
ALASKA FLORYDAFLORYDA & REJS PO KARAIBACH



FLORYDA

Floryda   – 27 stan USA od 03 marca 1845 roku, o  powierzchni  170. 312  km², który zamieszkuje 20 984 400 mieszkańców, gęstość 
zaludnienia 114,43 os/km². Floryda jest w większości położona na wielkim półwyspie pomiędzy  Zatoką Meksykańską,  Oceanem 
Atlantyckim i Cieśniną Florydzką. Graniczy ze stanami Georgia oraz Alabama na północy. Floryda leży niedaleko Karaibów, Kuby czy Wysp 
Bahama. 
Florydę dla Europy odkrył w 1513 r. hiszpański szlachcic, żołnierz, i awanturnik –  Juan Ponce de Leon. W 1565 r. Pedro Menéndez de 
Avilés założył tam z rozkazu króla Hiszpanii, Filipa II, miasto St. Augustine i pierwszą misję katolicką, rozpoczynając tym samym formalną 
kolonizację i chrystianizację Ameryki Północnej. W 1763 r. Hiszpania przekazała Florydę Brytyjczykom w zamian za odzyskanie Kuby na 
mocy  traktatu paryskiego, po czym odzyskała ją w 1783 r. po wybuchu  rewolucji amerykańskiej w koloniach brytyjskich. W 1819 r., w 
wyniku zakupu przez USA, Hiszpania przekazała Florydę rządowi amerykańskiemu.  
Floryda dzieli się na hrabstwa, z których największy to Palm Beach County. Stolicą stanu jest miasto Tallahassee a największymi miastami 
są Miami, Jacksonville, Tampa, Orlando. 
Teren Florydy jest nizinny, płaski lub pofałdowany, występują tu liczne jeziora i bagna, głównie na południu, około 2/3 powierzchni stanu 
pokrywają tereny leśne. Klimat stanu jest podrównikowy i zwrotnikowy morski. Wiosną i jesienią występują huragany. Średnia roczna suma 
opadów dochodzi do 1500 mm. Roślinność jest śródziemnomorska, na południu zwrotnikowa. 
Na terenie Florydy znajdują się 3  parki narodowe: Park Narodowy Biscayne, Park Narodowy Dry Tortugas, Park Narodowy Everglades. 
Najdłuższą i najważniejszą rzeka stanu Floryda jest rzeka Św. Jana. Jej długość wynosi około 500 km, a powierzchnia dorzecza blisko 23 
tys. km². Jest jedną z nielicznych rzek tego kraju o kierunku przepływu południe - północ. Ze względu na duże znaczenie dla historii 
Stanów Zjednoczonych w 1998 roku została przez Amerykańska Agencję Ochrony Środowiska uhonorowana tytułem jednej z 10 American 
Heritage Rivers  (Rzeki Amerykańskiego Dziedzictwa) i objęta szczególną ochroną. Najważniejszymi miejscowościami leżącymi w pobliżu 
rzeki są: Sanford, Orlando, Palatka, De Land  i Jacksonville. Floryda jest miejscem gdzie osiedliło się wiele gatunków zwierząt: delfiny 
butlonose, wieloryby-piloty,  wieloryby biskajskie,  manaty, aligatory,  krokodyle,  grzechotniki,  żółwie norowe,  żółwie morskie, 
jaguaryamerykańsk ie, je lenie wirg in i jsk ie,  rys ie rude,  baribale,  pancernik i , b ie l ik i amerykańsk ie,  karakary 
meksykańskie, rybołowy, pelikany, mewy, żurawie krzykliwe, żurawie kanadyjskie i wiele więcej. 



PRZELOT    

TERMIN:  

PLL LOT 
LO29 07JUN  Warszawa Miami      1205 1705    
LO30 14JUN  Miami Warszawa      2005 1215 +1   

Floryda - wielu ludzi myśli stereotypami o Florydzie, jako 
o  Disney World, plażach w Miami i bagnach Everglades. 
Ewentualnie jeszcze przylądek Canaveral, Key West i Ernest 
Hemingway… Ale ta kraina, ma tyle do zaoferowania...  jest 
to niezwykle urozmaicony stan w USA, pełen tropikalnej 
roślinności, fantastycznych plaż i kosmopolitycznych 
miast.... 



HOTEL:  San Juan 4****   Miami

07/08/09/10.06.2019  

Hotel San Juan Miami Beach położony jest centralnie w South Beach, prestiżowej dzielnicy Miami, 200m od plaży. Do centrum 
handlowego można dojechać w ciągu 8 minut. Najbliższe lotnisko to usytuowany w odległości 19 km port lotniczy Miami.  
 
Pokoje hotelowe są klimatyzowane i wyposażone w wygodne łóżka , telewizor z płaskim ekranem oraz niewielką lodówkę. W 
każdym pokoju mieści się łazienka z wanną lub prysznicem. Obiekt zapewnia także szlafroki, suszarka do włosów i bezpłatny 
zestaw kosmetyków. Do dyspozycji Gości na miejscu jest bezpłatne WiFi. 

Restauracja SJH Bistro zaprasza na tradycyjne dania w nietypowym wydaniu przygotowywane ze świeżych składników. Lokal 
SJH Lounge specjalizuje się w unikalnych koktajlach, którymi można delektować się na patio, w ogrodzie lub przy basenie. 

Goście hotelu San Juan Miami Beach mogą korzystać ze Spa oraz z czynnego przez cały rok odkrytego basenu. Na terenie hotelu 
obowiązuje zakaz palenia. Recepcja jest czynna przez całą dobę. 



I DZIEŃ – 07.06.2019 

Program: 
I Dzień 
Godz. 12.05 - Wylot z Warszawy 
Godz. 17.05 - Przylot do Miami 
 - Transfer limuzynami do hotelu/ Zakwaterowanie 
 - Spacer po South Beach ( Deptak Ocean Drive) 
 - Kolacja w restauracji Byblos Miami 
 - Nocleg w hotelu (San Juan )  

Miami  – miasto na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego   , w południowo-wschodniej Florydzie, w Stanach 
Zjednoczonych. Samo miasto zamieszkiwane jest przez 413 892 osoby, co czyni je 44 co do wielkości 
amerykańskim miastem. Natomiast obszar metropolitalny Miami liczy 5 564 635 mieszkańców, 8 pod 
względem zaludnienia i 5 pod względem wielkości obszarem miejskim Stanów Zjednoczonych. Miami stanowi 
jedno z najważniejszych centrów światowych finansów, handlu międzynarodowego, kultury, mediów, rozrywki 
i sztuki. Miami zostało uznane jako „najczystsze miasto Stanów Zjednoczonych”, biorąc pod uwagę 
całoroczną czystość powietrza, wody pitnej, ulic, „zielone” obszary. Spośród 73 analizowanych miast, Miami 
uznane zostało za najbogatsze miasto Stanów Zjednoczonych i 5 pod względem bogactwa miasto świata. W 
Downtown Miami znajduje się największe skupisko międzynarodowych banków w Stanach Zjednoczonych, a 
zarazem siedziby wielu korporacji. Dystrykt Civic Center  jest z kolei wielkim centrum szpitali, instytutów 
badawczych, ośrodków medycznych oraz branż biotechnologicznych. Port Miami, znany jako „Rejsowa Stolica 
Świata”, przyjmuje każdego roku największą liczbę rejsów prywatnych oraz liniowców wycieczkowych 
spośród wszystkich portów świata. Pod względem zajmowanej powierzchni, Miami jest jednym z 
najmniejszych w gronie najważniejszych miast Stanów Zjednoczonych. Miami zajmuje łączną powierzchnię 
143,1 km², z czego 92,4 km² to ląd, a 50,7² km to wody. Większość zachodnich i południowych granic miasta 
obejmują Everglades, czyli subtropikalne mokradła. Miami leży w strefie tropikalnego klimatu monsunowego 
dla Florydy z całorocznym okresem z letnimi temperaturami. W lokalnych uniwersytetach i college’ach uczy 
się 200 tysięcy studentów (min. Uniwersytet Miami, założony w  1925r.).W Miami  odbywa się doroczny Ultra 
Music Festival, czyli największa impreza taneczna na świecie. Miami istnieje szereg obiektów rozrywkowych, 
teatrów, muzeów i parków. Jednym z najnowszych elementów sceny artystycznej miasta jest Adrienne Arsht 
Center for the Performing Arts, siedziba Florida Grand Opera i jednocześnie drugie co do wielkości centrum 
sztuki w Stanach Zjednoczonych.



II DZIEŃ – 08.06.2019 

Program: 

II DZIEŃ  
- Śniadanie w restauracji w hotelu 
 - Przejazd w kierunku Florida Keys 
 - Wyprawa łódką na rafę koralową / Snorkelig 
 - Lunch w formie pikniku 
 - Transfer do hotelu 
 - Kolacja w restauracji Umi Sushi & Sake Bar 
 - Nocleg w hotelu (San Juan )  

Florida Keys jest to archipelag obejmujący około 1700 wysepek i wysp koralowych, które tworzą 
łańcuch o długości 240 km. Rafy koralowe słyną z obfitości ryb, więc nie ma lepszego miejsca na 
podwodne wędrówki dla płetwonurków.  Za odwiedzeniem Florida Keys przemawiają również 
uwarunkowania klimatyczne tego miejsca, zawsze ciepła woda i pełnia słońca. Dodatkowym 
atutem Florida Keys będą zatopione wraki statków.  
Prywatną łódką z instruktorem wypłyniemy 6 km w głąb oceanu na jedną z największych raf 
koralowych na świecie - jedyna taka w Ameryce Północnej i trzecia najdłuższa na świecie. 
Snorkeling na rafie koralowej jest fantastyczną przygodą ze światem podwodnym, odkrywaniem 
tajemnic głębin , możliwością zobaczenia żółwi morskich, delfinów, płaszczek, rekinów, węgorzy, 
przeróżnych gatunków barwnych ryb morskich w całej gamie kolorów. 



  III DZIEŃ – 09.06.2019  

   

  

Program: 
III Dzień 
- Śniadanie w restauracji w hotelu 
- Przejazd w stronę Everglades 
 - Wyprawa kajakami przez lasy namorzynowe bagien  
 - Lunch w lokalnej restauracji – owoce morza 
 - Transfer do hotelu  
 - Kolacja w restauracji Spigo Ristorante Italiano 
 - Nocleg w hotelu (San Juan )  

Park Narodowy Everglades  położony jest w południowej części stanu  Floryda. Park 
został utworzony 6 grudnia 1947 roku. Jego obecna powierzchnia wynosi 6105 km². Jest 
to największy obszar dzikiej przyrody subtropikalnej zachowany w Stanach 
Zjednoczonych. Park Narodowy Everglades został stworzony w celu ochrony 
delikatnego  ekosystemu  lasów namorzynowych. Stanowi największy las namorzynowy 
na północnej półkuli. Park jest położony na wysokości od zera do ośmiu metrów nad 
poziomem morza i obejmuje bagna, wysepki oraz słodko- i słonowodne rozlewiska. 
W ś r ó d r o ś l i n n a t e r e n i e p a r k u w y s t ę p u j ą m i ę d z y 
innymi  namorzyny,  szuwary,  paprocie  i  palmy. W parku żyje ponad: 350 
gatunków ptaków, 300 gatunków ryb słodkowodnych i morskich, 40 gatunków ssaków i 50 
gatunków gadów. W parku występuje 36 gatunków zagrożonych lub chronionych, między 
innymi pantera florydzka, krokodyl amerykański i manat karaibski. Ma również znaczenie 
gospodarcze – zaopatruje w wodę pitną całą południową część Florydy. Rocznie 
odwiedza go ponad milion turystów. 



  IV DZIEŃ – 10.06.2019  

Program: 

IV Dzień 
- Śniadanie w restauracji hotelowej / Wykwaterowanie 
- Transfer do Fortu Lauderdale 
- Wejście na pokład statku „Majesty of the Seas” 
- Rejs w kierunku Kuby 
- Cały dzień na statku (Lunch, kolacja) 
- Nocleg (statek) 

Majesty of the Seas to aktualnie jeden z dwóch statków klasy Sovereign. Są to najmniejsze statki we 
flocie Royal Caribbean International. Od lat pływają na Bahama na rejsy 3- i 4-dniowe. Został 
zbudowany w 1992 roku. W 2007 roku Majesty of the Seas przeszedł wielomilionową modernizację 
pokładu z basenami, centrum i galerii handlowej, restauracji i kabin. Na pokład zabiera jednorazowo 
około 2380 pasażerów, liczba załogi to 827 osób. Posiada 11 pokładów. Długość statku to: 268 m a 
szerokość 32m, wyporność  73941 ton, prędkość 19 węzłów. Na pokładzie znajduje się: 1190 kabin (w 
tym 4 dla osób niepełnosprawnych, możliwość łączenia niektórych kabin) 4 rodzaje kabin: kabiny 
wewnętrzne (kategorie Q, N, M, L, K) kabiny zewnętrzne z oknem (kategorie F1, F2, G, H, I, SO) 
apartamenty z balkonem (kategorie JS, GS, FS, OS, RS). Podczas rejsu zapraszają na degustacje 
restauracje i bary : 2-poziomowa restauracja główna, Windjammer Cafe – restauracja buffetowa, 
kawiarnia Latte-Tudes, Johnny Rockets®, pizzeria Sorrento’s, Compass Deli, Midnight Delights – 
przekąski serwowane w barach i lounge’ach do późnych godzin wieczornych, Schooner Bar, Boleros 
Lounge, Viking Crown Lounge, Pool Bar, Mast Bar. 



  V DZIEŃ – 11.06.2019  

Program: 
V Dzień 
- Śniadanie w restauracji hotelowej / Wykwaterowanie 
- Transfer do Fortu Lauderdale 
- Wejście na pokład statku „Majesty of the Seas” 
- Rejs w kierunku Kuby / Zwiedzanie Hawany 
 - Lunch w restauracji w Hawanie / Transfer do Portu 
- Kolacja w restauracji na pokładzie statku  
- Nocleg (statek ) 

Hawana − miasto nad  Zatoką Meksykańską, stolica  Kuby  i największe miasto oraz port na wyspie i w 
całych Karaibach. Miasto liczy 2,1 miliona mieszkańców o powierzchni 781,58 km². Jest głównym 
ośrodkiem przemysłowym kraju, gdzie obecny jest przemysł tytoniowy, petrochemiczny, włókienniczy, 
elektromaszynowy. Węzeł komunikacji lądowej, morskiej i lotniczej. Została założona około  1515  roku 
przez  hiszpańskiego  konkwistadora  Diego Velaqueza de Cuellara na południowym wybrzeżu  wyspy a 
W 1519  została przeniesiona na obecne. W 1902 r. Hawana została stolicą Republiki Kuby. W pierwszej 
połowie  XX wieku  stała się ważnym ośrodkiem turystycznym. W dniu  8 stycznia  1959  została zajęta 
przez rewolucyjne oddziały Fidela Castro. Prowadzona przez Castro polityka gospodarcza doprowadziła do 
zmierzchu świetności miasta, ale począwszy od lat 80tych XX wieku prowadzone są zabiegi renowacyjne w 
obrębie starego miasta. W Hawanie znajdują się liczne zabytki architektury kolonialnej. Z tego powodu 
stare miasto La Habana Vieja zostało w 1982 roku wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na 
starym mieście znajduje się Plaza de la Catedral czyli główny plac starego miasta z barokową katedra. 
Warto zwiedzić: Museo de la Revolución – Muzeum Rewolucji Kubańskiej, mieszczące się w dawnym pałacu 
prezydenckim dyktatora Batisty, zamek i fort Morro z XVI w., zamek de la Real Fuerza z 2. połowy XVI w. – 
dawna rezydencja hiszpańskiego gubernatora, senat z  XVIII  w., Katedra Niepokalanego Poczęcia  z 2. 
połowy XVII w., klasztor Santa Clara z 1644 r., kościół San Francisco z 1656 r., Ratusz Miejski z 1792 r. oraz 
Malecón – słynna promenada nadmorska. Hawana leży w strefie klimatu tropikalnego. 
  



  VI DZIEŃ – 12.06.2019  

Program: 

VI Dzień 
- Śniadanie w restauracji na statku 
- Rejs w kierunku Bahamów 
- Cały dzień na statku (Lunch, kolacja) 
- Nocleg (statek) 

Podczas rejsu nie sposób się nudzić.. Na pokładzie statku do dyspozycji gości są: Day Spa, Fitness, dwa 
jacuzzi, sauna, solarium, masaż, aerobik i gimnastyka, joga, dwa baseny (w tym, jeden kryty), ścianka  
wspinaczkowa, ścieżka do joggingu, koszykówka. Wieczorami zapewniany jest szeroki wachlarz 
programów rozrywkowych min. przedstawienia i musicale w teatrze „A chorus Line”, kino, muzyka na 
żywo i imprezy taneczne w salach klubowych: „Viking Crown Lounge”, „Boleros Lounge” i „Paint Your 
Wagon Lounge”, nauka tańca, klub brydżowy, wielopoziomowe centrum statku, animacje, konkursy. Do 
zakupów zapraszają sklepy wolnocłowe i luksusowe butiki, sklep z pamiątkami Royal Caribbean 
International , galeria sztuki, galeria fotograficzna, kawiarenka internetowa „Royal Caribbean Online”, 
wydawana gazetka codzienna . Na pokładzie statku znajduje się również pralnia, biblioteka i centrum 
medyczne. 



  VII DZIEŃ – 13.06.2019 

Program: 

VII Dzień 
- Śniadanie w restauracji na statku 
- Rejs w kierunku Bahamów / Zwiedzanie Nassau 
 - Lunch w restauracji w Nassau / Transfer do Portu 
- Kolacja w restauracji na pokładzie statku  
- Nocleg (statek ) 

Bahamy – państwo wyspiarskie na Oceanie Atlantyckim. Wyspy archipelagu obejmują 13 
880 km² i wznoszą się niewiele ponad poziom morza. Długość linii brzegowej wynosi 3542 km. 
Najwyższy punkt  archipelagu  leży na wysokości 63 m n.p.m. (Mount Alvernia  na Cat Island). 
Spośród około 700 wysp  tylko 26 jest zamieszkanych. Liczba ludności wynosi 382,6 tys. osób 
(2014). Powierzchnia wysp ma charakter równinny, a wzdłuż niektórych fragmentów wybrzeża 
znajdują się słone bagna porośnięte namorzynem. Średnia temperatura wynosi +27 °C w lecie i 
+21  °C w zimie, zaś roczna suma opadów deszczu przekracza 1000  mm. Bahamy często 
nawiedzają tropikalne burze i huragany. Główne wyspy to min. Andros, Wielkie Abaco, Wielka 
Inagua, Wielka Bahama, Long Island. Ważniejsze miasta wyspiarskie to: Freeport, Rock Sound, 
Rolleville. Nawiększym miastem oraz portem na wyspie jest Nassau z liczba mieszkańców: 
248  948 . Wyspy Bahama jako pierwszy z Europejczyków zobaczył w 1492 roku  Krzysztof 
Kolumb.Po hiszpańskim najeździe, miasto odbudowano i w 1695 roku przemianowano na 
Nassau. Dziś miasto łączy w sobie niepowtarzalny urok Bahamów z nowoczesnością. Jest ono 
centrum kulturalnym i politycznym Bahamów. Z Nassau połączona jest mostem 
wysepka Paradise Island, miejsce imponujących hoteli, kasyn, plaż i rozrywki. 

 



  VIII DZIEŃ – 14.06.2019 / IX DZIEŃ – 15.06.2019  

   

  

Program: 

VIII Dzień 
-Śniadanie w restauracji na pokładzie statku 
-Przybicie do Portu w Fort Lauderdale 
- Transfer na lotnisko w Miami 
Godz. 20.05 - Wylot z Miami  

IX Dzień 
Godz. 12.15 - Przylot do Warszawy
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konferencje@olimpair.com.pl 
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www.olimpair.com.pl   
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