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Historia Florydy

Floryda przystapila do unii jako 27 stan w 
1845 roku. Nazwany jest stan slonecznym. 
Jest znany z swojego lagodnego klimatu i 
naturalnego piekna. Hiszpanski odkrywca Juan 
Ponce de Leon, ktory w 1513 roku 
poprowadzil pierwsza europejska wyprawe na 
Floryde, nazwal ten stan w holdzie 
hiszpanskiej wielkanocy celebraci ktora sie 
nazywala Feast of the Flowers. W XX wieku 
turystyka stala sie wiodaca branza na 
Florydzie i pozostaje na dzis, przyciagajac 
milony turystow rocznie. 



Moje Wakacje na Florydzie

Pierwszy raz na Florydzie pojechalam w 2018 
roku podczas ferii zimowych. Naprawde 
zaskoczylo mnie, jak to bylo takie ladne. 
Wszedzie gdzie patrzyles byly palmy. Plaze tez 
byly bardzo ciekawe. Mozna bylo znlaesc rozne 
ptaki i roslinach nad wybrzezu oceanu. Na 
Florydzie nidgy sie nie nudzisz. Zawsze jest cos 
fajnego do robienia. Istneije wielu attrakcji 
turystycznych. Pokarzem wam moje ulubione 
attrakcje na Florydzie i dlaczego polecam zeby 
zwiedzic Floryde na twoje nanastepne wakacje. 



Walt Disney World 
Kiedy odwiedzilam Floryde, Walt Disney World 
byl jedna z moich ulubionych atrackji. Walt 
Disney World zostal otwarty w Orlando w 1971 
roku. Znajduje sie na 30,500 akrach z roznymi 
licznymi lasami, jeziorami, i rzekami. Jest to park 
rozrywki oferujacy rozne atrakcje dla osob w 
kazdym wieku. Dzeci moga spotkac sie z swoimi 
ulubionymi postaciami Disneya, zjesc z nimi 
lunch, a nawent porozmawiac. Dla starszych sa 
rozne rollercoastery i gry. Disney World jest 
najwiekszy i najwieciej odwiedzony attrakcyjny 
park na calej planecie. Przyciaga okolo 46 
milionow odwiedzajacych rocznie. 



Legoland

Legoland na Florydzie to miejsce 
dedykowane kazdemu. W calym parku 
znajduja sie posagi i obrazy zbudowane z 
klockow lego. Wszystkie posagi sa recznie 
budowane przez specialnych konstruktorow 
lego. Budowanie tych posagi trwa duzo 
miesielcow i godzin. Maja od 6 do 8 stop 
wrostu i dlugosci. Mozesz takze zbudowac 
wlasne lego i zabrac z soba do domu. Sa 
wielu attrakcji w Legoland ktore maja rozne 
sceny na podstawie roznych filmow. 



Clearwater Beach 

Clearwater Beach jest znana ze slynnego 
miekiego bialego piastku. Przyciaga turystow 
przez caly rok do jazdy na nartach wodnych, 
parasailing, i stand-up paddleboarding na 
spokojnych wodach. Rowerysci i rolkarze 
uwielbiaja jezdzic wzdluz dlugiej plazy. Na plazy 
znajduja sie najlepsze owoce morza oraz lokalne 
restauracje i kawarnie. Kazdej nocy podczas 
zachodu slonca na Pier 60 odbywala sie 
najlepsze imprezy, festiwale, i uliczni 
sprzedawcy. Ta plaza jest najczysciejsza plaze w 
calej Ameryce.  



Wyjazd na Floryde

Walt Disney World, Legoland, i Clearwater Beach to byly moje trzy najlepsze 
miejsca na Florydzie, ktore odwiedzilam podczas mojego pobytu. Sa wielu innych 
miejsca ktore sa bardzo interesujace na Florydzie. Floryda jest dla wszytkich ktore 
lubia mjec zabawe w cieplym klimacie. Bardzo polecam zwiedzic Floryde i tych 
miejscach na nastepnych wakacjach. 


