja w Ameryce Północnej, sięgająca 

86 m p.p.m. Otaczają ją pasma górskie Panamint oraz Amargosa ze 

szczytami przekraczającymi 3000 m n.p.m. Będą to pierwsze zapierające 

dech w piersiach widoki na amerykańskiej ziemi. A wieczorem dotrzemy do 

miasta świateł, niekończących się imprez, hazardu, grzechu i wszelkiej 

rozrywki - Las Vegas! Po odświeżeniu się w hotelu ruszymy w nocną 

przestrzeń miasta!

Amerykanie mawiają i warto to zapamiętać - What Happens In Vegas, Stays 

In Vegas! :)
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usa w liczbach
odległość od Polski – 9630  km

powierzchnia: 9 834 000 km²

liczba ludności: 325 700 000 (2017)

języki: głównie angielski i hiszpański

temperatura w trakcie pobytu: zależnie od miejsca 15-35 st. C

waluta: dolar amerykański (USD)



10

DZIEŃ 3 Las Vegas, Grand Canyon
(LAS VEGAS – HURRICANE 137 MIL)

Po nocnych szaleństwach dzień zaczniemy od późnego śniadania w legendarnym, i na pewno niezdrowym miejscu, czyli 

w restauracji Fatburger przy Stripie. Chętni udadzą się helikopterem do Grand Canyon, zaś ci, którzy zostaną na miejscu 

ruszą zwiedzać miasto. Jest to również dobra okazja, żeby udać się na zakupy. Przy korzystnym kursie dolara można 

w USA w bardzo atrakcyjnych cenach kupić zwłaszcza garderobę i elektronikę. Wieczorem opuścimy Las Vegas i Nevadę, 

ruszymy w drogę do położonego w Utah Hurricane, gdzie spędzimy noc.
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DZIEŃ 4 Zdobywamy Zion
(PRZEJAZD HURRICANE – ZION – PAGE 127 MIL)

Wczesnym rankiem ruszymy w drogę do położonego zaledwie nieco ponad 20 mil za Hurricane

parku narodowego Zion. Tutaj pierwszy raz zetkniemy się z monumentalnymi skałami 

i przepięknymi krajobrazami, które będziemy podziwiać z legendarnej ścieżki trekkingowej 

Angels Landing. Nie jest to trasa dla każdego, nie powinny się na nią wybierać osoby z lękiem 

wysokości, ponieważ miejscami ścieżka prowadzi po ostrych skałach grani nad urwiskiem, gdzie 

konieczne jest przytrzymywanie się łańcuchów. Wszelkie trudy wynagrodzą nam zapierające dech 

widoki. Po całym dniu spędzonym w Zion National Park ruszymy w drogę do Page w Arizonie. 

To dopiero czwarty dzień wyprawy i już trzeci odwiedzany przez nas stan.
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DZIEŃ 5 Kanion i podkowa
(PAGE – MONUMENT VALLEY – DURANGO 288 
MIL)

W piątym dniu naszej podróży, po noclegu spędzonym w Page, zwiedzimy miejsca, 

w których wykonano zdjęcia sprzedane później za miliony dolarów, więc radzimy nie 

zapomnieć aparatów. Może i do kogoś z nas uśmiechnie się szczęście i znajdziemy nowe 

ujęcie, które później uczyni z autora milionera? Oby tak się stało, ale nawet jeśli Wasze 

zdjęcia zobaczą później „tylko” znajomi i rodzina, to i tak efekt jest murowany. Tego dnia 

zobaczymy Kanion Antylopy, długi na ponad 1300 stóp (ponad 400 metrów) i głęboki 

na prawie 120 stóp kanion wyżłobiony w piaskowcowych skałach przez tysiąclecia 

w trakcie niezliczonych okresowych powodzi. Powodzie te zdarzają się nadal, jedna z 

nich w 2006 r. poczyniła spustoszenia, w wyniku których kanion zamknięto do zwiedzania 

na pięć miesięcy. Woda przepływa przez kanion z ogromną siłą, za każdym razem nieco 

go zmieniając, tworząc charakterystyczne pofalowane ściany z widocznymi warstwami 

skał. Z kanionu udamy się zobaczyć słynne zakole rzeki Kolorado, zwane podkową, czyli 

Horseshoe Bend. Staniemy nad przepaścią mierzącą bez mała 1000 stóp z 

majestatycznym widokiem na charakterystyczny meander.

Tego dnia czeka nas też dłuższy przejazd, przejedziemy przez Utah do Kolorado z 

przystankiem w Monument Valley. Charakterystyczna Dolina Pomników znana jest 

z widzenia każdemu, kto kiedykolwiek oglądał westerny. Formy skalne wyrzeźbione 

w iglice, płaskowyże, czy góry stołowe rozciągają się po horyzont w każdą stronę. Przy 

odrobinie szczęścia spotkamy po drodze dzikie mustangi.
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DZIEŃ 6 Gorączka złota
(PRZEJAZD DURANGO – OURAY 70 MIL)

Pierwszy dzień w Kolorado rozpoczniemy wczesnym rankiem na 

dworcu kolejowym w Durango. Ruszymy w malowniczą podróż do 

starego, górniczego miasteczka Silvertone. Trasa kolei wije się 

pośród gór, po półkach skalnych, nad rzeką w kanionie na odcinku 

około 45 mil. 

Trasa została uruchomiona w 1881 r., a jej pierwotnym zadaniem 

był transport srebra i złota wydobywanego w górach San Juan. 

Jechać będziemy zabytkowymi wagonami ciągniętymi przez 

parowozy w iście westernowym klimacie. Podróż można umilić 

sobie wyśmienitą krwawą mary podawaną w wagonie 

restauracyjnym. 

W Silvertone spędzimy około dwóch godzin i wrócimy autobusem 

do Durango. Następnie samochodami udamy się przez góry do 

Ouray, gdzie wieczorem spędzimy kilka miłych chwil w lokalnym 

mini browarze.
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DZIEŃ 7 Mała Szwajcaria 
(OURAY – TELLURIDE – CORTEZ 126 MIL)

Mieszkańcy tego uroczego zakątka Kolorado mówią nań Mała Szwajcaria. Są to 

najprawdopodobniej echa dawnej tęsknoty osadników za Starym Lądem, ale my, 

przyjezdni z Europy, bezpośrednich nawiązań do Szwajcarii raczej nie zobaczymy. Rejon 

Telluride jest mekką narciarzy, łowców jeleni i fanów off-roadu. Przejedziemy jeepami 

po trasach pozostałych w górach po dawnych kopalniach, zobaczymy ich ruiny, 

wyjedziemy ponad linię drzew, by podziwiać piękne, górskie krajobrazy, a jeśli warunki 

pogodowe pozwolą zawitamy też do malowniczego miasteczka, mekki narciarzy, 

Telluride. Po dniu spędzonym w górach ruszymy na południowy zachód w kierunku 

Cortez.
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DZIEŃ 8 MESA VERDE
(PRZEJAZD CORTEZ – TRUTH OR 
CONSEQUENCES 408 MIL)

Park narodowy Mesa Verde obejmuje obszary, na których znaleziono 

pozostałości osadnictwa Indian z czasów prekolumbijskich. 

Dzisiejsze Stany Zjednoczone to kraj stosunkowo młody, ale kultura 

i osadnictwo kwitły tam na długo przed przybyciem osadników 

z Europy, o czym często w powszechnym przekazie się zapomina. 

Zobaczymy ruiny niespotykanych budowli wzniesionych przez Indian 

pod nawisami skalnymi, a wśród nich słynny, nieźle zachowany Cliff 

Palace. Przy dobrych warunkach pogodowych będziemy mieli 

szansę zobaczyć to miejsce z bliska. Tego dnia przed nami także 

drugi dłuższy przejazd do miejscowości Truth or Consequences.

Opuszczamy Kolorado i ruszamy na południe do Truth or 

Consequences w Nowym Meksyku. Geneza nazwy tego miasteczka 

jest bardzo interesująca, ale opowiemy o niej na miejscu. Jako 

ciekawostkę należy dodać, że w pobliżu tej miejscowości znajduje 

się prywatne centrum kosmiczne, które ma ambicje w przyszłości 

stać się alternatywą dla przylądka Canaveral na Florydzie. Po drodze 

mamy małą niespodziankę dla fanów seriali, ale więcej o tym 

w odpowiednim czasie.
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DZIEŃ 9 TOMBSTONE
(TRUTH OR CONSEQUENCES – 
TOMBSTONE 278 MIL)

Wracamy do Arizony, tym razem na południową jej część, naszym zdaniem 

najwspanialszy zakątek Dzikiego Zachodu. I nie chodzi tu wyłącznie 

o olśniewające krajobrazy i drogi niczym z legendarnych filmów, to co czyni 

Tombstone wyjątkowym, to ludzie. Tutaj nadal rządzą proste, podstawowe 

zasady, wiara z Boga, honor i umiłowanie ojczyzny. Miasteczko, dzisiaj 

mniejsze niż 100 lat temu, było areną najsłynniejszej walki, w której słynny 

szeryf Wyatt Earp pokonał braci Clanton i McLaury, którzy z prawem byli 

raczej na bakier. Część miasta wygląda niczym wycięta ze starych zdjęć lub 

z westernu. 

Wieczorem zajrzymy do Wielkonosej Kaśki, knajpki w westernowym stylu. 

Miasto słynie również z najstarszego drzewa różanego na świecie. W USA, 

gdzie historia jest towarem deficytowym, a nowe wypiera stare w nieznanym 

Europejczykom tempie, takie miejsca jak Tombstone są bardzo hołubione.
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DZIEŃ 10 DO MIASTA ANIOŁÓW
(TOMBSTONE – YUMA 308 MIL)

W drodze do Kalifornii zatrzymamy się na nocleg w słynnym granicznym miasteczku o wdzięcznej 

nazwie Yuma (tak, ta sama Yuma, do której pociąg odchodził o 15:10). To jedno z najgorętszych miast 

w USA wpisane do księgi rekordów Guinessa jako najbardziej słoneczne miejsce na Ziemi. Nigdy 

w historii pomiarów temperatura nie spadła tam poniżej 13 stopni, a zdarza się, że sięga powyżej 50.
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DZIEŃ 11 LOS ANGELES, KALIFORNIA
(YUMA – SAN DIEGO – LOS ANGELES 294 MILE)

Witamy w słonecznej Kalifornii. W drodze do Los Angeles zatrzymamy się na lunch w San Diego, a jeśli czas nam pozwoli, 

obejrzymy z bliska monumentalny lotniskowiec USS Midway, który po wyjściu ze służby został zamieniony w muzeum. 

Po południu, drogą wzdłuż brzegu oceanu, ruszymy na północ. Wieczór spędzimy w Hollywood, przejedziemy się słynną 

Mulholland Drive, zobaczymy Sunset Boulevard, a zachód słońca obejrzymy na Venice Beach.
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DZIEŃ 12 UNIVERSAL 
STUDIOS HOLLYWOOD
W POSZUKIWANIU DZIECKA W SOBIE 

Harry Potter, Park Jurajski, Mumia, Simpsonowie, Szybcy i Wściekli i 

wiele innych atrakcji czeka na nas w Universal Studios Hollywood. Nawet 

jeśli dziecko w Was dawno wydoroślało, to jest niemal pewne, że w 

Universal Studios przypomni o sobie. Będzie to wspaniały dzień pełen 

wrażeń, jakich dotychczas nie przeżyliście. Jedna z tych rzeczy, których 

naprawdę opisać się nie da, trzeba ich doświadczyć na własnej skórze! 

Jest to nasz obowiązkowy punkt programu podczas każdej naszej wizyty w 

LA, choć to tylko opcja, więc jeśli chcecie w inny sposób spędzić czas w Los 

Angeles dodatkowych atrakcji i miejsc jest sporo. 
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DZIEŃ 13 PASO ROBLES
(LOS ANGELES – PASO ROBLES 262 MILE)

Rano ruszymy malowniczą drogą California State Route 1, zwaną też Pacific 

Coast Highway, na północ. Jest to jedna z najbardziej malowniczych dróg na 

świecie, prowadząca wzdłuż pięknego wybrzeża Pacyfiku. Wjeżdżając nieco 

głębiej w interior, przejedziemy przez wzgórza porośnięte winnicami i dotrzemy do 

uroczego Paso Robles. W mieście tym odbywa się corocznie festiwal imienia 

Ignacego Paderewskiego, który był wielkim entuzjastą Stanów Zjednoczonych, 

posiadającym spore posiadłości ziemskie między innymi w okolicy miasteczka. 

W miejsce to trafił, aby w okolicznych źródłach siarczanych podleczyć bóle 

w przedramieniu i zrazu zakochał się w tej okolicy. Było to w roku 1914 podczas 

dziewiątego tournée Mistrza po USA. W Paso Robles miłośnicy wina będą mieli 

okazję skosztować najlepsze z nich w kilku klimatycznych winnicach. 

W Polsce niestety niewiele się o tym mówi, ale Paderewski był bardzo poważany 

w całych Stanach, przemierzył je kilkakrotnie wzdłuż i wszerz, a pamięć o nim jest 

wiecznie żywa i kultywowana. Szanowano go nie tylko za wirtuozerskie popisy 

w grze na fortepianie, ale także za jego żarliwy patriotyzm i wyrobienie polityczne.
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DZIEŃ 14 SEQUOIA PARK
(PASO ROBLES – SEQUOIA PARK
– THREE RIVERS 134 MILE)

Park Narodowy Sekwoi jest położony ok. 3 godzin jazdy od Paso Robles 

w paśmie gór Sierra Nevada. Widok tych drzew za każdym razem zapiera 

dech, nie można do tego przywyknąć. Staniemy u stóp największego 

drzewa na świecie, General Sherman Tree. Sekwoje to drzewa, które 

w wieku stu lat mogą mierzyć raptem metr wysokości, a obwód ich pnia 

może wynosić mniej więcej tyle co obwód ołówka, potrafią tak trwać przez 

kilkaset lat czekając na swoją okazję do wzrostu. 

Żyją nawet do 3500 lat. Obecnie żyjące okazy osiągają ok. 95 metrów 

wysokości i 10 metrów średnicy pnia, ale szacuje się, że w XIX wieku były 

okazy mierzące ponad 130 metrów wysokości, a średnica ich pnia 

wynosiła 12 metrów! W środowisku naturalnym sekwoje można spotkać 

wyłącznie w tym jednym miejscu na Ziemi.
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DZIEŃ 15 LOS ANGELES
(PARK SEKWOI – LOS ANGELES 226 MIL)

Ruszamy malowniczymi drogami w drogę powrotną w kierunku Miasta Aniołów, 

gdzie wieczorem w czasie wolnym udamy się na przejażdżkę do Santa Monica. 

Na przedłużeniu Colorado Boulevard znajduje się pierwsze w USA molo 

zbudowane na betonowych palach, słynne Santa Monica Pier. Znajdują się tam 

sklepy, knajpki, a także niewielki park rozrywki z atrakcjami z lat dwudziestych XX 

w. oraz akwarium. Jest to również punkt, w którym w latach 1936–1985 swój 

bieg kończyła historyczna i znana wszystkim Route 66. 

Na molo natknąć się można na ulicznych artystów, gromadzących sporą 

publiczność na swoich występach. Będzie to ostatni punkt naszego pobytu na 

kontynentalnej części USA. 
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DZIEŃ 16 Powrót… lub nie :)
Nad ranem przejazd na lotnisko i wylot do kraju lub opcjonalnie przelot na… Hawaje!. 
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DZIEŃ 16-21 MAUI, HAwaje
Podróż przez kontynentalne stany południowego zachodu USA będzie intensywna 

i na pewno nie zawadzi po tak długich trasach nieco odpocząć w rajskim klimacie 

cudownej hawajskiej wyspy - Maui. Zwłaszcza, że będziemy stosunkowo blisko, gdyż 

lot z LA zajmuje około 5 h. Dla osób, które zdecydują się na przedłużenie wyprawy 

przygotowaliśmy taką opcję i gorąco namawiamy do skorzystania z niej!. 

Maui jest drugą co do wielkości wyspą archipelagu, w naszej ocenie najpiękniejszą. 

Pobyt tam będzie miał formę czysto relaksacyjną. Dla każdego coś dobrego: Maui 

oferuje bardzo wiele form spędzania czasu, od leżakowania na rajskich plażach 

i kąpieli w wyjątkowo ciepłych wodach Pacyfiku, przez objazdowe trasy dookoła 

wyspy, zwłaszcza malowniczą trasą do miejscowości Hana, po trekkingi zboczami 

wulkanu Haleakalā, wznoszącego się na wysokość ponad 3000 m npm. Wschód 

słońca oglądany z punktu widokowego na wschodniej części krateru jest 

niezapomnianym przeżyciem!

Na miejscu można zorganizować wiele atrakcji, łącznie z przelotami helikopterem, 

czy rejsami na nurkowanie. Będzie to wspaniała okazja, żeby po trudach podróży 

zwyczajnie odpocząć i naładować akumulatory przed powrotem do Polski.  Ta część 

wyjazdu będzie miała formułę czasu wolnego, każdy sam zdecyduje, co będzie chciał 

robić, a my chętnie pomożemy w zorganizowaniu atrakcji już na miejscu. Zachęcamy 

do skorzystania z tej opcji, bo taka okazja nie trafia się często! Zapewniamy, że Hawaje 

to miejsce, w które będziecie chcieli wrócić nie raz! 
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     CENA ZAWIERA

● opiekę przewodników z Polski

● wszystkie transfery

● wynajem komfortowych samochodów klasy 

van z ubezpieczeniem - 4 osoby na każde auto

● koszty noclegów. Noclegi w hotelach i motelach - pokoje 

2-osobowe.

● wszystkie wstępy do rezerwatów i parków narodowych

● wejście do Antelope Canyon

● wjazd do Monument Valley

● koszt przejazdu koleją Durango – Silvertone

● jeep safari w Telluride/Ouray (napiwki dla obsługi płatne 

osobno wg. uznania)

● całodniowy bilet wstępu do Universal Studios Hollywood

● Ubezpieczenie  ERGO Ubezpieczenia Podróży - wariant 

TIP PLUS

OPCJA HAWAJE, CENA ZAWIERA

● noclegi w luksusowym hotelu

● wynajem samochodów wraz z ubezpieczeniem - 4 osoby 

na każde auto

● przelot: Los Angeles - Kahului - Los Angeles

ODWIEDZANE PARKI NARODOWE: Death Valley, Zion, Antelope 

Canyon, Monument Valley, Mesa Verde,  Sequoia, Grand Canyon (opcja)

     CENA NIE ZAWIERA

● PRZELOTÓW: Warszawa – Los Angeles – Warszawa  – 

ok.3200 zł

● Wyżywienia - posiłki i napoje (ok. 20-25 USD / dzień)

● Paliwo, parkingi

● Zwyczajowe napiwki - w USA istnieje zwyczaj dawania 

napiwków nie tylko w barach i restauracjach, ale także 

dla lokalnych przewodników.

● MOŻLIWE ATRAKCJE FAKULTATYWNE: 

● Grand Canyon z pokładu helikoptera od 329 USD

● Bilet wstępu na lotniskowiec USS Midway - 21 USD

● Zwiedzanie Universal Studios - 179 USD

● Testowanie wina w winnicach Paso Robles - 10-30 USD

● Express Pass Universal - dopłata 50 USD

(bilet bez konieczności stania w kolejkach do atrakcji)

● Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Koszt 

ubezpieczenia to 4,4% od wartości imprezy.

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.

TERMIN WYPRAWY: 
22.05-07.06.2022

koszt uczestnictwa: 

USA
UNITED STATES 

OF NOMADS

 12 990 PLN + LOTY 
OPCJA HAWAJE (6 dni)

 +6990 PLN
 

 TERMIN WYPRAWY:  20.05-05.06.2023
+ HAWAJE (opcja, 6 dni):   04.06-11.06.2023
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Igor Olejniczak
PRZEWODNIK

+48 501 740 604 
igor@legalnomads.pl

Artur Makowski
PRZEWODNIK

+48 600 008 967
artur@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

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

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

kolumbijskich peso.

Grzegorz słowiński
uczestnik Projektu Kolumbia

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:artur@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


