
A L E K S A N D R A  M A J D A  

 

CIEKAWE
MIEJSCA W

USA



WIELKI KANION KOLORADO          



WIELKI KANION KOLORADO
 Jedna z największych atrakcji turystycznych w Stanach

Zjednoczonych, która przyciąga setki tysięcy turystów każdego roku.
Położony w północnej Arizonie, ten ogromny cud natury został
wyrzeźbiony przez rzekę Kolorado w ciągu kilku milionów lat.

Niesamowity rozmiar i kolorowy krajobraz kanionu oferuje
zwiedzającym widoki, które na długo pozostają w pamięci.

Wielki Kanion znajduje się na terenie parku narodowego, jak
również na terenie rezerwatów Indian Hualapai i Havasupai

(pełnego turkusowych wodospadów). Jest on podzielony na dwie
główne części – popularną Południową Obręcz i odległą Północną

Obręcz. Jako najbardziej dostępna część dla turystów, Południowa
Obręcz zawiera wiele historycznych miejsc, takich jak El Tovar Hotel,

Grand Canyon Railway Depot i wieża Desert View Watchtower. W
Południowej Obręczy znajduje się również Grand Canyon Village, w

której wielu turystów decyduje się na nocleg.
Jedną z najbardziej popularnych atrakcji w Kanionie jest Havasu

Falls, spektakularny wodospad, który spływa z wysokości 37
metrów. Inne atrakcje w Kanionie to spływy pontonami, wycieczki

jeepami, przejażdżki helikopterem oraz Skywalk, szklana
konstrukcja widokowa rozciągająca się na wysokości 1 200 metrów

nad krawędzią Wielkiego Kanionu



Skywalk to duży, szklany pomost, który wybudowano na wysokości 1219
metrów n.p.m., na krawędzi urwiska. Trzeba nie lada odwagi, by na ten

balkon wejść, gdyż od potężnej przepaści dzieli turystów wyłącznie szklana
tafla. Widok z platformy widokowej z pewnością jednak będzie

niezapomniany.
Wielki Kanion ma 446 km długości, do 29 km szerokości i jest nawet widoczny

z kosmosu! Dzięki mieniącym się kolorami warstwom geologicznym, można
tam w jednej chwili zobaczyć miliony lat historii Ziemi. 

Obok wielu niezwykłych tworów natury, jest najsłynniejszą atrakcją
pustynnego obszaru USA, a zarazem symbolem tej suchej, pełnej niezwykłych

form krainy. Podobno najpiękniejsze wschody i zachody słońca Ameryki
pojawiają się właśnie tutaj. 



MOUNT RUSHMORE             



Pomnik czterech prezydentów USA
wykuty w skale. Każda z głów ma ok.
18 metrów wysokości. Cały pomnik

powstawał 14 lat. Jest jedną z
głównych atrakcji turystycznych

Dakoty Południowej. Rocznie
odwiedzane przez 2 miliony osób.

 

MOUNT RUSHMORE



 

 

PARK NARODOWY YELLOWSTONE



PARK NARODOWY YELLOWSTONE
Najstarszy park narodowy świata, utworzony w 1872 r. w
celu ochrony ogromnej liczby gejzerów, gorących źródeł,

kaskad błotnych czy wodospadów, jak również
niesamowitej dzikiej przyrody i surowego piękna tego

obszaru. Jest tak duży, że leży na terytorium trzech stanów.
Zajmuje powierzchnie niemal 9 tys. km kwadratowych.

Usytuowany na podłożu wulkanicznym, co z jednej strony
zapewnia niezapomniane widoki, z drugiej zaś stanowi

niebywałe zagrożenie.
 

Wizytówką Parku Yellowstone bez wątpienia są gorące
źródła. Wśród kilkuset mniejszych lub większych znajduje
się jedna perełka - Grand Prismatic Spring. To trzecie co do

wielkości gorące źródło na ziemi i chyba najbardziej
kolorowa formacja na całym świecie. Te przepiękne kolory
są w 100% naturalne i co ciekawe, są wynikiem działania
pigmentowanych bakterii, które rosną wokół krawędzi

bogatej w minerały wody. Bakterie te wytwarzają kolory od
zielonego do czerwonego. 



Oprócz wszystkich cech
geotermalnych Yellowstone jest
również domem dla jednego z

najlepszych siedlisk dzikiej
megafauny w Ameryce

Północnej. Niedźwiedzie czarne,
niedźwiedzie grizzly, jelenie,

łosie, bizony i wilki można
znaleźć w granicach parku.

Charakterystycznym elementem
w krajobrazie tego parku jest

także malownicze
wysokogórskie jezioro

Yellowstone.



 

PARK NARODOWY YOSEMITE          



JEDEN Z NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANYCH PARKÓW NARODOWYCH W
STANACH ZJEDNOCZONYCH, WPISANY NA LISTĘ ŚWIATOWEGO
DZIEDZICTWA UNESCO. JEST ON CENIONY WŚRÓD TURYSTÓW

GŁÓWNIE ZA ZAPIERAJĄCE DECH W PIERSIACH GRANITOWE KLIFY,
GÓRY, WODOSPADY ORAZ LODOWCE. POŁOŻONY W GÓRACH SIERRA

NEVADA W ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ KALIFORNII, PARK TEN JEST
SKUPISKIEM RÓŻNORODNYCH DZIKICH ZWIERZĄT I GAJÓW

OLBRZYMICH SEKWOI, KTÓRE SĄ NAJWYŻSZYMI I NAJDŁUŻEJ
ŻYJĄCYMI DRZEWAMI NA ŚWIECIE.

JEDNYM Z OBOWIĄZKOWYCH DO ZOBACZENIA MIEJSC JEST DOLINA
YOSEMITE. JEST TO NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANA CZĘŚĆ PARKU

NARODOWEGO, KTÓRA SŁYNIE Z NIEZWYKŁEJ SCENERII I
NIESAMOWITYCH FORMACJI GRANITOWYCH, TAKICH JAK HALF DOME I
EL CAPITAN (POTĘŻNA PONAD DWUKILOMETROWA SKAŁA), KTÓRE SĄ
RÓWNIEŻ POPULARNYMI MIEJSCAMI DO WSPINACZKI. W DOLINIE TEJ
MOŻNA ZOBACZYĆ RÓWNIEŻ WIELE IMPONUJĄCYCH WODOSPADÓW,

W TYM BRIDALVEIL FALLS, NEVADA FALL, VERNAL FALLS ORAZ
YOSEMITE FALLS – JEDEN Z NAJWYŻSZYCH WODOSPADÓW NA

ŚWIECIE. INNYMI RÓWNIE PIĘKNYMI I CIEKAWYMI MIEJSCAMI SĄ GAJE
SEKWOI, KTÓRE MOŻNA ZNALEŹĆ W MERCED GROVE, TUOLUMNE

GROVE I MARIPOSA GROVE.
W PARKU YOSEMITE ZNAJDUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ PUNKTY WIDOKOWE

TAKIE JAK GLACIER POINT, Z KTÓRYCH MOŻNA PODZIWIAĆ WSPANIAŁE
WIDOKI I CUDY NATURY TEGO PARKU. WYCIECZKI PIESZE I

WAHADŁOWE KURSY AUTOBUSOWE DAJĄ MOŻLIWOŚĆ WYBRANIA SIĘ
NA WYPRAWĘ BY ZOBACZYĆ DZIKIE ZWIERZĘTA, TAKIE JAK CZARNE

NIEDŹWIEDZIE, BOBCATY CZY LICZNE GATUNKI PTAKÓW.
DODATKOWO, PARK NARODOWY YOSEMITE POSIADA RÓWNIEŻ

HISTORYCZNE PUNKTY ORIENTACYJNE, TAKIE JAK LECONTE MEMORIAL
BRIDGE I AHWAHNEE HOTEL.



JEZIORO TAHOE                  



Położone na granicy stanu Kalifornia i
Nevada, na północny wschód od Sacramento,
jezioro Tahoe (Lake Tahoe) jest popularnym

celem podróży dla miłośników przygód,
rodzin i każdego, kto chce zasmakować

niesamowitego piękna i walorów natury. Jest
drugim najgłębszym jeziorem w USA (w

niektórych miejscach osiągając nawet 500m
głębokości). 

Znane z krystalicznie czystej wody, pięknych
plaż, wspaniałych szlaków turystycznych i

światowej klasy ośrodków narciarskich, Lake
Tahoe przyciąga ponad 2,7 miliona turystów

rocznie i jest konsekwentnie klasyfikowane w
pierwszej piątce najlepszych miejsc do

odwiedzenia w Kalifornii, a także zostało
ocenione jako „najlepsze jezioro Ameryki”

przez USA Today. 

JEZIORO TAHOE



Jezioro Tahoe można
zwiedzać dookoła pieszo lub

rowerem i podziwiać je
także z wysokości

okolicznych górskich
szlaków. Popularną atrakcją

jest także wypożyczanie
kajaków dzięki którym

można opłynąć jezioro od
strony wodnej.



WODOSPAD NIAGARA                 



Słynny, największy na świecie wodospad
Niagara leży pomiędzy kanadyjskim Ontario i
amerykańskim stanem Nowy Jork. Położony

jest na rzece Niagara i jest on kulminacją
przepływu wody, która płynie z Górnych

Wielkich Jezior i składa się z trzech
wodospadów – Horseshoe Falls, American Falls i

Bridal Veil Falls. Na przestrzeni ostatnich lat
rozwinął się jako popularny cel turystyczny, a

jego wspaniałe piękno i ogromna objętość
przyciąga miliony turystów z całego świata

każdego roku.
Jednym z najlepszych miejsc, z którego można

podziwiać piękno wodospadu jest Park
Królowej Wiktorii, gdzie wodospad jest
podświetlany, a w okresie letnim co noc

puszczane są nawet fajerwerki.

WODOSPAD NIAGARA



Jednym z najbardziej
popularnych sposobów, aby
móc jak najlepiej podziwiać,
a także doświadczyć żywiołu
jakim jest wodospad Niagara
jest wycieczka łodzią Maid of

the Mist, która przybliża
zwiedzających do

wodospadu na tyle, aby
poczuć strumień rozpylany
przez opadające kaskady.



PARK NARODOWY GLACIER            



Nazwany na cześć pozostałości
lodowców z epoki lodowcowej, Park

Narodowy Glacier znajduje się na granicy
Kanady i Stanów Zjednoczonych i często

nazywany jest „Koroną Kontynentu”,
ponieważ znajduje się u źródeł

strumieni, które wpływają do Oceanu
Spokojnego, Zatoki Meksykańskiej i

Zatoki Hudsona. Park jest ulubionym
miejscem wędrowców i posiada wiele

szlaków dla wszystkich poziomów
zaawansowania, od łatwego Trail of the
Cedars do trudnego Grinnell Glacier. Co
więcej, park może poszczycić się ponad
700 jeziorami, licznymi wodospadami i

dwoma pasmami górskimi, rozłożonymi
na ponad 4000 kilometrach

kwadratowych, które są schronieniem
dla wielu dzikich zwierząt.



Co ciekawe, park jest również
miejscem historycznym. Going-
to-the-Sun Road - malownicza,
52-milowa droga przez park –
jest Narodowym Zabytkiem

Historycznym i cudem
inżynierii, który oferuje

spektakularne widoki, jak
również dostęp do popularnych

szlaków turystycznych.
Ponadto, wiele domków

letniskowych, schronisk i hoteli
w parku zostało zbudowanych
przez Great Northern Railway

na początku XX wieku i
znajduje się w Krajowym

Rejestrze Miejsc Historycznych.



CRATER LAKE                     



Majestatyczne i samotne
Crater Lake w stanie Oregon.
Krystalicznie czysta i błękitno
granatowa woda w jeziorze to

efekt pracy matki natury,
która przez około 1500 lat 

 wypełniała wodą pusty krater
wulkaniczny. 

Do Crater Lake nie wpływa
żadna rzeka! Woda w jeziorze

to efekt opadów
atmosferycznych czyli deszczy

i topnienia śniegu.



PARK NARODOWY ZION             



Główną atrakcją Parku Narodowego
Zion jest rozległy kanion mierzący

średnio 600 m głębokości, przez który
można odbyć wędrówkę wzdłuż jego
dna w szerokim na 6 do 9 m obszarze

znanym jako The Narrows oraz The
Subway. Dla osób chcących nieco

odpocząć od upalnych promieni słońca
istnieje możliwość kąpieli w rejonie

rzeki Virgin. Inne spektakularne i
charakterystyczne miejsca tego parku

to naturalne łuki skalne, do których
można zaliczyć łuk Crawford i Kolob, a
także Double Pine, Jughandle, Chinle

Trail i Hidden Arch.

PARK NARODOWY ZION



Szlak The Zion Narrows prowadzący
korytem rzeki Virgin River to

bezapelacyjnie najpiękniejszy ze
szlaków w Stanach Zjednoczonych.
Prowadzi on cały czas korytem rzeki
Virgin River, której wody wyrzeźbiły
w czerwonych skałach piaskowca
przez tysiące lat ten przepiękny

kanion. Zion Narrows jest dostępny
dla turystów tylko w około 30%.

Pozostałe 70% szlaku – to bardzo
trudne technicznie przejścia

wymagające odpowiedniego sprzętu,
przygotowania technicznego oraz

zezwolenia od władz parku.



BONNEVILLE    



W istocie jest to wyschnięte
słone jezioro. Oprócz wiosny i

jesieni, kiedy występują tu
opady, jest to miejsce absolutnie

suche i jałowe. Krajobraz jest
wprost niepowtarzalny. Dzięki
płaskiej powierzchni możliwe

jest zaobserwowanie krzywizny
ziemi. Bonneville to także raj dla

miłośników prędkości –
odbywają się tu weekendy bicia

rekordów. To też tutaj
ustanowiono rekordy prędkości

pojazdów kołowych.



DOLINA ŚMIERCI (BADWATER)



Najbardziej suche i najgorętsze miejsce
USA. Występują tu duże dobowe amplitudy

temperatur. W dzień temperatura
powietrza może przekroczyć 50 stopni, a w
nocy spaść poniżej zera. Niekiedy nie pada
tutaj przez cały rok. Krajobraz jest nie do

podrobienia. Znajduje się tu także
największa depresja USA, czyli 86 m p.p.m.
 To najbardziej zaskakujący park narodowy
USA. Można zobaczyć w nim wydmy, krater

po meteorycie, wyschnięte jeziora,
samodzielnie pełzające po piachu kamienie,

ultramaratończyków walczących o
przetrwanie, a przez krótką chwilę w roku –
bezkresne polany kwitnących kwiatów. Co

ciekawe, to tylko początek długiej listy
niespodzianek. Dolina Śmierci jest

naprawdę wyjątkowa.



Badwater to nie tylko
najgorętsze miejsce w USA

ale również na Ziemi.
Najwyższą temperaturę

zanotowano tutaj w lipcu w
1913 roku, wynosiła ona

56.7°C. Wyschnięte słone
jezioro Badwater

zlokalizowanej jest w Parku
Narodowym Doliny Śmierci

w Kalifornii. 

Przez Dolinę Śmierci
prowadzą kręte drogi,

które wymagają od
kierowcy nie lada

skupienia – w dzień
temperatura gruntu

może dochodzić do 100
stopni, co powoduje
złudzenia optyczne.



MONUMENT VALLEY               



Jak sama nazwa wskazuje to
miejsce monumentalne. Na

płaskowyżu powstał zbiór form
skalnych, które mają

najrozmaitsze kształty. Miejsce to
było wielokrotnie

wykorzystywane w filmach.
Znajduje się na granicy stanów
Utah i Arizona. Wysokość form

skalnych sięga 300 m, a
powierzchnia całego parku

narodowego to 372 km kw. Leży
na terenie rezerwatu Indian

Navaho. Można się tam poruszać
konno, samochodem z indiańskim

przewodnikiem lub własnym
autem. 

MONUMENT VALLEY



SEKWOJE                   



Aby doświadczyć tego, jak mały jest
człowiek oraz odpocząć od zgiełku warto

w stanie Kalifornia odwiedzić Park
Narodowy Sekwoi oraz Park Narodowy

Redwood. W jednym i drugim
znajdziemy największe objętościowo
drzewa na świecie. Ich wysokość to

mniej więcej tyle co długość boiska do
piłki nożnej! 

Według różnych danych najwyższe
drzewo to albo Generał Sherman z Parku

Narodowego Sekwoi, który ma prawie
90m i około dwóch i pół tysiąca lat albo

Hyperion z parku Redwood, którego
wysokość obliczono na 115 metrów. Jego
dokładniej lokalizacji jednak nie podano.



ROUTE 66          



Największą atrakcją południowej
części USA jest Route 66, czyli

najsłynniejsza droga Ameryki. Wiedzie
przez 8 amerykańskich stanów (od

Chicago do Los Angeles) i jest atrakcją
niemal każdego podróżnika. W sumie

Route 66 ma 3945 kilometrów
długości! Przemieszczając się tą trasą,

można przenieść się w lata 50. i 60.
Wszystko za sprawą starych stacji,

restauracji, miasteczek i moteli
rozmieszczonych wzdłuż drogi. Na jej

drodze spotkamy pierwszą restaurację
McDonald's, pomnik z wbitych w
ziemię Cadillaców i wiele innych. 



Route 66 powstała w 1926
roku. Większość z tej trasy

ma asfalt, który jest
odnowiony, dzięki czemu

ok. 80 proc. drogi jest
wciąż przejezdna.

 

 Miejsce to znajduje się
na liście najbardziej

pożądanych
motocyklowych tras

świata. 



KANION ANTYLOPY, ARIZONA



Kanion Antylopy to jedyne
w swoim rodzaju formacje
skalne ukryte pod skalistą
powierzchnią Arizony. Raz

rude, raz żółte, a raz różowe
– w zależności od pory roku

– ściany piaskowca
zawdzięczają swą dzisiejszą

urodę milionom lat
żłobienia przez wodę. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ :)



BIBLIOGRAFIA

https://lifestyler.pl/ciekawe-miejsca-atrakcje-usa/
https://podroze.onet.pl/ciekawe/usa-co-warto-zobaczyc-ciekawe-miejsca-parki-
narodowe-atrakcje/0z0f6lb
https://www.interameryka.com/2016/07/co-warto-zobaczyc-w-usa/
https://www.skyscanner.pl/wiadomosci/18-nieziemskich-miejsc-w-usa-ktore-musisz-w-
swoim-zyciu-zobaczyc
https://beforewegetold.pl/zachod-usa-ciekawe-miejsca-stany/
https://turystycznyninja.pl/co-zobaczyc-w-usa/
https://zlukaszem.pl/usa-przewodnik-atrakcje-porady/
https://podroze.radiozet.pl/News/USA-atrakcje-parki-zabytki.-Co-warto-zwiedzic-w-
USA-Atrakcje-turystyczne

*Wszystkie obrazy przedstawione w prezentacji są na licencji Creative Commons.




