
 

  



 

 

ŚRODKOWY MANHATTAN - STATUA WOLNOŚCI I CENTRUM FINANSOWE - BROOKLYN - GÓRNY MANHATTAN - CENTRAL PARK 

Dzieo 1. Przelot do Nowego Jorku. 

Przylot do Nowego Jorku w godzinach popołudniowych. Transfer z lotniska do hotelu. Czas wolny na odpoczynek po długim locie. 

Dzieo 2. Środkowy Manhattan. 

Śniadanie w hotelu. Dzieo zaczniemy od zwiedzania Nowego Jorku. Trasa obejmie: 34th Street, Herald Square czyli dawną siedzibę redakcji dziennika 
“Herald”, halę sportowo-widowiskową Madison Square Garden, gdzie odbywają się mecze koszykówki, hokeja na lodzie, boksu oraz liczne koncerty. Dalej, 
dom towarowy Macy's, wjazd na punkt widokowy (86 p.) najwyższego budynku w mieście - Empire State Building, Lincoln Center - gigantyczny kompleks 
kulturalny, w którym mieści się siedziba nowojorskiej Opery oraz Columbus Circle - największe rondo w Nowym Jorku. Następnie Central Park, Fifth Avenue 
- jedna z najpopularniejszych ulic handlowych świata, Pulitzer Fountain - fontanna na cześd fundatora nagrody swojego imienia Josepha Pulitzera w 
dziedzinie dziennikarstwa, literatury i muzyki. Zobaczymy także słynny Hotel Plaza, Trump Tower - ekskluzywny apartamentowiec, Katedrę Św. Patryka, 
Rockefeller Center - miasto w mieście, centrum handlowo-rozrywkowe, znane z najbardziej rozpoznawalnej choinki na świecie, 47th street zwana ulicę 
diamentową, gdzie na odcinku 500 m znajduje się 2500 sklepów i firm handlujących diamentami oraz Times Square za dnia. 

Dzieo 3. Statua Wolności i Centrum Finansowe. 

Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie rozpoczniemy od rejsu na Wyspę Liberty do Statuy Wolności oraz na Ellis Island (Wyspę Imigrantów), gdzie obecnie mieści 
się muzeum, w którym ponad połowa Amerykanów może znaleźd swoje korzenie. Następnym przystankiem naszego rejsu będzie Battery Park, na terenie 
którego, latem odbywają się liczne koncerty, festyny, gdzie można spotkad liczne monumenty upamiętniające ważne wydarzenia historyczne, w tym: The 
World War II Monument - memorial poświęcony poległym w czasie II wojny światowej na wschodnim wybrzeżu Ameryki czy The Pilgrims Monument. 
Zobaczymy także Clinton Castle - wybudowany na sztucznej wyspie w ramach przygotowao do wojny między USA a Koroną Brytyjską, który nigdy nie został 
wykorzystany do celów wojennych. W drugiej połowie XIX w. przyjmowano w nim imigrantów wjeżdżających do Ameryki zanim przeniesiono ten proces na 
Ellis Island, na skutek coraz większej fali imigracji. Przejazd na Broadway - najsłynniejszą teatralną ulicę Manhattanu. Zobaczymy słynną rzeźbę Charging 
Bull (szarżujący byk to symbol hossy i nieoficjalna maskotka maklerów giełdowych) oraz Trinity Church - Kościół Św. Trójcy, gdzie w podziemiach 
przechowywany był filmowy „Skarb Narodów”. Następnie siedziba finansjery nowojorskiej - Wall Street: New York Stock Exchange (NYSE) - znana na całym 
świecie Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych, która działa od 1792 r., Federal Hall - najlepszy przykład architektury klasycystycznej w mieście, gdzie 
zaprzysiężony został Jerzy Waszyngton na pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Trump Building, Federal Reserve Bank - Bank Rezerw 
Federalnych, zarządzający drukiem i dystrybucją amerykaoskiej waluty. Pięd kondygnacji pod ziemią (25m), przechowywane są największe rezerwy 
światowego złota. Przejście do miejsca po zburzonych wieżowcach World Trade Center (9/11 Memorial) oraz kościół Św. Pawła. Dalsze zwiedzanie: City 
Hall, Municipal Building, New York Supreme Court, dzielnica chioska - Chinatown i włoska - Little Italy, Greenwich Village i Washington Square, Broadway 
Union Square. Wieczorem opcjonalne przedstawienie na Broadway'u. 

Dzieo 4. Brooklyn - Most Brooklyoski. 

Śniadanie w hotelu. Spacer Mostem Brooklyoskim (jeden z najstarszych mostów wiszących na świecie - ponad 130 lat) na Brooklyn. Będziemy podziwiad 
spektakularny widok panoramiczny na Manhattan. Przystanek w polskiej dzielnicy Greenpoint oraz dzielnicę artystów Williamsburg. Czas wolny na obiad 
oraz zwiedzanie we własnym zakresie. 

Dzieo 5. Górny Manhattan i Central Park. 

Po śniadaniu udamy się w kierunku Harlemu - rejonu, który pielęgnuje swoje afroamerykaoskie korzenie i pełną życia kulturę. W programie zwiedzania: 
125th Street, AdamClayton Powell Building - najwyższy budynek Harlemu, nazwa od pierwszego Afro-Amerykanina z Nowego Jorku wybranego do 
Kongresu, Apollo Theater - najważniejsza scena Harlemu, karierę tutaj zaczynali m.in. Michael Jackson, Steve Wonder, Lauryn Hill czy Jimi Hendrix; 
Columbia University, Katedra Świętego Jana Ewangelisty, Dakota Building - apartament, w którym mieszkał John Lennon z Yoko Ono, przed wejściem 
którego został w 1980 roku zastrzelony przez swojego fana. Ciekawostką jest, iż w budynku tym Roman Polaoski nakręcił „Dziecko Rosemary”. Dalej, spacer 
po Central Parku: Strawberry Fields, gdzie znajduje się czarno-biała mozaika z napisem “Imagine”, przy której wielbiciele składają kwiaty w rocznicę śmierci 
Lennona, Bethesda Fountain - fontanna uświetniająca otwarcie wodociągu Crotona (występuje w wielu filmach i jest częstym obiektem do zdjęd ślubnych), 
pomnik Władysława Jagiełły, wybudowany na światową wystawę odbywającą się w Nowym Jorku, przedstawiący króla przystępującego do walki z 
Krzyżakami, Belvedere Castle - wieża obserwacyjna, która służy towarzystwu Przyrodniczemu (kiedyś obserwatorium meteorologiczne) oraz Cleopatra 
Needle (Igła Kleopatry) - obelisk podarowany Stanom Zjednoczonym przez wicekróla Egiptu. Na koniec wizyta w jednym z dwóch światowej sławy muzeów 
- Metropolitan Museum of Art lub Museum of Natural History (fakultatywnie). 

Dzieo 6. Przelot do Polski. 

Po śniadaniu czas wolny na samodzielne zakupy lub zwiedzanie, przejazd na lotnisko i wylot z Nowego Jorku do Polski.Ważne wydarzenia:12-17 marca: St. 
Patrick’s Day (17 marca), 2 września: Labor Day, 28-29 listopada: Thanksgiving + Black Friday, 17-22 grudnia: Christmas shopping 



 

 

NOWY JORK - SAN FRANCISCO - YOSEMITE - MAMMOTH LAKES - DOLINA ŚMIERCI - LAS VEGAS - LOS ANGELES 

Dzieo 1. Warszawa - Nowy Jork. 

Przylot do Nowego Jorku. Czas wolny. Nocleg w hotelu. 

Dzieo 2. Nowy Jork. 

Zwiedzanie rozpoczniemy od rejsu statkiem na Wyspę Liberty, gdzie znajduje się słynna Statua Wolności. Następnie udamy się w kierunku Manhattanu. Po 
drodze zobaczymy Ellis Island - wyspę, na której kiedyś odbywała się rejestracja emigrantów przybywających do USA. Kolejny punkt programu to 
najbardziej znany na świcie Most Brooklioski - jeden z najlepiej rozpoznawalnych symboli Nowego Jorku, wykorzystywany często w filmach, np. Dawno 
temu w Ameryce czy Transformers. Dalej udamy się na słynną ulicę finansową Wall Street, z charakterystycznym Gmachem Giełdy Nowojorskiej. 
Odwiedzimy położony obok kościół Św. Trójcy, gdzie odbywają się koncerty muzyki poważnej oraz występy najlepszych jazzowych saksofonistów. Następie 
udamy się pod Memorial 9/11, powstały ku czci osób poległych w zamachach terrorystycznych na World Trade Center w 2001 r. Kolejną atrakcją tego dnia 
będzie wizyta pod siedzibą największej amerykaoskiej firmy Standard Oil Company, założonej przez rodzinę Rockefellerów. Będąc w tej części Manhattanu 
zobaczymy także Charging Bull, czyli posąg szarżującego byka, będącego symbolem siły i mocy narodu amerykaoskiego, pierwszy Biały Dom oraz pomnik 
Waszyngtona. Dodatkowo zobaczymy Most Manhattan i siedzibę ONZ oraz Ratusz Miejski. Ostatnią atrakcją tego dnia będzie możliwośd zobaczenia z 
zewnątrz muzeum pierwszych Amerykanów oraz charakterystyczny budynek znany z filmu Men in Black. Powrót do hotelu i nocleg. 

Dzieo 3. Nowy Jork. 

Drugi dzieo zwiedzania Nowego Jorku zaczniemy od wizyty w Empire State Building - jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Stanów 
Zjednoczonych. Aby dostad się do obserwatorium, które znajduje się na 86 piętrze, trzeba przejśd 1576 schodów. Pokonanie tej trasy windą zajmuje kilka 
sekund i z tej opcji skorzystamy. Rozpościera się stąd niesamowity widok na panoramę Nowego Jorku: drapacze chmur Manhattanu, Chrysler Building, 
trójkątny Flatiron Building, a w oddali na Liberty Island i Statuę Wolności. Następnie udamy się do jednej z największych bibliotek na świecie - Nowojorskiej 
Biblioteki Publicznej, oferującej kolekcję około 11 milionów książek w 370 językach i dialektach. Kolejną atrakcją tego dnia będzie najsłynniejszy dworzec 
świata - Grand Central Terminal oraz mistyczna Katedra Św. Patryka. Dalej, udamy się do Rockefeller Center - kompleksu 19 drapaczy chmur. Swoje 
siedziby mają w tej części telewizja NBC oraz Radio City Music Hall. To tu zimą znajduje się największa nowojorska choinka oraz ogromne lodowisko znane 
z filmu "Kevin sam w Nowym Jorku". Spacer po Rockefeller zakooczymy u progu słynnej Piątej Alei (Fiftht Avenue) - najsłynniejszej i najdroższej ulicy 
świata. Tego dnia zobaczymy także budynek Metropolitan Opera i Lincoln Center z Koch Theater, słynną Juilliard School - szkołę muzyczną oraz budynek 
Dakota, w którym mieszkał John Lennon. Następnie udamy się na spacer po Central Parku i do położonego w pobliżu muzeum Gugenhaima. Stąd dalej 
przejedziemy pod zacumowany lotniskowiec Intrepid, pełniący rolę muzeum United States Navy. Ten pełen wrażeo dzieo zakooczymy spacerem po 
Broadwayu i rozświetlonym Times Square, czyli w samym sercu Manhattanu. Można będzie także wybrad się na wycieczkę do słynnej szkoły wojskowej w 
West Point lub na spektakl na Broadwayu (dla chętnych, dodatkowo płatne). Nocleg w hotelu w Nowym Jorku. 

Dzieo 4. Nowy Jork. 

Po dwóch dniach zwiedzania w grupie, nadejdzie czas na poznanie Nowego Jorku samodzielnie, w indywidualny sposób. Będzie to szansa na zobaczenie 
tych atrakcji, których nie obejmuje program, a które uznane zostaną za interesujące. Dla jednych ważne będzie odwiedzenie słynnych muzeów lub galerii, 
dla innych okazja do pójścia na przedstawienie, czy koncert, dla amatorów "shoppingu" okazja zwiedzenia, a może i zakupów, w sklepach największych 
światowych marek, dla jeszcze innych spacer i lunch np. na Placu Waszyngtona. Po południu przelot z Nowego Jorku do San Francisco. Spacer po mieście 
oraz nocleg w hotelu. 

Dzieo 5. San Francisco. 

Dzieo rozpoczniemy od rejsu na wyspę Alcatraz i wizyty w najcięższym więzieniu świata, którego jednym z pierwszych więźniów był słynny Al Capone. 
Następnie w programie zwiedzania Golden Gate - najsłynniejszego mostu na świecie, obecnego na większości tutejszych pocztówek. Tego dnia przejdziemy 
się ulicami chioskiej dzielnicy Chinatown oraz Alamo Square - dzielnicy z charakterystyczną dla San Francisco wiktoriaoską architekturą na czele z "Painted 



Ladies" znanymi z serialu "Pełna Chata". Kolejne atrakcje tego dnia to Fisherman’s Wharf - Lombard Street - najbardziej stroma i pozakręcana ulica świata. 
Po drodze mijad będziemy dzielnicę mniejszości seksualnych Castro, oznaczoną tęczowymi flagami oraz Haight-Ashbury - kolebkę ruchu hipisowskiego. 
Tego dnia zobaczymy także Transamerica Pyramid - 260-metrowy wieżowiec w kształcie ostrosłupa. Prawdziwą ucztą dla oczu będzie widok, jaki 
rozpościera się ze wzgórz Twin Peaks i obejmuje całą zatokę Golden Bay, aż po wyspę Angel i więzienie w San Quentin. Po południu czas wolny na 
odpoczynek lub dodatkowe atrakcje, w ramach których można udad się na zakupy na Union Square, czy na Market Street lub przejechad się kolejką Cable 
Car (ok. 8 USD). Nocleg w hotelu w San Francisco. 

Dzieo 6. San Francisco - Yosemite - Mammoth Lakes 

. Tego dnia udamy się w głąb doliny kalifornijskiej, w okolice słynącej z produkcji win Napa Valley, aż po przedgórze Sierra Maestra. W jednym z 
najstarszych parków USA zobaczymy słynne formacje skalne, takie jak El Capitan i Half Dome. Damy się oczarowad zachwycającą potęgą przyrody z jej 
granitowymi skałami, spektakularnymi wodospadami i rwącymi potokami. Następnie udamy się na nocleg w okolice jednego z kurortów narciarskich 
Mammoth Lakes. 

Dzieo 7. Mammoth Lakes - Dolina Śmierci - Las Vegas. 

Po śniadaniu wyjazd do Death Valley - Doliny Śmierci, która jest najbardziej suchym i gorącym obszarem w USA, ale i niezwykle urzekającym. Dolina ciągnie 
się na długości 225 km tworząc kanion ograniczony pasmami górskimi. Znajdują się tu dwa jeziora słone – wyschnięte Racetrack Playa i Badwater - 
położone 86 m poniżej poziomu morza. Pozornie martwa i wyludniona dolina jest domem dla ok. 1000 gatunków roślin i 400 gatunków zwierząt. 
Zobaczymy tu tęczowe skały Artist’s Palette i pole golfowe Devil’s Golf Course. Powrót do Las Vegas, z krótkim przystankiem w  punkcie widokowym 
Zabriskie Point. Po zakwaterowaniu zwiedzanie miasta. Jednym z najciekawszych miejsc będzie tzw. Strip, czyli odcinek siedmiokilometrowego Las Vegas 
Boulevard. Znajdują się tu ekskluzywne hotele, największe i najbardziej popularne kasyna (Bellagio, Caesars Pallace, The Venetian,Treasure Island) oraz 
centra handlowe zaprojektowane na wzór największych zabytków Paryża, Rzymu czy Wenecji. W The Venetian zobaczyd można replikę Placu Św. Marka, 
Pałacu Dożów (Palazzo Ducale), Wieży Zegarowej (Torre dell’Orologio), Mostu Rialto (Ponte Rialto), Mostu Westchnieo (Ponte dei Sospiri) oraz przepłynąd 
się gondolą po jednym z licznie występujących tu kanałów. W Las Vegas jest tak wiele do zobaczenia, że grzechem byłoby pójśd spad w czasie tak krótkiego 
pobytu. W nocy miasto tętni życiem, wybuchają spektakularnie wulkany i taoczą kolorowe fontanny - to trzeba zobaczyd! Tej nocy fakultatywnie wjazd 
windą na najwyższą wieżę w Las Vegas lub miniaturową wieżę Eiffla. Nocleg w hotelu w Las Vegas. 

Dzieo 8. Las Vegas. 

Po śniadaniu przejedziemy Zaporą Hoovera - niezwykłą, betonową konstrukcją, gdzie zaplanowany jest krótki postój. Następnie spacer po Hoover bypass - 
moście przerzuconym pół kilometra ponad kanionem rzeki Koloroado, łączącym Nevadę i Arizonę. Kolejnym i najważniejszym punktem programu tego dnia 
będzie wizyta nad Wielkim Kanionem Kolorado, wpisanym na Listę Dziedzictwa UNESCO jako najbardziej spektakularny przełom rzeki na świecie. W 
obecnym kształcie Wielki Kanion ma 446 km długości i osiąga głębokośd do około 1600 m. Dla zainteresowanych spacer po platformie widokowej Skywalk - 
szklanym pomoście nad zachodnią częścią Wielkiego Kanionu (za dodatkową opłatą). To "najwyższy balkon" na świecie, usytuowany na wysokości 1219 m 
nad ziemią (dodatkowo płatne). Przystanek w punkcie widokowym Guano Point oraz Eagel Point z panoramicznym widokiem na przełom rzeki Colorado. 
Dla chętnych, za dodatkową opłatą, lot helikopterem nad Wielkim Kanionem. O ile czas pozwoli, możliwośd zakupów w miejscowych outletach, wizyty w 
kasynach, muzeach i korzystanie z bogatej oferty, jaką oferuje Las Vegas. Nocleg w hotelu w Las Vegas. 

Dzieo 9. Las Vegas - Los Angeles. 

Po wczesnym śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Los Angeles. Po drodze wjedziemy do opuszczonego miasta Calico Ghost Town, będącego 
niegdyś kopaliną złota i srebra. Po drodze zatrzymamy się w barze-kawiarni utrzymanej w stylu amerykaoskim z lat 50. Zakwaterowanie w hotelu. Po 
południu spacer ulicami Los Angeles i zwiedzanie miasta. Obowiązkowym punktem programu tego dnia jest wizyta w Hollywood Boulevard na słynnej Alei 
Gwiazd, gdzie znaleźd można między innymi gwiazdę Michaela Jacksona, George'a Clooney’a, Brada Pitta, Angeliny Jolie, Britney Spears, czy Chucka 
Norrisa. Gwiazdy świecące najjaśniej znajdują się przy Kodak Theatre (obecnie Dolby Theatre) - miejsce corocznej gali wręczania Oscarów oraz Grauman's 
Chinese Theater, który jest historycznym miejscem uroczystości Amerykaoskiej Akademii Filmowej. Przejedziemy pod Walt Disney Concert Hall - centrum 
koncertowego i teatralnego o niesamowitej bryle z ogrodem na dachu oraz odwiedzimy Staples Center. Tu swoje mecze rozgrywa legendarna drużyna NBA 
- Los Angeles Lakers. Znajduje się tu także Grammy Museum, gdzie zobaczymy laureatów tej nagrody. Nocleg w hotelu w Los Angeles. 

Dzieo 10. Los Angeles. 

Po śniadaniu zwiedzanie miasta. Udamy się do Griffith Observatory, które wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt do obserwacji nieba. Panorama 
Los Angeles ze szczytu Griffith Park należy do jednego z najpiękniejszych widoków w mieście. Bardzo wyraźnie widad stąd litery składające się w napis 
HOLLYWOOD. Pozostając w klimacie światowego kina, dalej, udamy się do Beverly Hills. Znajdują się tu domy gwiazd dużego ekranu, chod samych aktorów 
rzadko można spotkad na ulicach miasta. Następnie spacerem przejdziemy Rodeo Drive, mijając butiki takich marek jak Giorgio Armani, Burberry, Cartier, 
Chanel, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Valentino, Versace, Yves Saint Laurent. Spacerem dojdziemy do słynnej Beverly Hills i zobaczymy komisariat 
policji z filmu "Gliniarz z Beverly Hills", który obecnie jest… komisariatem policji. Amatorów kina zainteresuje na pewno wizyta w Universal Studios (za 
dodatkową opłatą ok. 139 USD), podczas której można uzyskad wiele ciekawych informacji na temat realizacji największych produkcji filmowych. To okazja, 
by obejrzed film "od kuchni", a nawet przez moment wcielid się w rolę aktora. Nocleg w hotelu w Los Angeles. 

Dzieo 11. Los Angeles – Warszawa. 

Wykorzystując czas, jaki pozostaje do wylotu, po śniadaniu udamy się do Venice i Santa Monica - położonych nad brzegiem Oceanu Spokojnego. Piękne, 
szerokie i piaszczyste plaże Pacyfiku to ikona Kalifornii. Charakterystyczne budki ratowników czy molo w Santa Monica, na którym kooczy się legendarna 
droga 66 to obowiązkowe punkty każdej wizyty w Los Angeles. To doskonałe miejsce na podsumowanie całej podróży i możliwośd porównania atmosfery 
obu kraoców USA. W godzinach popołudniowych wylot do Warszawy. 

 



 

Wyżywienie 
śniadania. 
Typy pokoi 
W cenie zakwaterowanie w pokojach typu standard. 
Wyposażenie pokoi 
klimatyzacja, telewizja satelitarna, łazienka z wanną lub prysznicem, suszarka do włosów, mini bar (płatny), telefon, internet bezprzewodowy, sejf (płatny), 
biurko. 
Wyposażenie hotelu 
liczba pokoi: 121, restauracje: 1, bary: 1, taras słoneczny, parking (płatny), internet bezprzewodowy, winda, przechowalnia bagażu, recepcja 24h, centrum 
konferencyjne (płatne), pralnia/czyszczenie chemiczne (płatne), sala TV, brak udogodnieo dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 
Lokalizacja hotelu 
w Rzymie, ok. 600 m od Watykanu, w pobliżu centrum, ok. 20 km od lotniska, ok. 450 m od stacji metra, w pobliżu centrum rozrywki, w pobliżu sklepów, 
restauracji i barów. 
 

Wycieczki objazdowe od 1879 zł 

Dzieo 1. 

Polska - Rzym. Przelot z Polski na lotnisko Rzym Ciampino. Transfer do hotelu 4* w ścisłym centrum Rzymu. Czas wolny. Kolacja we własnym zakresie, 
nocleg. 

Dzieo 2. 

Śniadanie w formie bufetu. Spotkanie z polskim przedstawicielem i rozpoczęcie zwiedzania Watykanu. Kilkugodzinne zwiedzanie: Muzea Watykaoskie z 
wejściem poza kolejką; Ogrody Watykaoskie - najsłynniejsze ogrody świata, pełne labiryntów, fontann, egzotycznych drzew, krzewów oraz rzadkich roślin; 
siedziby Instytucji Watykanu: Dworzec Kolejowy, Radio Watykaoskie, Pałac Rządowy z herbem papieskim; Pinakoteka Watykaoska; papieska kolekcja 
powozów, m. in. "papamobile", w którym znajdował się Jan Paweł II podczas zamachu na Placu św. Piotra; Dziedziniec Szyszki i Belwederski; Galeria 
Kandelabrów, Arrasów i map kartograficznych; Sala Sobieskiego z obrazem Jana Matejki; komnaty papieża Juliusza II della Rovere zdobione przez Rafaela 
Santi; apartamenty Borgiów ozdobione freskami renesansowego malarza Pinturicchio; Kaplica Sykstyoska, imponujący Plac św. Piotra i symbol 
chrześcijaostwa - Bazylika Św. Piotra; liczne ślady pobytu Jana Pawła II: replika groty Matki Boskiej z Lourdes - ulubione miejsce spacerów i modlitwy Jana 
Pawła II, posąg Matki Boskiej Fatimskiej - wzniesiony w drugą rocznicę ocalenia Jana Pawła II, posąg Matki Boskiej Jasnogórskiej podarowany Janowi 
Pawłowi II przez klasztor na Jasnej Górze, klasztor Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykaoskich założony z inicjatywy Jana Pawła II, grób św. Jana Pawła II. 
Następnie czas wolny, nocleg. 

Dzieo 3. 

Śniadanie w formie bufetu. Spotkanie z polskim przedstawicielem i przejazd komunikacją miejską na zwiedzanie Rzymu. Trzygodzinne zwiedzanie 
starożytnej części miasta: Koloseum (z wejściem bez kolejki); łuk upamiętniający cesarza Konstantyna Wielkiego; Palatyn - miejsce osiedlenia się Romulusa, 
legendarnego założyciela Rzymu; Forum Romanum - reprezentacyjny plac miejski starożytnych Rzymian; Kapitol - najważniejsze wzgórze Rzymu, w którym 
obecnie rezyduje burmistrz miasta; Teatr Marcellusa - zbudowany przez cesarza Augusta w I wieku p.n.e; Panteon - jedna z najbardziej znanych i najlepiej 
zachowanych budowli z czasów starożytności. Następnie słynne place i fontanny Rzymu: Plac Rotundy, na którym w licznych kafejkach można delektowad 
się cappuccino i wspaniałym widokiem na Panteon; Fontanna Di Trevi - największa w Rzymie i najsłynniejsza fontanna świata; Plac Hiszpaoski - najbardziej 
widowiskowy plac w Rzymie; Schody Hiszpaoskie - wiosną dekorowane azaliami, a na Boże Narodzenie piękną szopką; ulica Condotti - jedna z najbardziej 
ekskluzywnych ulic miasta, z eleganckimi wystawami sklepów Prada, Gucci, Valentino; Plac Navona - kiedyś starożytny stadion, dziś plac o barokowej 
scenerii, jedno z najbardziej romantycznych miejsc; Campo de' Fiori - plac, na którym codziennie można podziwiad malowniczy rynek warzywno-owocowo-
kwiatowy. Czas wolny, nocleg. 

Dzieo 4. 

Śniadanie w formie bufetu (dla Klientów z wylotem we wczesnych godzinach porannych brak śniadania, wówczas istnieje możliwośd zamówienia dzieo 
wcześniej do godz. 20:00 w recepcji hotelowej pakietu śniadaniowego). Czas wolny. Spotkanie z kierowcą i transfer autem lub busem na lotnisko Rzym 
Ciampino na 3 godz. przed wylotem. Powrót do Polski.Istnieje również możliwośd zakwaterowania w hotelach o wyższej kategorii. 

UWAGA: 

Przy rezerwacji prosimy o podanie przez uczestników imprezy numerów telefonu oraz dat urodzenia. Są one konieczne do rezerwacji hoteli w Rzymie.W 
okresie zimowym Ogrody Watykaoskie można zobaczyd wyłącznie z kopuły Bazyliki św. Piotra (bez dodatkowych opłat).Istnieje możliwośd przedłużenia 
pobytu w Rzymie w kwocie 480zł/os./dobę (cena zawiera zakwaterowanie w hotelu 4* ze śniadaniem i opłatę klimatyczną). 



 

 

 

PRZYKŁADOWY PROGRAM “INDIE W PIGUŁCE” 

DELHI - JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA - DELHI 

Dzieo 1. Warszawa - Delhi. 

Wylot z lotniska Chopina do Delhi. 

Dzieo 2. Delhi (trasa około 45 km). 

Przylot do Delhi na międzynarodowe lotnisko im. Indiry Gandhi. Transfer do hotelu i czas wolny na odpoczynek. Po południu, dla chętnych wycieczka do 
Kompleksu Świątyo Akshardham (dodatkowo płatne na miejscu u pilota). Nowoczesny i zarazem tradycyjny, olbrzymich rozmiarów kompleks został oddany 
do użytku w listopadzie 2005 roku. Jest to zapierający dech w piersiach kompleks finezyjnie zdobionych budowli, które tradycją i architekturą nawiązują do 
ponad trzydziestowiecznej tradycji hinduizmu. Przy budowie zastosowano tradycyjny, w północnych Indiach, marmur i czerwony piaskowiec, obrabiane w 
pięciu różnych stylach architektonicznych - z Radżastanu, Orrisy, Gudżaratu oraz z elementami mogolskimi i dżinijskimi. Wszystko postawione i 
dopracowane w rekordowo krótkim okresie 5 lat. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

Dzieo 3. Delhi (trasa około 35 km). 

Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Indii, olbrzymiego miasta historycznie podzielonego na starą i nową cześd. Zwiedzanie zaczniemy od Starego Delhi, 
wybudowanego w czasach mogolskich, zwanego też Szahdżahanabadem. Dzisiaj stanowi ono centrum delijskich muzułmanów, dlatego pierwszym 
punktem programu będzie Jama Masjid (Meczet Piątkowy), największy meczet w Indiach. Później przejażdżka rikszami po wąskich i nadal klimatycznych 
uliczkach Starego Delhi. Zobaczymy także sąsiadujący z meczetem Czerwony Fort (tylko z zewnątrz) i udamy się do Raj Gath - miejsca kremacji Mahatmy 
Gandhiego. Następnie przemieścimy się do tzw. Nowego Delhi, wybudowanego na początku XX w. przez Brytyjczyków, jako centrum administracyjne 
kolonialnych Indii. Zobaczymy między innymi przyległe, bliźniacze budynki Sekretariatów, Sansad Bhawan (Parlament Indyjski) oraz przejedziemy w pobliżu 
Bramy Indii, stanowiącej okazały łuk triumfalny wzniesiony ku czci Hindusów poległych na wszystkich frontach I Wojny Światowej i podczas Wojen 
Afgaoskich. W dalszej części dnia odwiedzimy grobowiec Humayuna uznawany za architektoniczny pierwowzór słynnego Taj Mahal. Na koniec dnia 
zwiedzimy Gurdwarę Bangla Sahib - największą i najważniejszą w Delhi świątynię sikhijską. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

Dzieo 4. Delhi - Jaipur (trasa około 260 km, przejazd około 6 godzin). 

Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przedpołudniem odwiedzimy Kutb Minar - najwyższy ceglany minaret w Indiach, który wraz z okolicznymi zabytkami 
wpisany został na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Z Delhi udamy się w kierunku Radżastanu, do miejscowości Jaipur. W miarę możliwości 
czasowych, przed zakwaterowaniem w hotelu w Jaipurze, złożymy wizytę w miejscowej "drukarni tekstyliów". Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. 

Dzieo 5. Jaipur (trasa około 30 km). 

Rankiem, po śniadaniu, udamy się do Fortu Amber, którego pierwszy dziedziniec zdobędziemy na słoniach. XI-wieczny fort jest doskonale umiejscowioną, 
mocno obwarowaną Radżpucką fortyfikacją, a jednocześnie przez długi czas był główną siedzibą bogatego rodu spod znaku słooca. Niewątpliwe 
najpiękniejsze budowle to Brama Ganesi oraz Shish Mahal - zdobiony tysiącami kawałków luster. W dalszej części dnia wrócimy w obręb murów XVIII-
wiecznego miasta Jaipur, zwanego też Różowym Miastem. Zwiedzimy obecną siedzibę Radży Jaipuru - Pałac Miejski oraz sprawdzimy aktualny czas 
słoneczny na olbrzymich kamiennych przyrządach astronomicznych w Jantar Mantar. Kolejna nazwa Jaipuru to Miasto Klejnotów, z bogactwa których i ich 
doskonałej obróbki miasto słynie, więc będąc tam nie można pominąd krótkiego pokazu ręcznej obróbki kamieni szlachetnych. Zwiedzając Jaipur na pewno 
też zrobimy sobie zdjęcia przy Hava Mahal (Pałacu Wiatrów) oraz Jal Mahal (Pałacu na Wodzie). Po południu czas wolny. Chętni będą mogli (za dodatkową 
opłatą) odwiedzid urokliwie położoną, pomiędzy okolicznymi wzgórzami Galta Ji. Wielowiekowy kompleks świątyo nawiązuje do żyjącego tu około 2500 lat 
wcześniej Pana Galta - mistyka, mędrca, cudotwórcy. Oprócz wielu funkcjonujących świątyo, poświęconych różnym hinduskim bogom oraz świętych 
basenów ablucyjnych, wielką atrakcją Galty są stada małp zamieszkujące na stałe te tereny. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

Dzieo 6. Jaipur - Fathepur Sikri - Agra (trasa około 260 km, około 6 godzin). 

Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie i przejazd w kierunku Agry. Po drodze zwiedzanie pozostałości miasta Fatehpur Sikri. Miasto wybudowane w 1569 
roku, przez najwspanialszego mogolskiego cesarza Akbara, tak jak szybko powstało, tak samo szybko zniknęło, przez co określane jest mianem wymarłego, 
opuszczonego miasta. Dzięki kaprysowi Wielkiego Cesarza, który chciał mieszkad blisko Salima Chisti, lokalnego mędrca, możemy dzisiaj spacerowad po 



olbrzymim, świetnie zachowanym kompleksie pałacowym z czasów świetności imperium mogolskiego w Indiach. Przejdziemy przez kolejne dziedzioce 
pałacowe odwiedzając między innymi Diwan-i-Am (dziedziniec audiencji publicznych), Diwan-i-Khas z monumentalną kolumną, gdzie znajdował się tron 
(pawilon audiencji prywatnych), pięknie zdobiony Pawilon Tureckiej Sułtanki oraz okazały Pałac Jodhabai. Nocleg i obiadokolacja w Agrze. Dla chętnych (za 
dodatkową opłatą) możliwośd uczestnictwa w wieczornym spektaklu teatralnym Taj Show opowiadającym niezwykle wzruszającą historię powstania 
słynnego Taj Mahal, które odwiedzimy w kolejnym dniu. 

Dzieo 7. Agra - Delhi (trasa około 220 km, 4-5 godzin). 

Wczesnym ranem, przed śniadaniem udamy się do jednego z Siedmiu Cudów Świata - słynnego Taj Mahal. Bajeczny, olbrzymi grobowiec zbudowany z 
białego marmuru, inkrustowanego mnóstwem kamieni szlachetnych i półszlachetnych, uznawany jest za świadectwo wielkiej miłości cesarza Shahjahana 
do najukochaoszej żony Mumtaz Mahal. Jego budowa trwała 22 lata, od 1631 do 1653 r. i pochłonęła znaczną cześd cesarskiego skarbca. Obejrzymy go w 
pełnym majestacie i otoczeniu mogolskich ogrodów. Po wizycie w Taj Mahal powrót do hotelu na śniadanie. W dalszej części dnia  odwiedzimy Czerwony 
Fort - zespół budowli fortecznych i pałacowych pochodzący z czasów cesarza Akbara. Fortyfikację ukooczono w 1565 roku, jednak jako główna siedziba 
władców mogolskich była wielokrotnie przebudowywana wewnątrz. Dzięki temu do dziś zachował się cały kompleks pałacowy, którego poszczególne części 
reprezentują różne style i nazwane są od imienia mogolskiego władcy, który je przebudowywał. W środku dnia, w miarę dostępności czasowej, będziemy 
mieli okazje zapoznad się z kontynuowanymi od czasów budowy Taj Mahal tradycyjnymi metodami inkrustacji marmurów. Popołudniu powrót do Delhi. Po 
przyjeździe do Delhi zakwaterowanie w hotelu, czas wolny. Obiadokolacja w hotelu. W zależności od rozkładu lotu wylot do Polski w nocy z dnia 7/8 lub w 
dniu 8 rano. Zakwaterowanie w hotelu do momentu transferu na lotnisko. 

Dzieo 8. (15). Przylot na lotnisko w Warszawie. 

Osoby wybierające opcję przedłużenia o pobyt na Goa lub w Emiratach Arabskich, tego dnia wylecą do wybranego hotelu i po 8 dniach wypoczynku 
powrócą do kraju.UWAGA!Należy pamiętad, że Indie to fascynujący i egzotyczny kraj, co oprócz wspaniałych wrażeo wiąże się z pewnymi uciążliwościami 
podróży. Dla Paostwa komfortu staramy się bardzo, aby standard zakwaterowania nie wykraczał poniżej ogólnie przyjęte normy hoteli 3*, jednak nie 
mamy wpływu na słaby stan indyjskich dróg i uciążliwości związane z długimi przejazdami. 

  



 

 

Dzieo 1. Polska - Rio de Janeiro. 

Wylot z Polski. Przylot do Rio de Janeiro. Transfer z lotniska oraz zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. 

Dzieo 2. Rio de Janeiro - Corcovado i Głowa Cukru. 

Po śniadaniu całodniowa wycieczka po największych atrakcjach Rio de Janeiro. Najpierw przejazd pod pomnik Chrystusa Odkupiciela, o wysokości 38 m, 
znajdujący się na szczycie góry Corcovado (710 m n.p.m). Pomnik jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem Brazylii i Rio de Janeiro, uznany w 2007 roku 
za jeden z siedmiu cudów świata. U stóp posągu rozciąga się panoramiczny widok na całe Rio de Janeiro, w tym na zatokę Lagoa Rodrigo de Freitas oraz 
słynne plaże Copacabana i Ipanema. Niezapomniane widoki gwarantowane! W drugiej części dnia przejazd pod równie charakterystyczny punkt Rio: 
„Głowę Cukru” (Pão de Açucar), o wysokości prawie 400 m n.p.m. Wjazd na jej szczyt odbywa się kolejką linową, która po drodze zatrzymuje się, aby 
umożliwid podróżnym uwiecznienie bajecznych widoków. Jednym z przystanków jest wzgórze nazywane Morro da Urca (220 m n.p.m), z pięknymi 
ogrodami i licznymi punktami widokowymi. Po dotarciu na sam szczyt Głowy Cukru, można podziwiad przepiękną panoramę Rio de Janeiro, wybrzeże oraz 
zatokę Guanabara, a na horyzoncie dostrzec także Corcovado. Dla chętnych (za opłatą na miejscu) możliwe jest wzięcie udziału w locie helikopterem nad 
plażami oraz pomnikiem Chrystusa. Powrót do hotelu, czas wolny i nocleg. 

Dzieo 3. Rio de Janeiro. 

Śniadanie. Czas wolny na relaks lub możliwośd skorzystania z wycieczki fakultatywnej. W tym dniu proponujemy wyjazd jeepami do Parku Narodowego 
Tijuca (płatne ok. 40 USD/os.). Tijuca to największy na świecie las leżący w obrębie miejskiej aglomeracji – przebiega przez niego m.in. pieszy szlak na 
Corcovado. Przejazd obejmuje m.in. Vista Chinesa - malowniczą altanę wzorowaną na chioskich budowlach i będącą jednocześnie wspaniałym punktem 
widokowym oraz bajeczne wodospady, ukryte w środku lasu. Podczas wycieczki będzie można odkryd różnorodnośd przyrody lasu tropikalnego, poznad 
wiele interesujących faktów dotyczących tutejszego ekosystemu, podziwiad zróżnicowany krajobraz i dziką przyrodę oraz zrobid mnóstwo zdjęd egzotycznej 
faunie i florze (zamieszkują tutaj niezliczone ssaki, ptaki, gady i ponad 1 600 gatunków roślin). Powrót do hotelu, czas wolny, nocleg. 

Dzieo 4. Rio de Janeiro. 

Śniadanie. Czas wolny na relaks lub możliwośd skorzystania z wycieczki fakultatywnej. W tym dniu proponujemy proponujemy pół-dniowy rejs po Zatoce 
Guanabara (płatne ok. 45 USD/os.). Z portu wypłyniemy w rejs wokół licznych wysp zatoki (m.in. wyspa Mocangue, Enxadas, Cais do Porto, Cobras, 
Villegaignon), zobaczymy wspaniałe piaszczyste plaże, jak np. Adão i Eva, Jurujuba, Charitas, São Francisco, Icarai, Itapuca oraz będziemy mogli podziwiad 
całe wybrzeże Rio de Janeiro z innej perspektywy - ze strony morza. Podczas rejsu serwowane będą egzotyczne owoce. Powrót do portu. Czas wolny, 
nocleg. 

Dzieo 5. Rio de Janeiro. 

Śniadanie. Czas wolny na relaks lub możliwośd skorzystania z wycieczki fakultatywnej. W tym dniu proponujemy wycieczkę do ogrodu botanicznego (płatne 
65 USD/os. - przewodnik, transfer, bilet wstępu; wymagane min. 3 osoby lub 7 USD/os. - sam bilet wstępu). Ogród został założony w 1808 r. na zlecenie 
Króla Jana VI. Na jego terenie mieści się aleja obsadzona 134 palmami królewskimi. Na powierzchni 140 ha można podziwiad ok. 6 tys. gatunków roślin ze 
strefy subtropikalnej i tropikalnej, z czego największe wrażenie robi aż 900 gatunków palm. Od 1992 r. ogród ten jest rezerwatem biosfery UNESCO. Na 
terenie ogrodu znajduje się największe drzewo Amazonii sumauma i pau-brasil, któremu swoją nazwę zawdzięcza Brazylia. Czas wolny, nocleg. 

Dzieo 6. Rio de Janeiro. 

Po śniadaniu czas wolny na plażowanie. Wieczorem możliwośd wyjścia na Ginga Tropical Show (płatne 100 USD/os. lub 125 USD - opcja z kolacją, 
wymagane min. 3 osoby) – pokaz gorącej samby oraz innych tradycyjnych taoców brazylijskich, podczas którego tancerze zaprezentują się widzom w 
wyszukanych kostiumach. Przed pokazem kolacja (opcjonalna) w churrascarii – tradycyjnej brazylijskiej restauracji, serwującej wyśmienite lokalne potrawy. 
Powrót do hotelu. Nocleg. 

Dzieo 7. Rio de Janeiro - Polska. 

Śniadanie w hotelu. Czas wolny. Transfer na lotnisko oraz wylot do Polski.Istnieje możliwośd przedłużenia pobytu w jednym z wybranych hoteli w Rio de 
Janeiro. 

  



 

 

 

REYKJAVÍK - PARK NARODOWY THINGVELLIR - WODOSPAD GULLFOSS - GEYSIR - VIK - WODOSPADY SELJALANDSFOSS/SKOGAFOSS - WULKAN 

EYJAFJALLAJÖKULL - REYKJAVÍK 

Dzieo 1. Reykjavík. 

Przelot na Islandię. Po wylądowaniu transfer do hotelu. Nocleg. 

Dzieo 2. Park Narodowy Thingvellir - Wodospad Gullfoss - Geysir. 

Po śniadaniu całodzienna wycieczka w region „Złotego Kręgu” nazywanego niejednokrotnie Islandią w pigułce. W programie m.in.: majestatyczny 
wodospad Gullfoss, zaliczany do dziesiątki najpiękniejszych wodospadów świata; największy gejzer wyspy – Strokkur oraz jeden z najsłynniejszych gejzerów 
świata – Geysir, od którego nazwy własnej pochodzi nazwa zwyczajowa tego typu źródeł geotermalnych na całym świecie. Podczas wycieczki udamy się 
także do Parku Narodowego Thingvellir. Park ten wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i chroni jedne z najbardziej aktywnych 
sejsmicznie i wulkanicznie obszarów wyspy. Chroni on również częściowo największe jezioro Islandii i stanowi szczególnie ważne historycznie miejsce dla 
tego paostwa ze względu na odbywające się tutaj pierwsze obrady parlamentu islandzkiego w 930 roku. Późnym popołudniem powrót do hotelu i czas 
wolny na odpoczynek i kolację (we własnym zakresie). W miesiącach październik - marzec – w godzinach późnowieczornych wyjazd na obserwację zorzy 
polarnej, magicznego wielobarwnego zjawiska świetlnego pojawiającego się na niebie w bezchmurne zimowe noce. (Uwaga! Możliwośd obserwacji zorzy 
polarnej jest ściśle uzależniona od sprzyjających warunków atmosferycznych i nie ma gwarancji, że Uczestnicy zaobserwują to zjawisko podczas wycieczki). 

Dzieo 3. Vik - Wodospady Seljalandsfoss/Skogafoss - wulkan Eyjafjallajökull. 

Po śniadaniu przejazd wzdłuż południowego wybrzeża Islandii, w kierunku malowniczej wioski Vík í Mýrdal. Drogę do Vik urozmaicad będą postoje przy 
najciekawszych naturalnych atrakcjach wyspy m.in.: wodospad Seljalandsfoss oraz Skogafoss, a także malownicza sceneria lodowców, plaża Reynisfjara z 
czarnym piaskiem i imponującymi formacjami skalnymi. Jeśli pogoda dopisze – zatrzymamy się na zdjęcia przy wulkanie Eyjafjallajökull, którego erupcja w 
2010 roku sparaliżowała światowy transport lotniczy. W drodze powrotnej do hotelu - wizyta w Lava Centre – interaktywnej wystawie poświęconej 
wulkanom i zjawiskom sejsmicznym na Islandii. Czas wolny na odpoczynek i kolację (we własnym zakresie). W godzinach późnowieczornych – w miesiącach 
październk-marzec - wyjazd na kolejną obserwację zorzy polarnej. 

Dzieo 4. Reykjavík 

.Po śniadaniu spacer po stolicy Islandii z pilotem. Zobaczymy m.in. - kościół luteraoski Hallgrímskirkja, salę koncertowa Harpa, ratusz miejski, parlament, 
dzielnicę portową. Po południu czas wolny. Dla chętnych możliwośd uczestnictwa w dodatkowo płatnych wycieczkach fakultatywnych: półdniowy rejs na 
obserwację wielorybów (czas trwania 2 - 3 godziny) – ok. 85 EUR od osoby; a ok. 170 EUR od osoby za rejs szybką łodzią (szczególnie polecamy). 

Dzieo 5. 

Po śniadaniu czas wolny na samodzielne zwiedzanie Reykjaviku oraz zakupy. Dla chętnych: możliwośd lotu helikopterem (od ok. 250 EUR od osoby) oraz 
zwiedzania unikatowego tunelu lawowego – stworzonego przez strumieo lawy o temperaturze 1200°C (około 60 EUR). Możliwośd uczestnictwa w 
pożegnalnej kolacji - bufet owoców morza (około 60 EUR). Wieczorem przejazd do Blue Lagoon – jednego z najsłynniejszych na świecie kompleksów 
naturalnych basenów geotermalnych (prosimy o zabranie stroju kąpielowego. W zależności od rozkładu lotu ten punkt programu może byd realizowany w 
dniu pierwszym). Znajdują się one na polach lawy, czyli miejscu sprzyjającym energii geotermalnej. Charakterystyczny mlecznoniebieski odcieo wody 
wynika z dużej zawartości krzemionki, krzem tworzy miękką warstwę na dnie jeziora, którą kąpiący mogą się nacierad. Woda jest także niezwykle bogata w 
różnego rodzaju sole. Z Blue Lagoon udamy się na lotnisko. Lot powrotny do Polski w godzinach późnowieczornych. Imprezy na Islandię odbywają się w 
kameralnych grupach. 

  



 

 

 

AMMAN - DŻARASZ - MORZE MARTWE - PETRA - AKABA - WADI RUM - KARAK - AMMAN 

Dzieo 1. Amman 

Wylot z Polski i transfer do hotelu. Odpoczynek po podróży. Kolacja i nocleg. Dla chętnych - wieczorem wycieczka fakultatywna - Amman Nocą. Balad to 
najstarsza częśd miasta, centrum Ammanu, która składa się z niezliczonej ilości ryneczków i straganów (Suk), można poczud się jak rodowity Jordaoczyk 
kosztując słodkiej Kanafeh (serowego ciasta moczonego w słodkim syropie na bazie cukru) w tradycyjnym sklepie. Na zakooczenie dnia fajka wodna w 
różnych smakach w klasycznej kawiarni. Koszt wycieczki fakultatywnej - 25 USD/osoba (na miejscu pilotowi). 

Dzieo 2. Amman – Dżarasz– Morze Martwe 

Po śniadaniu zwiedzanie Ammanu – stolicy Jordanii. Obecnie miasto liczy ponad 2 miliony mieszkaoców i jest siedzibą dworu króla Abdullaha II z dynastii 
Haszymidów, uważanych za potomków Proroka Mahometa. Wzmianki o mieście pojawiły się w kronikach już w czasach Starego Testamentu, kiedy było 
ono stolicą kraju Ammonitów i stanowiło ważny ośrodek. Odwiedzimy Cytadelę Jabal al-Qal'a, wzniesioną na jednym z 7 wzgórz Ammanu gdzie znajdują się 
pozostałości po rzymskiej Świątyni Herkulesa i okazałym Pałacu Umajjadów z VIII wieku. Na zakooczenie zobaczymy także Błękitny Meczet i amfiteatr 
rzymski z II wieku n.e. z miejscami na widowni mogącymi pomieścid nawet 6 tys. widzów. Po południu wyjazd do oddalonego o 50 km od Ammanu, 
zjawiskowego miasta rzymskiego Dżarasz. Miejsce to uznawane jest za jeden z największych i najlepiej zachowanych skupisk architektury rzymskiej poza 
Półwyspem Apenioskim i nazywane jest Pompejami Bliskiego Wschodu. W dobrym stanie zachował się Hipodrom i Łuk Hadriana, wybudowany w 129 r. 
n.e. na pamiątkę wizyty cesarza. Podczas spaceru zobaczymy rozległe ulice, monumentalne kolumny i największe skarby Dżaraszu – świątynie, łaźnie, 
teatry, nimfeum i okrągły plac. Przejazd nad Morze Martwe i zakwaterowanie w hotelu. Kolacja i nocleg. 

Dzieo 3. Morze Martwe 

Po śniadaniu czas wolny na korzystanie z hotelowych basenów i prywatnej plaży nad Morzem Martwym. Kąpiele w tym miejscu już od najdawniejszych lat 
słynną ze swoich zdrowotnych właściwości, a samo Morze Martwe często nazywane jest największym na świecie naturalnym SPA. Na tak nisko położonym 
terenie powietrze jest aż o 10% bogatsze w tlen i mikroelementy. Poza tym zasobne w minerały czarne błoto oraz gorące źródła siarkowe występujące 
wzdłuż wybrzeża wykorzystuje się do leczenia chorób stawów i skóry. Kolacja i nocleg. 

Dzieo 4. Jordaoskie Zamki na pustyni 

Po śniadaniu wyjazd do Wschodniej Jordanii regionu, który słynie z licznych zamków z VII i VIII w. n.e. oddalonych od siebie o zaledwie kilkanaście 
kilometrów. Zamki wybudowano podczas panowania Kalifów z dynastii Umajjadów, jako wiejskie rezydencje i loże myśliwskie. Poznamy historię 
pierwszych muzułmaoskich władców Arabii, posłuchamy legend o ekstrawaganckim życiu pełnym rozpusty. Wpisany na listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO zamek Qusayr Amra jest jednym z najbardziej znanych pustynnych fortyfikacji Jordanii. Kiedyś służył jako Pałac Myśliwski, ale sławę zawdzięcza 
odważnym freskom przedstawiającym uczty, picie wina i nagie kobiety. Udamy się też do Qasr Kharana - surowej, dwupoziomowej fortecy stojącej na 
ogromnej równinie. Zamek otacza aura tajemniczości, ponieważ nie wiadomo, dla kogo został wybudowany, a jest bogatą mieszanką wpływów 
architektury mezopotamskiej, sasanidzkiej, arabskiej i greckiej. Na koniec zajedziemy do Qasr Al-Azraq, zwanego Błękitną Fortecą. Umajjadowie 
wybudowali ten zamek jako swoją rezydencję wiejską, a w okresie Rewolty Arabskiej przeciwko Imperium Osmaoskiemu (1917-1918) mieszkał tu Thomas 
E. Lawrence, nazywany “Lawrence’m z Arabii” - jeden z liderów wojsk brytyjskich i autor książki “Siedem filarów mądrości”, w której opisuje swoje 
doświadczenia z Bliskiego Wschodu. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. 

Dzieo 5. Petra - Akaba 

Po śniadaniu przejazd do Petry będącym jednym z Siedmiu Nowych Cudów Świata. Wiele osób nazywa to miasto najbardziej magicznym miejscem na 
Bliskim Wschodzie. Petra była wykutą w skalnej dolinie stolicą Królestwa Nabetaoczyków. Obecnie jako Różowe Miasto jest jednym z najwspanialszych 
zabytków na świecie i zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wejście do miasta prowadzi przez słynny As-Sik - wąski, długi na 1,2 km 
wąwóz, który miejscami zwęża się do 3 metrów szerokości. Wyjście z kanionu prowadzi wprost na plac przed najbardziej spektakularny i rozpoznawalny 
budynek Petry - na trzydziestodziewięciometrowy skarbiec. Dalej ścieżki miasta wiodą doliną wyschniętej rzeki do Amfiteatru, Grobowców Królewskich, 
placu targowego, który swego czasu był najważniejszym miejscem handlu na trasie szlaku przypraw. Po zwiedzaniu przejazd nad Morze Czerwone do 
kurortu Akaba, będącego jedynym portem morskim Jordanii. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. 

Dzieo 6. Akaba – Wadi Rum 

Śniadanie. Czas wolny na odpoczynek i kąpiele w Morzu Czerwonym, fakultatywnie wycieczka do Wadi Rum. Czerwona dolina Wadi Rum na pustyni jest 
jedną z największych jordaoskich atrakcji, słynie z przepięknych widoków i wyjątkowych krajobrazów. Po zaledwie dwugodzinnym Jeep Safari znajdziemy 
się w miejscu, które przypomina zupełnie inną planetę. Nie bez powodu Wadi Rum w filmach często udaje “Czerwoną Planetę” - w 2015 roku tutaj 
nakręcono film Ridleya Scotta “Marsjanin”. Dolina leży wśród granitowych i zbudowanych z piaskowców przedziwnych formacji i skał, a jej rozległy obszar 



daje poczucie całkowitej wolności. Wioska Wadi Rum natomiast liczy tylko kilkuset mieszkaoców – Beduinów, mieszkających w namiotach z koziej skóry, 
wypasających zwierzęta na pustyni i kultywujących tradycję. Podczas wycieczki nie tylko zobaczymy najbardziej malownicze miejsca i najsłynniejsze 
formacje skał. Poszalejemy na pustynnym Jeep Safari, a także poznamy historię tego miejsca i zwyczaje panujące wśród Beduinów. Koszt wycieczki 
fakultatywnej do Wadi Rum to 50 USD/osoba (na miejscu pilotowi). Kolacja i nocleg. 

Dzieo 7. Karak – Amman 

Po śniadaniu wyjazd z Akaby i przejazd do Ammanu. Po drodze zatrzymamy się w Al-Karak – słynnym zamku krzyżowców. Twierdza została zbudowana w 
połowie XII wieku przez Payena le Bouteiller (lennika Królestwa Jerozolimskiego) i stanowiła fragment fortyfikacji pomiędzy Akabą a Turcją. Potęga i 
lokalizacja zamku krzyżowców uczyniła z niej jedną z najważniejszych twierdz obronnych wschodniego skrzydła Paostwa Krzyżowców. Ten strategiczny 
zamek z trzech stron otoczony jest klifami. Górował nad Drogą Królewską, którą przebiegał lukratywny szlak handlowy i przechodziły pielgrzymki do Mekki. 
Znajduje się blisko Jerozolimy i Morza Martwego. Po drodze wjedziemy na legendarną Górę Nebo i odwiedzimy bizantyjskie Sanktuarium Mojżesza. 
Według lokalnej tradycji stąd Mojżesz zobaczył Ziemię Obiecaną, a ponieważ nie było mu dane wkroczyd na Ziemię Kanaanu, zgodn ie z przekazami tutaj 
umarł. Górę Nebo jako miejsce święte czczą więc zarówno żydzi, muzułmanie i chrześcijanie. Na szczycie góry znajduje się park archeologiczny, którym 
opiekują się franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej gdzie podziwiad można wyjątkowe mozaiki z różnych okresów. Następnie przejazd do miasteczka 
Madaba, gdzie w prawosławnej bazylice Św. Jerzego zachowała się pochodząca z VI wieku „Mapa Mozaikowa z Madaby”. Mozaika stanowi najstarsze 
kartograficzne przedstawienie Ziemi Świętej od Libanu na północy do delty Nilu na południu, ze szczególnym uwzględnieniem Świętego Miasta Jerozolimy. 
Do kościoła pielgrzymują także wierni, aby modlid się do cudownej ikony „Matki Boskiej z trzema rękoma”. Dojazd do Ammanu, zakwaterowanie, kolacja i 
nocleg. 

Dzieo 8. Amman 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko i powrót do Polski. 

  



 

 

TBILISI- MCCHETA- BODBE - SIGNAGI-GORI - UPLISCYCHE - BORDŻOMI - TBILISI 

Dzieo 1. Polska – Tbilisi. 

Wylot z Polski i przelot do Tbilisi. 

Dzieo 2. Tbilisi – Mccheta – Tbilisi. 

Poranny przylot do Tbilisi. Transfer do hotelu, relaks po podróży. Po śniadaniu zwiedzanie Tbilisi, stolicy i największego miasta Gruzji. Miasto zajmuje 
powierzchnię 372 km kw. i liczy ok miliona mieszkaoców. Powstało w V wieku naszej ery za panowania Vakhtang Gorgasali, gruzioskiego króla Kartli 
(Iberia). Do największych zabytków miasta należą: m.in.: Sameba – Katedra Świętej Trójcy, znana jako "Budowla Tysiąclecia" i będąca największą 
prawosławną katedrą w Gruzji oraz na całym Kaukazie, mierząca prawie 100 metrów wysokości; twierdza Narikala (wjazd na górę kolejką linową), z której 
rozpościera się panoramiczny widok na Tbilisi; plac Europy i Most Pokoju; Al. Szoty Rustawelego z pomnikiem św. Jerzego. Spacer klimatycznymi uliczkami 
starego miasta. W drugiej części dnia przejazd do miejscowości Mccheta, starożytnej stolicy i centrum religijnego Gruzji liczącego 3000 lat. Na miejscu 
można zobaczyd wpisaną na listę UNESCO katedrę Sweticchoweli (XI w.), gdzie znajdują się szaty Chrystusa. Możliwośd zakupu pamiątek na lokalnym 
bazarze. Następnie wjazd pod położony na wzgórzu Monastyr Dżwari (VI w.), z którego rozpościera się wspaniały widok na okolicę. Powrót do Tbilisi. 
Kolacja w lokalnej restauracji z regionalnymi potrawami, winem, muzyką na żywo i taocami kaukaskimi. Nocleg. 

Dzieo 3. Tbilisi – Kachetia – Tbilisi. 

Śniadanie. Całodniowa wycieczka do regionu Kachetia – słynącego ze swoich tradycji winiarskich. W regionie Kachetia wytwarza się ok. 70% całej 
gruzioskiej produkcji tego szlachetnego trunku. Po drodze podziwianie pięknych krajobrazów Kachetii, nazywanej gruzioską Toskanią. W trakcie wycieczki 
degustacja wyśmienitych gruzioskich trunków, pokaz i nauka gotowania lokalnego przysmaku chaczapuri oraz pieczenie chleba szoti. Kolejnym punktem 
będzie zwiedzanie Bodbe, z kompleksem klasztornym św. Jerzego oraz grobem św. Nino oraz wizyta w urokliwym Signagi „mieście zakochanych”, w którym 
urząd stanu cywilnego otwarty jest przez całą dobę. Powrót do Tbilisi, czas wolny. Nocleg. 

Dzieo 4. Tbilisi – Gori – Upliscyche – Bordżomi– Tbilisi. 

Po śniadaniu przejazd do miejscowości Gori, w której znajduje się Paostwowe Muzeum Józefa Stalina. Oprócz licznych pamiątek, mebli, obrazów czy 
plakatów mieści się tutaj jedna z kilkunastu masek pośmiertnych, której poświęcono osobną salę. Następnie wizyta w Upliscyche, zwanym "Twierdzą 
Boga". Skalne miasto zbudowane na wysokim skalistym lewym brzegu rzeki Mtkwari, zawiera partie budowane od II w. p.n.e. do późnego średniowiecza i 
wyróżnia się unikalnym połączeniem różnych stylów architektonicznych. Ostatnim punktem podróży będzie miejscowośd uzdrowiskowa Bordżomi, w której 
spróbowad można naturalnej wody mineralnej, znanej ze swoich leczniczych właściwości. Czas wolny na spacer w Parku Bordżomi. Powrót do Tbilisi. Czas 
wolny. Nocleg. 

Dzieo 5. Tbilisi – Polska. 

Nocny transfer na lotnisko w Tbilisi. Powrót do Polski. 

Uwaga: 

Ze względu na słaby stan gruzioskiej infrastruktury drogowej na trasie przewidziane są dłuższe przejazdy. Należy pamiętad, że Gruzja to piękny kraj, co 
oprócz wspaniałych wrażeo wiąże się z pewnymi uciążliwościami podróży. Dla Paostwa komfortu staramy się bardzo, aby standard zakwaterowania nie 
wykraczał poniżej ogólnie przyjętej normy hoteli 3*. Przyda się cieplejsze okrycie chroniące przed deszczem i wiatrem oraz krem z filtrem 
przeciwsłonecznym i nakrycie głowy. Podczas zwiedzania większości obiektów religijnych wymagane jest noszenie odpowiedniego ubioru: kobiety - chusta 
na głowę oraz spódnica za kolano lub ewentualnie spodnie do kostki, mężczyźni - długie spodnie. Kobiety nie powinny nosid bluzek z głębokimi dekoltami. 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


