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PRZYSTANEK ALASKA



Ilość osób:

Miejsce:

Termin:

10-12 OSÓB

Alaska

14-24.06.2021 , 10 DNI

Co wiemy o Alasce?

Na Alasce na każde 21 osób przypada około 1 niedźwiedź. Barrow, Alaska

ma najdłuższy i najkrótszy dzień. Kiedy słońce wschodzi 10 maja, nie

zachodzi przez prawie 3 miesiące. Gdy zachodzie słońca 18 listopada,

mieszkańcy nie widzą słońca przez prawie 2 miesiące. Alaska zasługuje

na reputację zimnej. Duża część stanu pokryta jest warstwą wiecznej

zmarzliny – trwale zamarzniętej gleby – i jest domem dla największego

lodowca w Ameryce Północnej. Alaska” pochodzi od „Alyeska” z języka

aleuckiego i oznacza „Great Land”, czyli „Wspaniały Ląd”.

„Każda, nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.”



DZIEŃ 1: ANCHORAGE

PROGRAM WYJAZDU

ⴃ Przylot do Anchorage (wylot z Warszawy i przelot przez 2 lotniska).

ⴃ Pierwsze spojrzenie na otaczające Anchorage majestatyczne góry

Chugach. Po długim locie i przy sporej zmianie czasu zdecydowanie

zasłużyliście Państwo na spokojniejszy wieczór. Zanim udacie się jednak

na odpoczynek czeka nas jeszcze krótkie spotkanie i omówienie planu

działania na kolejne dni.

ⴃ Zachód słońca z punktu widokowego Woronzof

ⴃ Nocleg w Anchorage, największym mieście na Alasce, z przepięknymi

widokami na góry Chugach

Alaska jest największym stanem w Stanach Zjednoczonych pod względem

powierzchni całkowitej z 1 717 856 km2

Chugach Mountains - pasmo górskie w południowej Alasce - część łańcucha górskiego

Pacific Coast Ranges w zachodniej części Ameryki Północnej. Chugach Mountains rozciągają

się na długości ok. 500 km w kierunkach wschód-zachód. Najwyższym szczytem jest Mount

Marcus Baker (4016 m).



DZIEŃ 2: ELKLUTNA

PROGRAM WYJAZDU

ⴃ Śniadanie

ⴃ Ruszamy w drogę! Pierwszym przystankiem są okolice Eklutna, gdzie

poznamy historię lokalnych Atapasków oraz przespacerujemy się wśród

wysokich szczytów i turkusowej wody.

ⴃ Droga przez przepiękną Przełęcz Hatcher z wizytą w opuszczonej

kopalni złota.

ⴃ Przejazd w okolice Parku Narodowego Denali z licznymi przystankami.

ⴃ Nocleg w Healy, niedaleko Parku Narodowego Denali.



DZIEŃ 3: DENALI

PROGRAM WYJAZDU

ⴃ Denali National Park to jedno z tych miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić

podczas pierwszej wyprawy na Alaskę.

ⴃ Jedyną opcją eksploracji parku od środka jest wjazd specjalnymi autokarami

prowadzonymi przez doświadczonych kierowców.

ⴃ Droga będzie zarówno wyboista, jak i kręta, ale również pełna niesamowitych

wrażeń oraz widoków.

ⴃ Na trasie liczne przystanki na oglądanie i fotografię dzikich zwierząt - karibu,

niedźwiedzi brunatnych, łosi, wilków, kóz górskich oraz uroczych susłogonów

arktycznych.

ⴃ Wieczorna wizyta przy replice Magicznego Busa z książki i filmu "Wszystko za

życie” oraz kolacja w lokalnym browarze. Nocleg w Healy, niedaleko Parku

Narodowego Denali.

ⴃ Po całodziennej atrakcji wspólnie wrócimy do zakwaterowania nieopodal parku.



DZIEŃ 4: Przystanek Alaska

PROGRAM WYJAZDU

ⴃ Śniadanie

ⴃ Przejazd do miasteczka Talkeetna, inspiracji dla serialu "Przystanek

Alaska".

ⴃ Wizyta w lokalnym Roadhouse, gdzie spotykają się himalaiści z całego

świata.

ⴃ Testowanie syropów brzozowych u lokalnego producenta.

ⴃ Spacer nad rzeką Susitna z widokiem na szczyty Alaska Range.

ⴃ Popołudniowa wizyta przy lodowcu Matanuska i spacer do jego czoła.

ⴃ Przejazd w okolice pięknie położonego Palmer.

ⴃ Nocleg.



DZIEŃ 5: Turnagain Arm

PROGRAM WYJAZDU

ⴃ Śniadanie

ⴃ Malowniczy przejazd wzdłuż Turnagain Arm z widokami na ocean,

wysokie góry i lodowce.

ⴃ Rejs po jeziorze Portage do lokalnego jęzora lodowca.

ⴃ Wizyta w Parku Narodowym Kenai Fjords i wędrówka w stronę lodowca

Exit.

ⴃ Przejazd do Seward, pięknego miasteczka położonego na granicy Parku

Narodowego Kenai Fjords.

ⴃ Wizyta na lokalnej plaży w Lowell Point.



DZIEŃ 6: KENAJ FJORDS

PROGRAM WYJAZDU

ⴃ Po śniadaniu wyruszamy do miejscowości Seward położonej na granicy Parku

Narodowego Kenai Fjords.

ⴃ Stąd organizowane są jedne z najlepszych na Alasce rejsów na oglądanie

wielorybów.

ⴃ 6-godzinny rejs statkiem

ⴃ W lokalnych wodach żyją humbaki, orki, lwy morskie, foki czy maskonury, których

będziemy wypatrywać.

ⴃ Towarzyszyć nam będą zielone lasy porastające strzeliste góry oraz lodowce

schodzące z masywnego Harding Icefield.

ⴃ Przejazd na nocleg do miejscowości Homer



DZIEŃ 7: HOMER

PROGRAM WYJAZDU

ⴃ Homer to idealne miejsce na odrobinę relaksu, spacery i rozmowy z miejscowymi.

ⴃ Tego dnia wybierzemy się też na rejs po Zatoce Kachemak, dzięki któremu

przyjrzymy się z bliska lokalnym zwierzętom, lodowcom i szczytom.

ⴃ Zajrzymy też do urokliwego miasteczka Seldovia, do którego nie prowadzi żadna

droga lądowa.

ⴃ Wieczorna degustacja lokalnych trunków.

ⴃ Homer uchodzi za światową stolicę halibuta, dlatego wybór kolacji nie powinien

być skomplikowany.



DZIEŃ 8: HOMER-GIRWOOD

PROGRAM WYJAZDU

ⴃ Przejazd w kierunku Anchorage z licznymi postojami na trasie.

ⴃ Postój na obserwację orłów, które ukochały sobie tą okolicę oraz w wiosce

Ninilchik, gdzie poznamy historię kontaktów Rosjan z rdzennymi mieszkańcami

Alaski.

ⴃ W rejonie Portage ruszymy na krótką wędrówkę w stronę lodowca Byron.

ⴃ Odwiedzimy także Whittier, do którego jedyna droga prowadzi przez wydrążony

w górze, jednopasmowy tunel.

ⴃ Nocleg w Girdwood.



DZIEŃ 9: 

ⴃ Poranne zwiedzanie Girdwood.

ⴃ Wjazd kolejką Alyeska na lokalny szczyt z przepiękną panoramą na okolicę oraz

wizyta w browarze.

ⴃ Spacer wzdłuż Winner’s Creek.

ⴃ Popołudniowy przejazd do Anchorage.

ⴃ Wizyta na 4th Avenue oraz okazja do zakupu autentycznych pamiątek. Spacer po

najpiękniejszych punktach widokowych miasta.

ⴃ Wizyta w Anchorage Museum.

ⴃ Nocleg.

DZIEŃ 10: 

DZIEŃ 11: 

ⴃ Przylot do Polski

ⴃ Wspólne śniadanie, transfer na lotnisko





CENA: 4550 USD 

+przelot ok. 3500-4000 PLN

GRUPA: 10-12 osób

ŚWIADCZENIA

Cena zawiera:

• 9 noclegów w pokojach 2-osobowych

• codzienne śniadania

• Realizacja programu:

• wjazd autokarem do Parku Narodowego Denali do 66 mili,

• zwiedzanie produkcji i degustacja syropów brzozowych w

Talkeetna,

• wstępy do parków,

• 6-godzinny rejs z lunchem na obserwację wielorybów w Parku

Narodowym Kenai Fjords,

• Wjazd kolejką Alyeska w Girdwood,

• 1,5 godzinny rejs w stronę lodowca w Portage,

• 7-godzinny rejs po Zatoce Kachemak z wizytą w miasteczku

Seldovia,

• usługa lokalnego, polskojęzycznego pilota / kierowcy przez cały okres

wyjazdu,

• przejazdy busem

• Opieka pilota z ramienia Margot Travel

• Lokalny przewodnik na miejscu

• Usługa concierge – oddelegowana osoba do kontaktu 24h

• Ubezpieczenie KL 100 000 EUR w Signal Iduna

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera:

• Przelotu Warszawa-Alaska-Warszawa z 2ma przesiadkami

• Dopłaty do pokoju jednoosobowego

• Wizy do USA- do załatwienia we własnym zakresie

• Obiadów i kolacji cena ok 30-50 USD/posiłek

• Wydatków własnych

• Napojów bezalkoholowych i alkoholowych
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