POŁUDNIOWA
KALIFORNIA- OD SAN
DIEGO DO LOS
ANGELES

REK TRAVEL
5825 W.IRVING PARK RD
CHICAGO, IL 60634
INFO@REKTRAVEL.COM
WWW.REKTRAVEL.COM
PH# 773-777-7733

PROGRAM WYCIECZKI:
DZIEŃ 1: Naszą podróż rozpoczniemy spotkaniem na lotnisku O’Hare w Chicago. To

tutaj zaczyna się początek naszej weekendowej przygody. Wieczorny przelot do
San Diego. Przejazd na nocleg.

DZIEŃ 2: Dzień poświecimy na zwiedzanie leżącego około 30 km od granicy

z Meksykiem San Diego. Określane mianem America’s Finest City miasto słynie ze
swojej historii, śródziemnomorskiego klimatu, słońca, piaszczystych plaż oraz
pozostałościach po hiszpańskich kolonizatorach. Klimat niekończących się wakacji
oraz średnia roczna temperatur ponad 20 oC przyciąga rocznie rzeszę turystów, ale też
mieszkańców pobliskich miast. Niewątpliwie atrakcja, czytaj rajem dla miłośników wojskowych
gadżetów jest port oraz nadbrzeże San Diego.
Maritime Museum stale powiększa swoją kolekcję gromadząc eksponaty dokumentując tym
samym historię miasta z morzem. Jedną z jednostek jest kopia angielskiej fregaty HMS
„Suprise” - „występujący” w kultowych Piratach z Karaibów. Na południe kotwiczą łodzie
podwodne, kutry marynarki wojennej oraz USS Midway- jeden z najdłuższych lotniskowców
amerykańskich, na którego pokładzie stoi 29 odnowionych samolotów. Godnym uwagi jest
także Seaport Village, kompleks budynków w klimacie śródziemnomorskim mieszczący
niezliczone sklepiki, restauracji i urocze kafejki.
Oprócz portu zwiedzimy rozciągnięty u podnóża wzgórza Presidio kompleks Old Town San
Diego. Cześć zabudowań to oryginalne osady hiszpańskich kolonizatorów inne odbudowano na
podstawie historycznych zapisów. Okolica slynie z pamiątek dotyczących regionu. Zobaczymy
m.in. Mission Basilica San Diego de Alcala- pierwszy kościół w Kalifornii.
Będąc w San Diego koniecznie trzeba udać się na sąsiadującą z miastem wyspę Coronado.
Sam przejazd długim na 2,5 km mostem to niebywala atrakcja i cudne widoki na port
i panoramę miasta. Usytuowana na wyspie baza lotnictwa wojskowego, latające nad głową
wojskowe myśliwce, przystojni piloci- tak to tu nagrywano TOP GUN. Dzień zakończymy wizytą
w znanym z pocztówek z San Diego, powstałym w 1977 roku hotelu Hotel del Coronado.
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Zachód słońca na wyspie. Przejazd do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 3: Po śniadaniu ruszamy w dalszą drogę. Jadąc widowiskowym wybrzeżem dotrzemy

do położonego ok 20 minut jazdy na północ niewielkiego miasteczka LaJolla. W latach 8-tych
stało się ono synonimem zamożności, kiedy chcące uciec od wielkomiejskiego zgiełku
biznesmeni, gwiazdy filmu, muzyki i sztuki zaczęli budować tu swoje domy. Dekadę temu
miasteczko nalezalo do jednego z najdroższych, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości.
Pospacerujemy podziwiając przepięknie uformowane nabrzeże oraz zabudowę miasteczka. Po
drodze do Los Angeles krótki postój w słynącym z plaż stanowych San Onofre i San Clemente
miasta o tej samej nazwie San Clemente. Niewątpliwą atrakcją orginalna hiszpanska
architektura oraz długie, rozciągające się na Ocean Spokojny molo. Po około 1.5 godziny
dotrzemy do Los Angeles. Los Angeles, miasto aniolow, miasto o ktorym snia miliony, miasto
kontrastow, ktore zadziwia, zachwyca i niczym magnes przyciaga tych ktorzy chca poczuc
luksus i przepych. Zwiedzanie rozpoczniemy od jednej z najbogatszych dzielnic w StanachBeverly Hills i Rodeo Drive, najdrozszej ulicy, gdzie mozna spotkac celebrytow,
przemierzajacych drogie butiki, w poszukiwaniu ekstrawaganckich strojow. Przespacerujemy
sie „Aleją Gwiazd” przy Chinese Theatre, gdzie znajduja sie slawetne odciski stóp i dłoni
zdobywców Oskarów. Dwa kilometry dlugosci, 2600 nazwisk. Potem Kodak Theatre miejsce
wreczania nagrod filmowych, z tarasu ktorego rozciąga się widok na wzgórze
z charakterystycznym napisem “Hollywood”.To konieczne must see in LA. W dalszej części
zwiadzania Los Angeles zobaczymy Music Center a także historyczne centrum przy Olvera
Street, gdzie od założenia franciszkańskiej misji w 1781 roku rozpoczęła się historia Los
Angeles. Noc spedzimy w okolicach miasta.

DZIEŃ 4: Przejedziemy przez miasto do Santa Monica, słynnej dzielnicy nad oceanem,
wtopimy sie tlum innych spacerujacych po molo. W tle muzyka, slonce, palmy i piasek,
w oddali kolyszacy sie na falach surferzy. Czas wolny. Około 2 przejazd na lotnisko.
Powrót do Chicago.
Program jest ramowy (orientacyjny), kolejność realizacji poszczególnych punktów
programu może ulec zmianie.
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POŁUDNIOWA
KALIFORNIA
- OD SAN DIEGO
DO LOS ANGELES
CENA WYCIECZKI: $ 595
LISTA ŚWIADCZEŃ:
CENA OBEJMUJE:

•

W niektórych hotelach w
cenie zawarte jest
śniadanie

•

Noclegi w motelach i hotelach
klasy turystycznej w pokojach
dwuosobowych

•

Ubezpieczenie zgodne z
wymogami amerykańskiego
Departamentu Transportu

•

Przejazdy autokarem lub
minibusem na trasie San
Diego- Los Angeles

•

Opieka polskojęzycznego
przewodnika

•

Transfery z/na lotnisko

•

Odszkodowania w
przypadku zgubienia bądź
zniszczenia bagażu
osobistego, walizki itp.

•
•

Biletów wstępu
Biletu lotniczego i oplat
bagażowych zgodnych z
taryfą przewoźnika

CENA NIE OBEJMUJE:
•

Wyżywienia z wyjątkiem śniadań
wliczonych w koszt doby hotelowej

•

Wydatków natury osobistej:
napoje, drinki,
alkohole,zwyczajowych
napiwków

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOPŁATY DO POKOJU JEDNOOSOBOWEGO- SZCZEGÓŁY W BIURZE
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