
DZIESIĘĆ NAJCIEKAWSZYCH MAŁYCH
MIASTECZEK W USA, KTÓRE WARTO
ODWIEDZIĆ

Jeśli szukasz pomysłu na ciekawe i niekonwencjonalne wakacje w
tym roku, dlaczego by nie odwiedzić paru małych amerykańskich
miasteczek? Odkryj naturalne piękno i dziedzictwo USA zwiedzając
10 najciekawszych miasteczek, które zdecydowanie są inne niż
typowe miasto pełne drapaczy chmur i zatłoczonych ulic.
Zestawienie przygotowane przez Tourism-Review.com

Naples na Florydzie
Ta wioska turystyczna ulokowana na Florydzie cieszy się popularnością ze względu na swoją bliskość
wybrzeża. Kolekcja ponad 20 tys. dzieł sztuki i elementów kultury sprawia, że jest to całkiem
atrakcyjne miejsce. Udaj się na koncert posłuchać znanego Itzhaka Perlmana, odwiedź Naples
Museum of Art i odpręż się w Cambier Park wraz ze swoją rodziną.

Butler w Pensylwanii
To małe miasteczko znajduje się 50 km od Pittsburgha. Delektuj się amerykańskim dziedzictwem i
kulturą, którą przechowuje to miejsce. Miasteczko jest popularne ze względu na swój silny związek z
baseballem oraz zakłady fryzjerskie, które nie mają nawet śladu współczesnej kultury. Możesz
urozmaicić swój czas zwiedzając Maridon Museum oraz Butler County Historical Society.

Taos w Nowym Meksyku
Miasteczko to jest popularne ze względu na swojego bogactwo kontrkultury. Weterani tacy jak D. H.
Lawrence, Georgia O' Keefe i Ansel Adams są związani z tym miejscem. Taos znajduje się 90 minut
drogi od Santa Fe. Można tu spędzić czas przysparzając sobie adrenaliny np. jeżdżąc na nartach,
można podziwiać malownicze krajobrazy i spędzić czas na fotografowaniu tego fenomenalnego
miejsca. Nie zapomnij o wizycie na moście Rio Grande Gorge Bridge, w bibliotece House Library i w
muzeum Harwood Museum of Art.

Mill Valley w Kalifornii
Mill Valley to piękne malownicze miasteczko, które leży u podnóża Góry Talmapais. Wszyscy
miłośnicy regionu Bay Area koniecznie muszą zobaczyć to miasto.

Princeton w New Jersey
Wraz ze swoimi światowej sławy muzeami, teatrem McCarter Theater Company oraz uniwersytetem
zaliczanym do Ivy League, miejsce to cieszy się dużą popularnością ze względu na swoją
zróżnicowaną kulturę i tradycję.



Great Barrington w Massachusetts
Piękne i ciekawe miasteczko Great Barrington znajduje się 220 km na zachód od Bostonu. To
sielankowe miejsce jest popularne ze względu na swoją żywą atmosferę, czarujące lokale oraz
zdumiewające piękno Ski Butternut, a także szlaku Appalachian Trail.

Ashland w Oregonie
To malutkie kosmopolityczne miasteczko, w którym mieszka 20 tys. osób, wzdłuż kalifornijskiej
granicy między San Francisco a Portland. Weź udział w festiwalu Oregon Shakespeare Festival. Zrób
sobie zdjęcie ze swoimi bliskimi mając w tle czarujący łańcuch górski Cascade oraz Góry Siskiyou.

Oxford w Mississippi
Jako najbardziej fotogeniczne miasteczko w całej Ameryce, Oxford nie wymaga specjalnej wzmianki.
Popularne ze względu na swoją uczelnię University of Mississippi, miasto to jest znane ze swojej
sztuki i nauki. Odwiedź ciekawe miejsca takie jak Lyric Music Hall, the Square. Iconic Pillar of Ole
Miss oraz dom Williama Faulknera.

Burlington w Vermont
To największe miasto w stanie Vermont. Zielony, górzysty teren jest usiany malutkimi miasteczkami.
Mieszka tu tylko 42 tys. osób. Dlatego jest tu bardzo czysto. Koniecznie musisz odwiedzić wybrzeże
Jeziora Champlain oraz targowisko Church Street znajdujące się w tym miasteczku.

Red Bank w New Jersey
To małe miasto znajduje się 25 mil na południe od Manhattanu. Odwiedź wybrzeże Jersey, teatr
Carlton i udaj się na targowisko farmerów oraz festyny uliczne.
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