POD SKRZYDŁAMI
I NA DWÓCH
KÓŁKACH
REK TRAVEL
5825 W.IRVING PARK RD
CHICAGO, IL 60634
INFO@REKTRAVEL.COM
WWW.REKTRAVEL.COM
PH# 773-777-7733

PROGRAM WYCIECZKI:

DZIEŃ 1: Wyjazd o godzinie 7 rano sprzed biura Rek Travel (5825 W Irving Park Rd., Chicago, IL 60634).
Przejazd do Oshkosh w stanie Wisconsin. Położone w Oshkosh Muzeum Lotnictwa (EAA Aviation Museum)
jest jedną z najwspanialszych atrakcji lotniczych na świecie. Odwiedzających przyciągają światowej klasy
wystawy i galerie, łączące przeszłość z nowoczesnością oraz Eagle Hangar, który jest hołdem dla lotnictwa
i bohaterów z II wojny światowej. Tysiące pasjonatów lotnictwa przyciąga też kolekcja ponad 200
historycznych samolotów. Do dyspozycji wszystkich odwiedzających są aż cztery kina a specjalnie z myślą
o najmłodszych galeria KidVenture - ekscytująca, interaktywna galeria dla dzieci w każdym wieku,
malowniczy widok z Tower of Flight a także wspinaczka do kokpitu modelu F-22. Organizowane latem pokazy
lotnicze w Oshkosh urosły do rangi największej imprezy tego typu na świecie. Jest to miejsce, które po prostu
trzeba zobaczyć.Przejazd do Muzeum Harleya Davidsona, gdzie w 1903 r Harley i Davidson zaprojektowali
swój pierwszy motocykl „Silent Grey Fellow”. Zwiedzanie muzeum i wizyta w sklepie z pamiątkami. Ta
mekka motocyklistów świetnie ilustruje historię firmy motocyklowej, która nierozerwalnie związana jest
z historią i kulturą Ameryki. Od ponad 100 lat Harley Davidson jest tytanem wśród gigantów przemysłu
motocyklowego, ale historia Harleya to nie tylko historia bliźniaczych silników V. To także historia
amerykańskiej inwencji i pomysłowości, historii Ameryki i świata, pasji, oddania, emocji rywalizacji, mody
i projektowania, mechaniki, nauki, technologii, innowacji ... i oczywiście historia samych motocykli. Krótki
spacer po Milwaukee Riverwalk – 3-milowej promenadzie z restauracjami, barami kafejkami, malowniczo
położonymi wzdłuż rzeki. Tam zatrzymamy się na obiad i degustację piwa w lokalnym browarze. Na koniec
zatrzymamy się przy Milwaukee Art Museum, położonym nad samym brzegiem Jeziora Michigan. Muzeum
mieści liczącą ponad 30 tysięcy kolekcję dzieł sztuki amerykańskiej i europejskiej z XIX i XX wieku, których
autorami są m.in. Miro i Kandinsky. Spektakularna architektura budynku oszałamia rozmachem i mówi sama za
siebie. To architektoniczna perełka, którą nie sposób pominąć, chociażby ze względu na ogromne ‘skrzydła’
o rozpiętości boeinga 747. Wyjazd w drogę powrotną do Chicago. Planowany powrót w godzinach wieczornych
(około 8 pm)
Program jest ramowy (orientacyjny), kolejność realizacji poszczególnych punktów programu może ulec
zmianie. Prosimy o zabranie suchego prowiantu.
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POD SKRZYDŁAMI
I NA DWÓCH KÓŁKACH
CENA WYCIECZKI: $ 95
LISTA ŚWIADCZEŃ:
CENA OBEJMUJE:
•

Przejazdy autokarem lub
minibusem na całej trasie

CENA NIE OBEJMUJE:
•

•

Ubezpieczenie zgodne z
wymogami amerykańskiego
Departamentu Transportu

•

Opieka polskojęzycznego
przewodnika

•

•

Odszkodowania w
przypadku zgubienia lub
zniszczenia mienia
.
Biletów wstępu

•

Zwyczajowe napiwki itp.

Wydatków natury osobistej:
napoje, drinki, alkohole,
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