
 
 

 
 

Toronto, Niagara, Waszyngton, Filadelfia, Nowy Jork 
 

7 dni w czerwcu i lipcu 2022 
Edukacja. Zabawa. Rozrywka 

 
 
 
 
Dzień 1 
Przejazd sprawdzonym i bezpiecznym autokarem na lotnisko. Wybór lotniska uzależniamy od najkorzystniejszej dla 
uczestników ceny lotu. Przelot do Toronto lotem bezpośrednim np. z Berlina lub Warszawy lub z przesiadkami, gdzie 
lotniskiem startu będzie np. Wrocław (przez Amsterdam, Frankfurt, Monachium czy Warszawę). Przejazd z lotniska do miejsca 
zakwaterowania. Czas wolny na odpoczynek i przystosowanie się do zmiany strefy czasowej.  
 
Dzień 2 
Toronto - Niagara Falls. Po śniadaniu zwiedzanie Toronto - największego miasta Kanady, położonego nad jeziorem Ontario. 
Toronto jest najbardziej zróżnicowanym pod względem etnicznym miastem świata, zamieszkałym przez ponad 100 
społeczności z Afryki, Azji i Europy. Miasto jest ekonomiczną stolicą Kanady i jedną z najbardziej dynamicznych metropolii 
Ameryki Północnej. Zwiedzanie rozpocznie się od wizyty na szczycie wieży transmisyjnej CN Tower - najwyższej wolnostojącej 
budowli w Ameryce Północnej o ponad 553 m wysokości, która stanowi symbol miasta i jego główną atrakcję, a do niedawna 
była najwyższą budowlą na świecie. Następnie przejazd na Nathan Square - jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w 
Toronto oraz wizyta w jednym z budynków parlamentu - Queen’s Park. Kolejna atrakcja tego dnia, będzie bezkonkurencyjna 
- wodospad Niagara. Po drodze zatrzymamy się w XIX-wiecznym, urokliwym miasteczku Niagara On The Lake, leżącym nad 
samym jeziorem Ontario. Na miejscu znajduje się polski cmentarz wojskowy, na którym spoczywają żołnierze Błękitnej Armii, 
zmarli podczas epidemii hiszpanki w 1918 roku. Wodospad znajduje się na granicy USA i Kanady na rzece Niagara i rozdzielony 
jest Wyspą Kozią na dwie części. Umożliwia on przepływ wody z jeziora Erie do położonego 100 m niżej jeziora Ontario.Nie 
jest on ani największym, ani najszerszym wodospadem, ale niewątpliwie jest jednym z najpiękniejszych, co dostrzec można 
będzie ze specjalnej platformy widokowej. W tym niesamowitym miejscu zaplanowany jest spacer nad wodospadem oraz rejs 
statkiem wycieczkowym pod najszerszą część wodospadu, zwaną Końską Podkową. Dla głodnych wrażeń opcjonalnie wjazd 
na wieżę widokową Skylon Tower (dodatkowo płatne ok. 15 USD), skąd roztacza się malowniczy widok na cały przełom rzeki 
i na stronę amerykańską. Na zakończenie dnia wieczorny spacer nad wodospad tonący w barwach rozświetlających 
reflektorów. Nocleg w hotelu w Niagara Falls.  
 
Dzień 3 
Wizyta w wiosce Amiszów. Po śniadaniu przejazd przez tereny należące do Amiszów. Amisze to niezwykle konserwatywny 
odłam anabaptystów, żyjący według bardzo rygorystycznych i staroświeckich zasad, dotyczących zarówno ubioru, gospodarki, 
jak i wszystkich innych dziedzin. Zobaczyć tu można mężczyzn w słomkowych kapeluszach z długimi brodami, kobiety w 
chustach i kilkuletnie dzieci pracujące w polu. Amisze nie akceptują nowoczesnej techniki, nie korzystają z elektryczności, 
samochodów, telewizji, fotografii i innych nowoczesnych wynalazków. Praktycznie wszyscy zajmują się rolnictwem i 
rzemiosłami z nim związanymi. Amisze stawiają swoje zasady ponad oficjalnym prawem, przez co niejednokrotnie dochodziło 
do konfliktów pomiędzy wspólnotami amiszów a rządem amerykańskim. Przejazd do Waszyngtonu. Nocleg w hotelu. 
 



 
 
Dzień 4 
Waszyngton - Filadelfia. Po śniadaniu zwiedzanie miasta, w tym między innymi Kapitolu (siedziba Kongresu i Senatu) i 
Biblioteki Kongresu. Następnie wizyta pod pomnikiem Kazimierza Pułaskiego na placu Freedom Plaza oraz pod pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki przed frontem Białego Domu. Na ten dzień zaplanowano także spacer do monumentalnego mauzoleum 
prezydenta Abrahama Lincolna oraz pod pomnik noblisty Alberta Einsteina i doktora Martina Luthera Kinga. Przejazd w 
kierunku Nowego Jorku. Droga prowadzić będzie między innymi przez most nad rzeką Potomac. Przerwa na spacer po 
cmentarzu Arlington - najważniejszej nekropolii USA, gdzie znajdują się groby rodu Kennedych. Następnie przejdziemy obok 
Pentagonu - siedziby Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Jest to największy pod względem kubatury i liczby 
pomieszczeń budynek biurowy na świecie, nie będący wieżowcem. W budynku pracują 23 tysiące pracowników wojskowych 
i cywilnych oraz 3 tysiące personelu pomocniczego. Budynek ma 5 pięter, a każde piętro ma pięć korytarzy okrążających cały 
budynek. Pomimo, że wszystkie korytarze mają razem 28 km długości, przejście między dwoma punktami w budynku zajmuje 
około 7 minut. Centralny dziedziniec budynku liczący 5 akrów (20 000 m²) jest największym w siłach zbrojnych USA otwartym 
terenem, gdzie obowiązuje zakaz salutowania i noszenia na głowie czapek wojskowych. Następnie przejazd do Filadelfii, gdzie 
zwiedzimy Liberty Center - miejsce podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz zobaczymy słynny 
Liberty Bell - historyczny dzwon symbolizujący wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Wśród atrakcji tego dnia 
schody, po których wbiegał Sylwester Stallone w znanym filmie "Rocky" oraz dom zamieszkiwany w przeszłości przez Tadeusza 
Kościuszko. Nocleg w Filadelfii.  
 
Dzień 5 
Nowy Jork. Po śniadaniu przejazd z Filadelfii do Nowego Jorku. Zwiedzanie miasta rozpocznie się od rejsu statkiem na Wyspę 
Liberty do Statuy Wolności oraz na Ellis Island (Wyspę Imigrantów), gdzie obecnie mieści się muzeum, w którym większość 
Amerykanów jest w stanie odnaleźć korzenie swoich przodków. Następnym przystankiem jest Battery Park, na terenie którego 
odbywają się koncerty, festyny i pokazy. Ale jest to też miejsce zadumy, ze względu na liczne pomniki 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. W planach na ten dzień słynny Most Brooklyński, będący jedną 
z najstarszych wiszących konstrukcji na świecie. Odwiedziny dzielnicy finansową na Manhattanie z gmachem Giełdy 
Nowojorskiej przy Wall Street oraz historycznego kościoła św. Trójcy. Zobaczyć będzie można Memorial 9/11, który powstał 
w ku czci osób poległych w zamachach terrorystycznych na World Trade Center w 2001 r. Następnie przejazd przez Chinatown 
-  dzielnicę zamieszkałą głównie przez mniejszość azjatycką, głownie z Chin, oraz przez SOHO - elegancką dzielnicę 
zabytkowych budynków z charakterystycznymi żeliwnymi schodami, eleganckimi restauracjami oraz galeriami sztuki. Nocleg 
w hotelu w Nowym Jorku (poza Manhattanem). 
 
Dzień 6 
Nowy Jork. Kolejna atrakcja tego dnia to wjazd na 86 piętro Empire State Building - jednego z głównych symboli Nowego 
Jorku. W planach odwiedziny Biblioteki Nowojorskiej, dworca Grand Central, Katedry św. Patryka, Rockefeller Center oraz 
wizyta na słynnej Piątej Alei. Na zakończenie dnia moc wrażeń, jakich dostarczy spacer po Broadwayu i słynny rozświetlony 
Times Square w samym sercu Manhattanu. Popołudnie wolne, w tym czasie będzie okazja do poznania Nowego Jorku 
samodzielnie. Może być to okazja do odwiedzenia jednego ze słynnych muzeów, galerii sztuki lub lotniskowca Intrepid z 
promem kosmicznym Enterprise. Można będzie wybrać się także na spektakl na Broadwayu (fakultatywnie - dodatkowo 
płatne). W tym dniu będzie również czas na zakupy, a wizyta w sklepach w Nowym Jorku na pewno dostarczy wiele 
niesamowitych wrażeń. Nocleg w hotelu w Nowym Jorku (poza Manhattanem). 
 
Dzień 7 
Nowy Jork – Warszawa/Berlin. Wykwaterowanie i czas na ostatnie zakupy np. w outletach w New Jersey. Przejazd przez 
dzielnicę polską Greenpoint, a na koniec przystanek widokowy przy Moście Brooklyńskim i ostatni rzut oka na miejsce, do 
którego chce się wrócić. Przejazd na lotnisko. Wylot w stronę Polski. 
 



 
 

CENA WYCIECZKI, 7 dni, wraz z biletami lotniczymi: 

Przy minimum 30 płacących uczestnikach 6270,00 zł od osoby  

Przy minimum 25 płacących uczestnikach 6570,00 zł od osoby  

Przy minimum 20 płacących uczestnikach 6870,00 zł od osoby  

 

ŚWIADCZENIA:  
PRZELOT na trasie Polska - Toronto - Nowy Jork – Polska oraz opłaty lotniskowe. 
PRZEJAZDY na trasie do i z lotniska. 
NOCLEG 6 noclegów w hotelu 3* w pokojach dwuosobowych. Rezerwując miejsca noclegowe zawsze mamy na uwadze to, 
by były one w możliwie najwyższym standardzie i w najlepszej cenie, akceptowalnej przez grupę. Dostępność najlepszych 
miejsc noclegowych zależy m.in. od daty potwierdzenia realizacji wycieczki lub wpłaty zaliczki. UWAGA: Osoby w wieku 
poniżej 21 lat mogą zameldować się w hotelu wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego. 
WYŻYWIENIE śniadanie kontynentalne x 6. 
BILETY WSTĘPU do zwiedzanych obiektów. 
PRZEWODNIK miejscowy oraz PILOT podczas trwania wycieczki.  
UBEZPIECZENIE KL, NNW. 
 

DODATKOWE PŁATNE:  
Obiady, obiadokolacje czy kolacje nie są wliczone w cenę wycieczki, gdyż zwyczajowo „jemy na mieście”, dając każdemu z 
uczestników wolną rękę w wyborze dania. Ceny dań obiadowych zaczynają się od 7-10 dolarów. 
 
UWAGI: 1. Godziny pobytu na wycieczce oraz kolejność zwiedzania do ustalenia. 2. Koszt wycieczki podany na dzień 30.09.2021. Koszt 
wycieczki może się zmienić po ponad 5% podwyżkach cen usług transportowych, wyżywieniowych, dotyczących zakupu biletów wstępu lub 
innych podwyżkach mających wpływ na cenę wycieczki. 3. Oferta ważna przez 45 dni od jej przekazania. Po tym okresie nie gwarantujemy 
dostępności świadczeń wchodzących w zakres wycieczki (np. usług transportowych, biletów do zwiedzanych obiektów czy miejsc 
noclegowych przy wycieczkach wielodniowych) oraz jednostkowych cen, które weszły w skład całkowitego kosztu wycieczki. 4. Zamieszczone 
w ofercie opisy wycieczek są podane wyłącznie informacyjnie. Nie możemy zagwarantować, że będą one wszystkie realizowane, że zobaczymy 
wszystkie wymienione obiekty. 6. Walutą obowiązującą w Kanadzie jest dolar kanadyjski (CAD) - podczas kanadyjskiej części programu 
płatności na miejscu są możliwe tylko w lokalnej walucie. 7. Na wycieczce brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 8. 
Tworzymy Wycieczki – pod taką nazwą („marką”) tworzy produkty turystyczne Fundacja Na Szlaku – licencjonowany organizator turystyki, nr 
wpisu do ewidencji organizatorów 634/28/2015.  

Do zobaczenia!  
Marcin Socha 
Tel. 607 300 754  
www.TworzymyWycieczki.pl 


