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KANADA Wschodnia – rejs 2019
Panoramiczny rejs wzdłuż wschodnich wybrzeży Kanady. Wyspa Księcia Edwarda, kraina Ani Shirley z Zielonego Wzgórza.
Niezwykłe skalne formacje zatoki Fundy. Spacer po dnie oceanu podczas gigantycznego odpływu. Zabytkowe latarnie morskie
na malowniczych urwiskach Nowej Szkocji. Królestwo homarów i wielorybów. Czarownice z Salem.

Program:
NOWY JORK – NEWPORT – BOSTON - BAR HARBOR - SAINT JOHN (Zatoka Fundy) - HALIFAX
(Nowa Szkocja) - SYDNEY (Nowa Szkocja) - CHARLOTTETOWN (Wyspa Księcia Edwarda) - RZEKA
ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA - QUEBEC

Dzień 1 - NOWY JORK
Zbiórka na Lotnisku Chopina w Warszawie, stanowisko odpraw LogosTour. Przelot do Nowego Jorku (USA). Transfer do
hotelu.

Dzień 2
Transfer do portu. Zaokrętowanie na statek. Wypłynięcie w kierunku Newport w stanie Rhode Island.

Dzień 3 - NEWPORT
Przypłynięcie do portu w Newport. Obecnie to centrum światowego żeglarstwa jachtowego. W połowie XIX wieku słynęło z
pięknych letnich rezydencji amerykańskich milionerów. Obecnie udostępniana do zwiedzania jest wspaniała rezydencja –
pałac Vanderbiltów – The Breakers. Jej właściciel dorobił się olbrzymiej fortuny inwestując m. in. w statki parowe. Miasto
zachowało swój kolonialny urok, a w jednym z kościołów ślub brali Jackie i John Kennedy. Indywidualne zwiedzanie miasta lub
udział w wycieczce fakultatywnej. Powrót na statek. Wypłynięcie w kierunku Bostonu.

Dzień 4 - BOSTON
Przypłynięcie do Bostonu położonego nad zatoką Massachusetts, będącej częścią znacznie większej zatoki Maine. Boston
został założony w 1630 roku i jest jednym z najstarszych, a ze względów kulturowych najważniejszych miast w USA. Warto
odwiedzić jego historyczne centrum oraz wiktoriańską Back Bay. W dzielnicy Cambridge mieści się najstarszy amerykański
uniwersytet, renomowany Harvard University. Z Bostonu można również udać się na wycieczkę fakultatywną do Salem –
miasteczka czarownic spopularyzowanego filmem „Czarownice z Salem” o procesie tutejszych czarownic w XVII w. Powrót na
statek i rejs w kierunku wyspy Mount Desert.

Dzień 5 - BAR HARBOR
Przypłynięcie do Bar Harbor, modnego resortu wypoczynkowego na wyspie Mount Desert. Udział w wycieczkach
fakultatywnych. Piękno tutejszej przyrody chronione Parkiem Narodowym Acadia przyciąga znane osoby, które mają tu swoje
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rezydencje. Są wśród nich John Travolta i Rodzina Rockefellerów. Park Acadia słynie z dzikiej przyrody i latarni morskich, bez
których bezpieczna żegluga wśród skalistych wysepek nie byłaby możliwa. Okolica znana jest także z połowu homara
amerykańskiego, który zamieszkuje tutejsze głębokie, zimne wody o skalistym podłożu. Nie można wyjechać nie kosztując tej
specjalności lokalnej kuchni. Powrót na statek. Rejs w kierunku zatoki Fundy.

Dzień 6 - SAINT JOHN (Zatoka Fundy)
Przypłynięcie do portu w Saint John w kanadyjskiej prowincji Nowy Brunszwik, położonego u ujścia rzeki Saint John do zatoki
Fundy. Atrakcją tego miejsca są największe na świecie zmiany poziomu wód związane z pływami dochodzące do ponad 20 m.
Udział w wycieczkach fakultatywnych. Zatoka Fundy słynie ponadto z niesamowitych skał Hopewell Rocks, które mierzą po
kilkanaście metrów wysokości i można je podziwiać z plaży tylko przez 3 godziny po odpływie. Przez tysiące lat woda
wyrzeźbiła z czerwonego piaskowca ich unikalne kształty – wazony, maczugi, łuki. W czasie odpływu ogromne połacie zatoki
są odsłonięte i można po jej dnie spacerować pamiętając, że w czasie przypływu wody będzie przybywało bardzo szybko. W
zatoce żyje wiele gatunków morskich zwierząt. Czasem udaje się zaobserwować wieloryby. Powrót na statek. Rejs w kierunku
półwyspu Nowa Szkocja.

Dzień 7 - HALIFAX (Nowa Szkocja)
Przypłyniecie do Halifax, stolicy prowincji Nowa Szkocja, głównego portu i ośrodka wojskowego Kanady. Miasto znajduje się
na wschodnim wybrzeżu półwyspu Nowa Szkocja. Góruje nad nim XIX-wieczna cytadela, dziś pełniąca funkcje turystyczne. Z
ufortyfikowanego placu rozciąga się piękny widok na miasto i port, gdzie stara dzielnica magazynów została odnowiona i
zamieniona w strefę dla pieszych zwaną Historic Properties, tworząc bardzo atrakcyjne miejsce z licznymi sklepikami,
pracowniami artystycznymi i kawiarniami. Wartym uwagi jest również Morskie Muzeum Atlantyku. W ramach wycieczki
fakultatywnej można udać się do położonej niedaleko małej osady rybackiej Peggy’s Cove. Jej główną atrakcją jest zabytkowa
latarnia morska usytuowana na wielkich skałach u wejścia do zatoki St. Margaret. Należy do najczęściej fotografowanych i
malowanych obiektów w Kanadzie. Słynie również z niesamowitego widoku na ocean. W Peggy’s Cove, uważanej za
najpiękniejszą rybacką osadę atlantyckiego wybrzeża Kanady, warto skosztować lokalnego przysmaku - tradycyjnej zupy
rybnej – chowder. Powrót na statek i rejs w kierunku Sydney.

Dzień 8 - SYDNEY (Nowa Szkocja)
Przypłynięcie do portu Sydney na wyspie Cape Breton w prowincji Nowa Szkocja. Sydney to punkt wypadowy do zwiedzania
wyspy, na której jedną z atrakcji jest malownicze słonowodne jezioro Bras d’Or, zajmujące większość jej powierzchni. W
pobliżu miasteczka Baddeck znajduje się posiadłość Alexandera Grahama Bella, konstruktora telefonu, który pracował tu nad
innymi wynalazkami. Obecnie można zwiedzać poświęcone im muzeum. Warto również odbyć wycieczkę słynną krajobrazową
drogą Cabot Trail („Szlak Cabota”), biegnącą nadbrzeżną równiną z widokami na ocean i Park Narodowy Cape Breton
Highlands. Atrakcją turystyczną
jest również Twierdza Louisbourg, największy w Kanadzie Pomnik Dziedzictwa Historycznego i jedno- cześnie największa w
Ameryce rekonstrukcja – przedstawiająca XVIII-wieczne miasteczko portowe Louisbourg. Wielkim atutem wyspy Cape Breton
jest jej nadal żywa kultura gaelicka. Zwiedzanie okolic Sydney na własną rękę lub udział w wycieczce fakultatywnej. Powrót
na statek i rejs w kierunku Wyspy Księcia Edwarda.

Dzień 9 - CHARLOTTETOWN (Wyspa Księcia Edwarda)
Przypłynięcie do portu Chatlottetown na Wyspie Księcia Edwarda. Nietypowo dla tej części Kanady wybrzeże wyspy tworzą
piaszczyste plaże. Charlottentown jest największym miastem. W ramach wycieczki fakultatywnej warto również odwiedzić
Cavendish, urocze miasteczko znane z powieści o Ani z Zielonego Wzgórza. Słynne wzgórza niewiele zmieniły się od czasów,
które opisywała Lucy Maud Montgomery. Tytułowe Green Gables (Zielone Wzgórze) obejmuje obecnie Park Narodowy Wyspy
Księcia Edwarda. Odwiedzając „farmę Cuthbertów” można mi. in. Zobaczyć pokój Ani, a także inne miejsca opisywane w
książce. Powrót na statek. Dalszy rejs do Zatoki św. Wawrzyńca.
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Dzień 10 - RZEKA ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA
Czas na wypoczynek i relaks na pokładzie statku, który płynie szerokim estuarium rzeki św. Wawrzyńca od jej ujścia w Zatoce
św. Wawrzyńca do miasta Quebec.

Dzień 11 - QUEBEC
Przypłynięcie do portu w mieście Quebec, które jest jednym z najstarszych miast Ameryki Północnej. Ciekawostką są
otaczające jego Stare Miasto mury miejskie, jedyne w Ameryce Północnej. Najbardziej znaną budowlą miasta jest Château
Frontenac – jeden z najsłynniejszych hoteli na świecie, którego potężna bryła dominuje nad miastem. Quebec urzeka
wyjątkowym położeniem i francuskim charakterem. Warto przespacerować się wybrukowanymi uliczkami z zabytkowymi,
kamiennymi domami i kościołami pamiętającymi pierwszych mieszkańców. Na uwagę zasługuje Narodowe Muzeum Sztuk
Pięknych ze wspaniałą kolekcją sztuki Inuitów. Wycieczki fakultatywne prowadzą również w okolice miasta do wodospadu
Montmorency, gdzie rzeka spada z wysokości 83 metrów, czyli o 30 więcej niż słynna Niagara oraz sanktuarium Sainte-Annede-Beaupré, poświęcone patronce Quebecu. Nocleg na statku w porcie.

Dzień 12 - QUEBEC
Wyokrętowanie. Transfer na lotnisko. Wylot do Polski.

Dzień 13
Przylot do Warszawy.

Cena obejmuje:
I RATA 2000 PLN - płatna przy zapisie
II RATA płatna na 90 dni przed wyjazdem

przeloty międzynarodowe rejsowymi liniami lotniczymi w klasie ekonomicznej,
transfery lotnisko – hotel - port; port - lotnisko,
opłaty portowe,
rejs luksusowym statkiem wycieczkowym po Oceanie Atlantyckim,
11 noclegów (w tym 10 noclegów na statku, 1 nocleg w hotelu); zakwaterowanie w kabinie 2-os.
wewnętrznej (bez okna); w kabinie są 2 pojedyncze łóżka lub 1 podwójne, kącik wypoczynkowy,
telewizor, radio, telefon, lodówka; łazienka wyposażona jest w umywalkę, WC i prysznic. Kabiny
zewnętrzne z oknem lub balkonem oraz luksusowe apartamenty dostępne są za dopłatą. W
Nowym Jorku zakwaterowanie w hotelu 3*, pokoje 2-os. Dopłata do kabiny wewnętrznej 1-os.
oraz do pokoju 1-os. podczas pobytu w hotelu 6400 PLN,
serwis bagażowy podczas wejścia i zejścia ze statku,
24-godzinny serwis kabinowy,
10 śniadań, 10 obiadów, 10 kolacji, dodatkowo podczas rejsu przekąski między posiłkami, napoje
– kawa zwykła, herbata zwykła, woda stołowa i sok do śniadań,
korzystanie z urządzeń sportowo-rekreacyjnych na pokładzie statku (baseny, jacuzzi, boiska
sportowe itd.),
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udział w imprezach rozrywkowych organizowanych na statku (przedstawienia w teatrze,
koncerty, dyskoteki, kino, pokazy, animacje, itd.),
opiekę polskiego pilota podczas całego rejsu,
ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, bagaż).

Dodatkowe informacje:
WIZA
Przy zapisywaniu się na wycieczkę należy złożyć pełną dokumentację wizową. Cena wizy do USA wynosi ok. 700 PLN.
Pośrednictwo wizowe +200 PLN. W przypadku otrzymania wizy i rezygnacji z wyjazdu - potrącenie wg warunków
uczestnictwa.

ELEKTRONICZNE ZEZWOLENIE NA WJAZD - KANADA
Obywatele polscy są zwolnieni z wymogu posiadania wizy do Kanady, ale od 15 marca 2016 r. jest wymagane elektroniczne
zezwolenie na wjazd (electronic Travel Authorization), które uczestnicy wycieczki mogą uzyskać za pośrednictwem LogosTour
(opłata za zezwolenie i pośrednictwo 50 PLN) lub we własnym zakresie. Więcej informacji w biurze.

PASZPORT
Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia wyjazdu. W paszporcie powinny być min. 2 strony
wolne.

DZIECI - KANADA
Zgodnie z obowiązującymi w Kanadzie przepisami osoby podróżujące z nieletnimi powinny mieć ze sobą odpis aktu urodzenia
dziecka oraz notarialną zgodę drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę (w sytuacji, gdy jedno z rodziców nie wybiera
się w podróż). Dokumenty te muszą być przetłumaczone na język angielski lub francuski.

DODATKOWE OPŁATY
Cena nie zawiera napojów alkoholowych, gazowanych, wody mineralnej oraz innych napojów zamawianych w restauracjach i
barach (do zakupów w barach doliczane jest 15% podatku).
Cena nie zawiera wycieczek fakultatywnych rozpoczynających się w portach (ceny od 35 USD do 200 USD za każdą).

DODATKOWE UBEZPIECZENIE
Sugerujemy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od rezygnacji z wycieczki.

NAPIWKI
Na zwyczajowe napiwki dla obsługi statku podczas rejsu należy przeznaczyć ok. 140 USD.

REALIZACJA PROGRAMU - UWAGA
W sytuacji złych warunków atmosferycznych kapitan statku może podjąć decyzję o zmianie programu rejsu.

801 011 864

logostour.pl

biuro@logostour.pl

Nasze biura

801 011 864

Terminy:

801 011 864

logostour.pl

