
Termin wyprawy: 4 lipca 2023 – 18 lipca 2023

Yellowstone



Jesteś pod opieką doświadczonych podróżników, organizatorów 
wyjazdów od wielu lat, pasjonatów Stanów Zjednoczonych, 
a w tym autorów przewodnika Odkryj Amerykę, o którym 
szczegółowe informacje przeczytasz na stronie 
-> www.przewodnik.odkryj-ameryke.pl

Przed, jak i podczas trwania wyjazdu, możesz zawsze liczyć na naszą 
pomoc.

Czas podróży jest zawsze ograniczony, dlatego ruszamy w mądrze 
zaplanowaną trasę, którą już pokonaliśmy wiele razy.

Od początku znasz dokładny koszt całego wyjazdu, a na miejscu 
nie martwiesz się o płatności za noclegi, bilety wstępu i inne 
świadczenia.

Nocujesz w sprawdzonych hotelach i motelach.

Brak ukrytych kosztów.

Podróżujemy grupą, ale na miejscu masz pełną dowolność, aby się 
od nas odłączyć i poszczególne miejsca zobaczyć samemu !

Możesz dołączyć do nas w pojedynkę.

Poznasz innych ludzi ciekawych świata.

Odwiedzisz Stany Zjednoczone, 
spełnisz swoje marzenie 
i poczujesz, że żyjesz na całego

Sprawiamy, że podróże do USA stają się możliwe dla 
większej liczby osób. Poniżej możesz zapoznać się 
z korzyściami dołączenia do naszej grupy!
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W praktyce :)
• Przygotujemy Cie do wyjazdu;

• Wesprzemy w czasie lotu do USA

• Razem będziemy podróżować autokarem

• Nocujemy w tych samych hotelach

• Zwiedzimy parki narodowe i miasta



Za każdym razem będąc w Stanach Zjednoczonych, czujemy się jakbyśmy wylądowali na innej planecie. Wszystko zaczyna się już na lotnisku, gdzie niby 

jest tak samo jak na Okęciu, ale po dłuższej obserwacji otoczenia dostrzegamy różnicę. Widzimy nowe sklepy, większe samochody, stykamy się z nową 

kulturą, a nawet odczuwamy inny, cieplejszy powiew powietrza. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszego pierwszego „dotknięcia” Ameryki!

Często dzień zaczynać będziemy o świcie, bo czas to najważniejsza wartość podczas takiej wyprawy. Będziemy podróżować jedną grupą, ale sposób 

zwiedzania wybranego miejsca jest całkowicie dowolny. Zależy nam, żeby każdy mógł odbyć swoją wymarzoną podróż na własnych zasadach i warunkach, 

ale przy tym bezpiecznie i mądrze. Do tego chcemy podróżować w zgranej grupie podróżników, którzy tak samo spragnieni są amerykańskiej podróży. 

Dlatego właśnie nie odpuścimy wieczornych integracji, pełnych uśmiechu, zabawy, śpiewów i dobrej energii. Wychodzimy z założenia, że pandemia 

mocno ograniczyła nasze kontakty towarzyskie, więc czas trochę nadrobić te zaległości i dobrze się bawić. Stany Zjednoczone to kraj stworzony do 

takich wypraw. Tutaj codziennie coś się dzieje. Każdego dnia czekają na nas inne, nowe przygody. Dzięki temu nie ma ani chwili na nudę, a taka podróż 

to olbrzymi zastrzyk adrenaliny i wspomnienia, które pozostaną w nas na zawsze!

Zapraszamy Was na niezwykłą wyprawę na północny zachód USA. Z Odkrywcami Ameryki dotrzecie w miejsca, gdzie dzika przyroda przeplata się 

z historią Stanów Zjednoczonych. W czasie naszej wyprawy zabierzemy Was do Yellowstone - pierwszego parku narodowego na świecie, odwiedzicie też 

Grand Teton - jedno z najbardziej fotogenicznych pasm górskich w USA i legendarne Góry Skaliste. Na granicy z Kanadą zwiedzicie Park Narodowy Glacier 

i przejedziecie się słynną drogą Going to the Sun Road. W Górach Czarnych, w starej kopalni złota udacie się na poszukiwanie tego cennego kruszcu. 

Będzie też sporo indiańskich opowieści, bo właśnie w Górach Czarny Siuksowie toczyli najbardziej zażarte walki z amerykańską armią. Odwiedzicie 

malownicze plenery „Tańczącego z wilkami” w parku Badlands i tajemniczą Wieżę Diabła w stanie Wyoming. Do tych wszystkich atrakcji dołączymy 

kompetentnych przewodników - pasjonatów USA, wspaniałą atmosferę i dużo dobrego humoru. Zatem ruszamy - kierunek północny zachód!



Naszą wyprawę rozpoczynamy w Denver. Tu wylądujemy 

po locie z Polski. Potem wygodny autokar zabierze Was do 

hotelu. Wieczór to czas na odpoczynek i zebranie sił przed 

czekającą Was intensywną wyprawą!

1Dzień pierwszy



2Dzień drugi Po śniadaniu wyruszamy na zwiedzanie parku narodowego Gór 

Skalistych. Zaczniemy od szlaku do czterech polodowcowych jezior 

- Bear Lake, Nymph Lake, Dream Lake i Emerald Lake. Wędrówkę 

rozpoczniemy od Bear Lake, które znajduje się przy samym parkingu. 

Po niecałym kilometrze docieramy do Nymph Lake. To urokliwy staw 

porośnięty liliami wodnymi. Dalej szlak robi się nieco bardziej stromy, 

po kolejnym kilometrze ukarze się Wam Dream Lake, uważane za 

jedno z najpiękniejszych jezior w parku Rocky Mountain. Na końcu 

szlaku czeka na Was Emerald Lake - piękne jezioro w skalnej niecce 

otoczone granitowymi szczytami. Po naszej wędrówce wjedziemy na 

parkową drogę widokową - Trail Ridge Road. Ta najwyżej położona 

utwardzona droga w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych 

nazywana jest też „Highway to the Sky”, bo wspina się na 3700 

metrów wysokości. Wzdłuż drogi zatrzymamy się na kilku punktach 

widokowych, a potem przespacerujemy się szlakiem Tundra 

Communities Trail do niesamowitych formacji skalnych w kształcie 

grzybów - Mushroom Rocks. Zatrzymamy się też w Alpine Visitor Center, 

najwyżej położonym Visitor Center w USA. Na koniec dnia pojedziemy 

do hotelu Stanley, w którym Steven King wpadł na pomysł napisania 

„Lśnienia”. Pisarz zatrzymał się tu wraz z zoną i synem w 1974 roku. 

Byli jedynymi gośćmi, bo hotel szykował się do zamknięcia na zimę. 

Zarówno King, jak i jego syn mieli w nocy koszmary i zwidy, cześć z nich 

pisarz zawał w swojej powieści. Na noc wrócimy do naszego hotelu.



3Dzień trzeci

To będzie długi dzień. Prawie w całości poświęcimy go na przejazd z Kolorado przez stan Wyoming. 

Trasa będzie wiodła głównie przez pustkowia, dopiero po dotarciu w pobliże Gór Teton krajobraz zmieni 

się na znacznie ciekawszy. Te góry i park narodowy Grand Teton będą naszym celem następnego dnia.



4Dzień czwarty Przed nami ekscytujący dzień, zaczniemy go w parku Grand Teton, a skończymy w parku Yellowstone. 

Przejedziemy przez drogę widokową przez park Grand Teton zatrzymując się w miejscach znanych 

Wam zapewne z wielu widokówek. Odwiedzimy też słynny Mormon Row - mormońską osadę założoną pod koniec XIX wieku przez 

Mormonów przybyłych w te rajony z Salt Lake City. W jednym z filmów z serii „Rocky” Mormon Row odgrywa rosyjską wioskę, w której trenuje 

bohater filmu. Po przejeździe przez Grand Teton będziemy już u wrót Yellowstone. Kolejnym naszym przystankiem będzie Lower Geyser 

Basin. To obszar z największą koncentracją gejzerów na świecie, jest tu ich ponad trzysta. Najbardziej imponującym z nich jest Old Faithful. 

Jego erupcję na szczęście można przewidzieć, zdarza się ona co 60-110 minut, dlatego na pewno zobaczycie ten okazały gejzer w akcji. Na 

obszarze Lower Geyser Basin znajduje się wiele zjawiskowo pięknych jeziorek geotermalnych, z których na szczególną uwagę zasługuje 

Morning Glory. Nasz kolejny punkt w Yellowstone to Midway Geyser Basin, gdzie znajduje się jezioro geotermalne Grand Prismatic 

Spring. To trzecie największe gorące źródło na świecie i zarazem jedno z najbardziej kolorowych, bo jego wody rozszczepiają światło jak 

pryzmat. Na nocleg pojedziemy do hotelu na granicy parku, by rano nie tracić czasu na dojazd i w zasadzie od razu zacząć zwiedzanie.





5Dzień piąty

Dzień rozpoczniemy od Norris Geyser Basin. Najpierw 

udamy się do Steamboat Geyser. To najwyżej 

wybuchający aktywny gejzer na świecie, w czasie 

erupcji woda wyrzucana jest na ponad 91 metrów. 

Niestety nie można przewidzieć jego wybuchu, bo 

erupcje następują w interwałach od 4 dni do 50 lat. Ale 

może akurat dopisze nam szczęście. Na tym obszarze 

znajduje się też Porcelain Basin. Jeziorka zachwycają 

tutaj ferią barw, od pastelowego błękitu, przez żółć 

do intensywnej zieleni. Zobaczycie tu też fumarole - 

wyziewy gazów wulkanicznych, z których bezustannie 

wydobywają się kłęby pary. Z Norris Geyser Basin 

pojedziemy do Grand Canyon of Yellowstone. Po 

drodze zatrzymamy się przy Gibbon Falls - pięknym 

wodospadzie na rzece Gibbon River. W Wielkim 

Kanionie rzeki Yellowstone odwiedzimy jego 

północną i południową krawędź, zatrzymamy się na 

punktach widokowych, w tym na najsłynniejszym 

z nich Artists Point oraz przejdziemy krótkimi 

szlakami do samej rzeki.



6Dzień szósty

To będzie nasz kolejny dzień w Yellowstone. Zaczniemy go od 

Mommoth Hot Springs. To niesamowite trawertynowe tarasy, 

które powstawały przez miliony lat. Gorąca woda z tutejszych 

źródeł ochładzała się i osadzała węglan wapnia, który jest głównym 

składnikiem marmuru i trawertynu. Tutaj przespacerujemy się 

po drewnianych pomostach między poszczególnymi tarasami, 

zobaczymy też kolorowe źródła. Tuż obok znajduje się słynny 

Fort Yellowstone. To tutaj zamieszkiwali żołnierze, których 

władze Yellowstone wezwały do ochrony parku. To stacjonujący 

tu żołnierze byli pierwowzorem rangerów, stąd też ich kapelusze 

przypominające kapelusze amerykańskiej kawalerii. Następnie 

pojedziemy w kierunku Tower-Roosevelt. Po drodze zobaczymy 

Undine Falls i zatrzymamy sie na kilku punktach widokowych 

na rzekę Yellowstone. Kolejnym przystankiem będzie Tower 

Fall. To piękny ponad 40-metrowy wodospad przypominający 

górną kaskadę wodospadu Yosemite. Swoją nazwę zawdzięcza 

skalnym wieżycom powstałym z ochłodzonej lawy. Na koniec 

pojedziemy do Lamar Valley znanej z mnogości dzikiej 

zwierzyny. Można tu zobaczyć stada bizonów, widłorogów, 

jeleni. Jest duża szansa na zobaczenie wilka, niedźwiedzia 

grizzly, bielika amerykańskiego, kojota. Dlatego też Dolina 

Lamar nazywana jest często Serengeti of America. Wieczorem 

opuścimy Wyoming i na nocleg udamy się do Montany.



7Dzień siódmy Ten dzień upłynie nam na przejeździe przez stan Montana w pobliże 

granicy kanadyjskiej. Zanocujemy na skraju parku Glacier, by z samego 

rana móc wyruszyć na zwiedzanie.



8Dzień ósmy

Zwiedzanie Parku Lodowców zaczniemy od Lake McDonald. 

To największe jezioro w parku, ma 10 mil długości, a jego cechą 

charakterystyczną są niezwykle kolorowe kamyczki, które znajdziecie 

na jego brzegach. Następnie wybierzemy się na szlak Trail of the 

Cedars, który poprowadzi nas między wysokimi cedrami, niektóre 

z nich mają ponad 500 lat. Dalej pojedziemy słynną Going-to-the-

Sun-Road, którą znają wszyscy fani filmu „Lśnienie”. W sekwencji 

otwierającej bohater filmu jedzie nią do nawiedzonego hotelu. 

My zaś Going-to-the-Sun-Road ruszymy w głąb parku. Po drodze 

zatrzymamy się przy geologicznym fenomenie o nazwie Weeping 

Wall. „Płacząca Ściana” to naturalny wodospad przesiąkający 

szeroką kaskadą przez skarpę przy drodze. Efekt jest taki, że 

przejeżdżające pojazdy zostaję oblane strumieniami wody niczym 

w myjni samochodowej. Weeping Wall to jedna z głównych atrakcji 

parku Glacier. Kolejny przystanek to Logan Visitor Center, skąd 

wyruszymy na szlak Hidden Lake. To jeden z najpiękniejszych 

szlaków w parku, z zachwycającymi widokami na górskie szczyty 

i ukwiecone łąki. Będziecie mieć tu ogromną szansę na zobaczenie 

dzikich zwierząt, niedźwiedzia, kozła śnieżnego, owcę wielkorogą. 

Nasz kolejny szlak tego dnia to Saint Mary Falls. To krótki szlak do 

bardzo fotogenicznego wodospadu grzmiącego w skalnej rynnie. 

Po drodze miniemy też wodospad Baring Falls i będziemy mogli 

podziwiać turkusowo niebieskie jezioro Saint Mary Lake. Na 

nocleg pojedziemy do indiańskiego rezerwatu Czarnych Stóp. 



9Dzień dziewiąty

Wracamy do Parku Lodowców, przed nami część o nazwie Many Glacier. Naszym głównym celem będzie zjawiskowo piękne jezioro 

Swiftcurrent Lake otoczone wysokimi szczytami. Górujący nad min Mount Wilbur tworzy wraz z jeziorem pocztówkową scenerię. Aktor 

Robin Williams, który nad Swiftcurrent Lake kręcił jeden ze swoich filmów, nazwał to miejsce „God’s backyard”, czyli „podwórkiem Pana Boga”. 

My zrobimy sobie spacer nad jeziorem i zawitamy do historycznego hotelu Many Glacier Hotel zbudowanego w 1915 w roku. Hotel został 

wzniesiony w stylu alpejskim i od razu został okrzyknięty „Gem of the West”, czyli „perłą zachodu”. Tego dnia czeka nas jeszcze długa jazda 

przez stan Montana, zanocujemy w pobliżu granicy z Wyoming.



10Dzień dziesiąty

Devils Tower, czyli Wieża Diabła to jeden z najciekawszych 

fenomenów geologicznych naszej planety, dlatego nie 

może jej zbraknąć w naszym planie podróży po północnym 

zachodzie USA. Fani filmu Stevena Spielberga „Bliskie 

spotkania trzeciego stopnia” na pewno rozpoznają Devils 

Tower jako miejsce spotkania kosmitów z przedstawicielami 

ludzkości. Wieża Diabła to tak zwana intruzja wulkaniczna, 

czyli pozostałość zastygłej lawy ujawniona w wyniku erozji 

podłoża. Devils Tower ma niezwykłe znaczenie dla wielu 

plemion Indian Wielkich Równin. Lakota, Chejeni, Kiowa, 

Wrony, Arapaho, Szoszoni uważają Wieżę za miejsce 

święte. Indianie nazywają ją  „Wieżą Niedźwiedzia” lub 

„Domem Niedźwiedzia”. Tę nazwę tłumaczy indiańska 

legenda. Siedem dziewczynek bawiło się w pobliżu 

pewnej skały i tam zaatakował je niedźwiedź. Dziewczynki 

wspięły się na skałę, niestety nie była ona wysoka i nie 

było tu bezpiecznie, niedźwiedź mógł je bez problemu 

na niej dopaść. Wielki Duch pomógł im i sprawił, że skała 

urosła do obecnych rozmiarów. Niedźwiedź nie dawał za 

wygraną i usiłował wspiąć się na skalę, żłobienia na Devils 

Tower to ślady jego pazurów. Na nocleg pojedziemy do 

Dakoty Południowej.



Ten dzień w całości spędzimy w Górach Czarnych. To święte 

ziemie rdzennych mieszkańców i miejsce zażartych walk 

z białymi osadnikami. Na początku zwiedzimy słynne miasteczko 

Deadwood, z którym związanych jest wiele opowieści z Dzikiego 

Zachodu. To również jedno z najbardziej znanych miejsc z czasów 

gorączki złota. Potem pojedziemy do muzeum Tatanka - Story 

of the Bison. Muzeum zostało stworzone przez Kevina Costnera 

i opowiada historię życia i oporu Indian Wielkich Równin. 

Głównym elementem jest instalacja plenerowa, składa się ona 

w sumie z 17 rzeźb z brązu przedstawiających bizony i polujących 

na nie jeźdźców Lakota. Następnie udamy się do kopalni złota 

Broken Boot Gold Mine. Poznamy techniki wydobywania tego 

cennego kruszcu, a potem udamy się na jego poszukiwanie. 

Ponoć każdy opuszcza kopalnię z jakimś znaleziskiem. Po południu 

pojedziemy do Crazy Horse Memorial. Jego główną atrakcją 

jest wykuwany w skale pomnik wodza Siuksów Oglala Szalonego 

Konia, który wsławił się w walkach o Góry Czarne. Rzeźba ma być 

monumentalnych rozmiarów, ma mieć 195 m długości i 172 m 

wysokości. Prace nad rzeźbą rozpoczął w 1948 artysta polskiego 

pochodzenia, Korczak Ziółkowski. Teraz kontynuuje je fundacja 

powołana przez rodzinę rzeźbiarza.

11Dzień jedenasty



12Dzień dwunasty

To będzie nasz kolejny dzień w Górach Czarnych. Zaczniemy go od zwiedzania 

jaskini Wind Cave. Jaskinia Wiatru jest jedną z największych jaskiń na świecie. 

Obecnie zmapowano ponad 150 mil korytarzy, co czyni ją trzecią najdłuższą 

jaskinią w USA i szóstą najdłuższą jaskinią na świecie. Naukowcy podejrzewają, 

że może mieć ona nawet 300 mil korytarzy. Wind Cave jest znana z niezwykle 

rzadkich formacji skalnych zwanych box works. Box works to skupisko 

cieniutkich kalcytowych struktur przypominających koronki lub plastry 

miodu. To absolutny fenomen, trudny do zobaczenia gdziekolwiek na świecie, 

95 procent tych formacji znajduje się właśnie w Jaskini Wiatrów. Następnie 

udamy się do Parku Custera. Park został uznany za jedno z dziesięciu 

najlepszych miejsc na świecie do obserwowania dzikich zwierząt. Stada 

bizonów, jeleni, antylop przechadzają się między samochodami. Z okien auta 

można zobaczyć też śnieżne kozły, osiołki, pieski preriowe, owce wielkorogie, 

dzikie indyki. Custer Park to również piękne trasy widokowe i ciekawe szlaki. 

Przejedziemy się tutaj słynną Needlees Highway z niesamowicie wąskimi 

tunelami wykutymi w skałach. Przejdziemy się szlakiem Cathedral Spires 

wśród skalnych iglic i pinakli. Pojedziemy nad jezioro Sylvan Lake, które 

zagrało w disnejowskiej produkcji „Skarb Narodów”. Pod wieczór odwiedzimy 

Mount Rushmore. To jedno z najsłynniejszych miejsc w USA i symbol 

Stanów Zjednoczonych. Ten pomnik wykuty w skale, składa się z głów 

czterech prezydentów USA: Jerzego Washingtona, Thomasa Jeffersona, 

Teodora Roosevelt i Abrahama Lincolna. Wybrano tych prezydentów, którzy 

w znaczący sposób przyczynili się do powstania USA i utrzymania jedności 

terytorialnej tego młodego państwa.



13Dzień trzynasty
Opuszczamy już Góry Czarne, ale wciąż pozostaniemy w klimacie indiańskich 

opowieści. Ten dzień spędzimy w parku Badlands, który Kevin Costner rozsławił 

w swym filmie „Tańczący z wilkami”. Wiele scen plenerowych nakręcono właśnie 

tutaj, a po ogromnym sukcesie filmu, rzadko odwiedzany park stał się niezwykle 

popularny. Główną atrakcją parku są niesamowite krajobrazy, gdzie formacje 

o nazwie badlands, czyli odsłonięte na skutek erozji wzgórza, przeplatają się 

z trawiastymi preriami, charakterystycznymi dla amerykańskich Wielkich Równin. 

Park Badlands to królestwo dzikich zwierząt, spotkacie tu stada bizonów, jelenie, 

kojoty, owce wielkorogie, trzeba uważać na grzechotniki. W parku jest kilka kolonii 

piesków preriowych. Przejazd przez park drogą widokową przypomina safari, bo 

zwierzęta można zobaczyć z okien samochodu. My w parku zatrzymamy się na 

punktach widokowych i przejdziemy kilka krótkich szlaków.



14Dzień czternasty
Wracamy już w kierunku Denver, skąd następnego dnia 

odlecimy do kraju. Po drodze zatrzymamy się w Cheyenne. 

To miasto silnie związane z historią Dzikiego Zachodu, 

miasto słynnych rewolwerowców i pierwszych prób 

zaprowadzenia na Terytorium Wyoming prawa i porządku.



Koszt wyżywienia w głównej mierze zależy od naszych 

wyborów. Przeważnie zakładamy budżet na posiłki w granicach 

20-30 dolarów od osoby dorosłej na dzień.

Zaznaczamy, że w niektórych hotelach i motelach mamy 

przewidziane noclegi ze śniadaniami. Należy jednak pamiętać, 

że śniadania w amerykańskiej kulturze w znaczny sposób 

różnią sie od standardu posiłków w Polsce. Zazwyczaj składają 

się z kawy/herbaty, soków, tostów z masłem lub dżemem 

oraz płatków. W związku z tym, staramy się szukać lokalizacji 

noclegów w sąsiedztwie dużych sklepów takich jak Walmart czy 

Target. Dzięki temu łatwo zaopatrzymy się w wybrane produkty, 

w tym warzywa i owoce. Do tego niemal codziennie będzie 

możliwość zatrzymania się w dużym sklepie spożywyczym.

W czasie wyprawy służymy naszymi wskazówkami co do 

wyboru restauracji oraz organizacji postojów na posiłki. 

Będziemy mogli skosztować różnorodnej kuchni – od typowo 

amerykańskich fast-foodów, aż po lokalną indiańską kuchnię, 

a kończąc na soczystych stekach!

Wyżywienie
w czasie wyprawy



Sami zobaczcie…nie będziecie głodni



Transport
w czasie wyprawy

Autokar 
Podróżujemy autokarem klasy lux w zależności od liczby 

osób dla 40 lub 56 osób. Autokary są wyposażone w gniazdka 

elektryczne, wygodne fotele, toaletę oraz ekrany TV.

Plusem tego środka transportu jest wygoda, odpoczynek 

w czasie jazdy, brak zmartwień odnośnie do parkowania 

czy tankowania samochodu. Przez cały przebieg wyprawy 

w autokarze obecny jest pilot, który zadba o odpowiednią 

realizację wyjazdu. W każdym momencie będzie można 

liczyć na jego pomoc, czy chociażby wskazówki odnośnie 

do zwiedzania.



Noclegi w czasie wyprawy 
Przy wyborze noclegów, kierujemy się głównie ich lokalizacją. Staramy 

się, aby hotele i motele znajdowały się jak najbliżej wybranej atrakcji. 

Czyli przeważnie dzień zaczynamy od zwiedzania, a następnie jedziemy 

dalej. Innym kryterium jest zawarte w cenie noclegu śniadanie. Kiedy jest 

to niemożliwe wybieramy hotel, który znajduje się w sąsiedztwie sklepu 

i restaruracji.

Stawiamy na zróżnicowaną bazę noclegową. Dzięki temu w czasie naszej 

wyprawy mamy przewidziane noclegi w hotelach o wysokim standardzie, 

ale też poczujemy klimat typowo amerykańskiego motelu. Z reguły tam, 

gdzie się zatrzymujemy na dłużej niż jedną noc, noclegi mają wyższy 

standard. Głównie śpimy w hotelach: Hilton, Best Western, Super 8, Days 

Inn oraz Red Lion. 



Opiekunowie grupy

Paweł Jurkiewicz
Na codzień zajmuję się organizowaniem grupowych wyjazdów po Stanach i wspieraniem samodzielnych Odkrywców Ameryki. 

Powołując do życia marki AmericanTrip i Odkryj Amerykę realizuję swoje marzenie o pracy w turystyce, które w mojej głowie 

pojawiło się w czasie studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz 

Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Aczkolwiek w tamtym okresie nie miałem pojęcia, że będą to Stany Zjednoczone, które 

wydawały się dla mnie nieosiągalne. Dzisiaj motywuję innych do wyruszenia w swoją drogę za ocean, a czasami towarzyszę w czasie 

takiej podróży. Do zobaczenia na Yellowstone!

Dorota Sulima
Z wykształcenia jestem germanistką. Jestem autorką bloga Ameryka dla podróżnika i współautorką przewodnika Odkryj Amerykę. 

Parki narodowe i miasta Zachodniego wybrzeża. Jestem miłośniczką Dzikiego Zachodu, szczególnie prerii, pustyń i kanionów Utah 

i Arizony. Od 20 lat podróżuję w te rejony, znam tu każdy kamień, drogę i dróżkę, także i tę, której nie ma na mapie. Na własnych 

nogach przemierzyłam tysiące kilometrów na szlakach i po bezdrożach Zachodu. W czasie naszych wypraw po USA przejechałam 

już 170 tysięcy kilometrów. W podróżach towarzyszy mi samochód terenowy, dobre mapy terenu i urządzenie GPS. W plecaku ląduje 

też aparat fotograficzny, którym dokumentuję każdą wędrówkę. 

Uwielbiam muzykę  Ennio Morricone, bez końca mogę oglądać „Gwiezdne Wojny”. Lubię zbierać grzyby i chodzić po lesie.

Wawrzyniec Muszyński-Sulima
Z wykształcenia jestem amerykanistą, historykiem i fotografem. Gdy nie podróżuję po Ameryce, wykładam amerykańską historię 

na Uniwersytecie Berlińskim. Z rodzicami jeździłem do Stanów od momentu, gdy skończyłem 7 lat, więc pomimo młodego wieku 

byłem w USA już dziesiątki razy. Przez rok żyłem i studiowałem w Chicago, znam więc Amerykę wzdłuż i wszerz i cieszę się na 

możliwość pokazania Wam tego fascynującego kraju! W wolnym czasie gram na gitarze, kolekcjonuję analogowe aparaty i zajmuję 

się strzelectwem sportowym. Jestem też ogromnym fanem szachów, więc nie krępuj się wyzwać mnie na pojedynek w czasie 

postoju gdzieś na amerykańskich bezdrożach.



Wariant AUTOKAROWY bez biletu lotniczego
(samodzielny zakup biletu lotniczego)

• 4 osoby w pokoju - 7 697 zł od osoby

• 3 osoby w pokoju - 8 697 zł od osoby

• 2 osoby w pokoju - 9 697 zł od osoby

YELLOWSTONE
Jeden termin: 4.07.2023 – 18.07.2023

Koszt
uczestnictwa

Wariant AUTOKAROWY z biletem lotniczym
(lot grupowy z Warszawy)

•  4 osoby w pokoju - 12 197 zł od osoby

•  3 osoby w pokoju - 13 197 zł od osoby

•  2 osoby w pokoju - 14 197 zł od osoby



Cena zawiera
•   Przy wyborze wariantu z biletem lotniczym przelot na trasie: 

Warszawa – Denver – Warszawa

•   Opiekę przewodników/pilotów z Polski

•   Przejazd autokarem na trasie programu

•   14 noclegów w hotelach i motelach na trasie programu

•   Śniadania w niektórych hotelach i motelach

•   Wstęp do wszystkich parków narodowych na trasie programu

•   Amerykańską kartę SIM z internetem 6 GB 

(jedna karta dla jednej rezerwacji)

•   Harmonogram wyjazdu wraz z opisem trasy

•   Przygotowanie do wyjazdu

•   Pamiątkową koszulkę wyjazdową

•   Ubezpieczenie turystyczne TU Europa 

– wariant VIP (KL. 100 000 EUR)

•   Obowiązkowy Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy.

Cena nie zawiera
•  wyżywienia - 20-30 USD / dzień od osoby

•  napiwku dla kierowcy 2 USD /dzień od osoby

Możliwości do wyboru

•  Amerykańska karta SIM z Internetem 10 GB 

- dopłata 130 zł

Koszt
uczestnictwa



Przy rezerwacji swojego miejsca 
pamiętaj o podaniu rozmiaru 
koszulki dla każdego uczestnika 

wyjazdu z Twojej rezerwacji. Każdy 
otrzyma pamiątkową koszulkę z 

udziału w naszym WYJEŹDZIE :)

Zapraszamy do dołączenia do naszej grupy
Odkrywców Ameryki :)

Swoje miejsce zarezerwujesz przez stronę: www.odkryj-ameryke.pl

W razie pytań zapraszamy do kontaktu przez email:
kontakt@odkryj-ameryke.pl  •  tel. 602-529-607

Odwiedź nas na    www.facebook.com/odkryjameryke
Odwiedź nas na    @odkryjameryke

Dołącz do naszej grupy na  
www.facebook.com/groups/1871345453155649



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 wypadku będziemy proponować alternatywne rozwiązania zastępcze. Wszelkie 

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

Jesteśmy grupą ODKRYWCÓW AMERYKI
Zastanów się dobrze zanim dołączysz… 
bo to jest uzależniające :)


