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ALAPLT

Alaska z polskim pilotem – wycieczka objazdowa
FAIRBANKS – PARK NARODOWY DENALI – SEWARD – ANCHORAGE

10 dni
750 km
Podróż pięknymi trasami widokowymi koleją liniową Alaski!
Fairbanks – miasto oddalone zaledwie 290 km od kręgu polarnego, słynące z zorzy polarnych
Denali – najsłynniejszy park narodowy Alaski · McKinley – najwyższy szczyt Ameryki Północnej (6.194 m.n.p.m.)
Seward – portowe miasteczko otoczone lodowcami i górami · Kenai Fiords National Park – rejs statkiem
Anchorage – stolica Alaski położona w malowniczym zakątku pomiędzy odnogami Zatoki Cooka a górami Chugach
Eklutna – prawosławna wioska indiańska · Mount Alyeska – wjazd kolejką linową i spacer do lodowców

Termin:
18.08.-27.08.2017

Cena:
3.995 USD od osoby

Uczestnicy:
min 10 / max 20

Usługi wliczone w cenę

*** RABAT ***

☑ bilet lotniczy klasy ekonomicznej z Warszawy do Fairbanks
☑ bilet lotniczy klasy ekonomicznej z Anchorage do Warszawy
☑ bilet kolejowy 2 klasy (miejsce siedzące) z Fairbanks do Denali
☑ przejazd autobusem liniowym z Denali do Seward (piękne krajobrazy!)
☑ transfer między Seward a Anchorage połączony ze zwiedzaniem
☑ 8 noclegów w hotelach 3* w pokojach 2-osobowym zgodnie z trasą
☑ 8x śniadanie w hotelach, 1x snack/przekąska
☑ wszystkie wycieczki przewidziane w programie
☑ wszystkie konieczne lokalne transfery z/na dworzec/lotnisko
☑ wycieczka objazdowa po Parku Narodowym Denali z przekąską
☑ kilkugodzinny rejs po Parku Narodowym Kenai Fiords z przekąską
☑ opieka wykwalifikowanego polskiego pilota podczas całej trasy
☑ obsługa lokalnych przewodników
☑ bilety wstępu do parków narodowych i zwiedzanych obiektów
☑ ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą KL do 30.000 €
☑ ubezpieczenie NNW do 16.000 zł
☑ promesa do USA (wizę otrzymają Państwo dopiero na granicy)

☑ w wypadku trzech osób nocujących razem na całej trasie w pokoju
3-osobowym cena zmniejszy się o 260 USD od osoby!

Koszty dodatkowe
✗ wyżywienie podczas podróży pociągiem
✗ inne (nie wymienione wyżej) posiłki, zwyczajowe napiwki
✗ pokoje 1-osobowe w hotelach na całej trasie: 925 USD / os.
✗ ubezpieczenie kosztów rezygnacji: 2,76% ceny wycieczki

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej na 60 dni przed terminem podróży
(późniejsze zgłoszenia nie są wykluczone), polecamy jednak wcześniejsze
zgłoszenie.
Oferta jest ważna wyłącznie w wypadku zgłoszenia się na wycieczkę wymaganej liczby uczestników. W wypadku niezgłoszenia się wymaganej
liczby uczestników osoby, które zgłosiły swoje uczestnictwo w imprezie
mają prawo do przepisania się na drugi termin lub odzyskania wszystkich
wpłat wniesionych na poczet imprezy. Istnieje także możliwość skorzystania z oferty indywidualnej w tym samym terminie (bez polskiego pilota) –
cena imprezy może ulec zmianie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania i/lub
zmian w programie mających na celu poprawienie jakości oferowanych
usług i/lub podyktowanych koniecznością dostosowania trasy i programu
do pogody, aktualnej sytuacji na miejscu destynacji, zmian ze strony przewoźników i/lub zmian rozkładu jazdy pociągów i/lub w wypadku zaistnienia
innych okoliczności mających wpływ na przebieg imprezy.
W programie podany został w każdym wypadku czas lokalny. Rozkład jazdy oraz wysokość opłat konsularnych mogą ulec zmianie.
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Zapraszamy do zwiedzenia Alaski z polskim pilotem!
Zwiedzanie Alaski pociągiem to doskonały, bardzo wygodny sposób zobaczenia i doświadczenia bliskości i piękna jej niezapomnianych, zapierających
dech w piersiach krajobrazów. Trasy kolejowe Alaski prowadzą częściowo przez trudne, niedostępne górskie regiony i należą do najbardziej
spektakularnych na świecie. Na tle imponującej scenerii można zobaczyć dzikie zwierzęta.
Podróż z Fairbanks do Denali odbywa się komfortowym pociągiem panoramicznym, co przybliża zachwycające widoki i daje możliwość zrobienia
niesamowitych fotografii. Na kolejnym odcinku przewidziany jest przejazd autobusem, a na ostatnim – między Seward a Anchorage przejazd busem
połączony ze zwiedzaniem. Tuż przed miasteczkiem Talkeetna zobaczymy z okna pociągu najwyższy szczyt Ameryki Północnej – Mount McKinley.
Wycieczka odbędzie się w jednym z najciekawszych krajobrazowo terminów - wczesną jesienią, czyli na samym początku słynnego Indian Summer.

Przebieg trasy
Fairbanks
18.08. (1) Zbiórka na lotnisku w Warszawie, wylot na Alaskę. Lądowanie
w Fairbanks, odbiór z lotniska. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu.
19.08. (2) Krótkie zwiedzanie Fairbanks – miasteczka oddalonego zaledwie
290 km od kręgu polarnego i słynącego z zorzy polarnych, wyścigów psich
zaprzęgów i konkursów rzeźby lodowej. W okresie zimowym dzień trwa tutaj zaledwie 3 godziny. Następnie kilkugodzinna wycieczka na North Pole
101, odwiedzimy także rezydencję Świętego Mikołaja. Nocleg w Fairbanks.
Park Narodowy Denali
20.08. (3) Wczesnym rankiem odjazd pociągiem do Parku Narodowego Denali (4 h) – najsłynniejszego parku narodowego Alaski. Przejazd piękną
krajobrazowo trasą kolejową. Po przyjeździe około południa czas wolny –
możliwe pierwsze wędrówki na terenie parku. Nazwa parku pochodzi od
szczytu McKinley – tak do dzisiaj Indianie nazywają swoją górę (Denali
w języku Atabasków znaczy „wielka”). Park Denali to naturalne środowisko
wielu gatunków zwierząt. Częstym widokiem są stada łosi, górskich kozic,
reniferów, owiec Dalla i karibu. Napotkać też można watahy wilków i największego drapieżnika niedźwiedzia grizli. Nocleg w pobliżu Parku Denali.
21.08. (4) Kilkugodzinne zwiedzanie parku: zobaczą Państwo wspaniałe jeziora, rzeki, lodowce i wąwozy, a przy odrobinie szczęścia także niedźwiedzie, łosie, karibu, owce górskie, wilki i przeróżne ptaki. Przejazd specjalnym autobusem widokową drogą wśród szczytów i dolin górskiego łańcucha Alaska Range. Po drodze górskie jeziora, jęzory schodzącego lodowca
oraz typowy obraz tundry i tajgi. Zwierzęta żyją w parku bardzo spokojnie,
gdyż prowadzi przez niego tylko jedna droga. Nocleg w pobliżu Parku Denali.
Seward
22.08. (5) Przejazd autobusem liniowym do miasteczka portowego Seward
(10 h). Z okien autobusu będzie można przy dobrej pogodzie zobaczyć najwyższy szczyt Alaski: McKinley. Ciekawostka: Na Alasce znajduje się 19
z 20 najwyższych szczytów USA. Szczyt McKinley zwany jest najwyższą
górą świata. Wyrasta ona bezpośrednio z płaskowyżu leżącego na wysokości 600 m.n.p.m. Realna wysokość samej góry to zatem ok. 5.500 m. Mt.
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Everest wznosi się z Płaskowyżu Tybetańskiego leżącego na wysokości
5.200 m.n.p.m. Stąd wysokość zboczy Mt. Everest ma „zaledwie” 3.700 m.
Dalsza trasa prowadzi przez Góry Chugach wzdłuż ramienia Turnout Arm
Zatoki Cooka oraz Gór Kenai (piękne krajobrazy!). Wieczorem przyjazd do
Seward, nocleg.
23.08. (6) Kilkugodzinny rejs statkiem wzdłuż wybrzeży i fiordów Parku Narodowego Kenai Fiords. Znajduje się tam 30 cofających się lodowców, które
pozostawiają po sobie głębokie fiordy o stromych lodowych brzegach. Co
jakiś czas odrywają się od nich wielkie ściany lodu wpadające z hukiem do
wody. Zobaczyć można foki, wydry i lwy morskie. Przy odrobinie szczęścia
natrafimy na przepływające orki i wieloryby. Dziś zwiedzą Państwo także
słynne centrum morskie Alaska SeaLife Center, gdzie można zapoznać się
z życiem mieszkańców regionów nadmorskich Alaski. W czasie wolnym
możliwy będzie spacer po porcie rybackim pełnym malutkich sklepików i typowych restauracji rybnych. Nocleg w Seward.
Anchorage
24.08. (7) Transfer do Girdwood, gdzie zwiedzą Państwo Alaska Wilderness
Conservation Center zajmujący się rehabilitacją zwierząt Alaski zagrożonych wyginięciem. W centrum będzie można zobaczyć i sfotografować z bliska dzikie zwierzęta. Następnie wycieczka do Alyeska Resort – wjazd kolejką linową na Mount Alyeska i spacer do lodowców. Kontynuacja trasy do
Anchorage, gdzie przewidziany jest nocleg.
25.08. (8) Wycieczka do Eklutny (około 40 minut drogi od Anchorage) – ciekawej wioski indiańskiej z dwoma cerkwiami i cmentarzem prawosławnym.
Po południu zwiedzanie centralnej części Anchorage i spacer po najciekawszej, głównej ulicy Anchorage – 4 Avenue. Anchorage zostało założone
w 1915 roku jako obozowisko budowniczych kolei alaskiej. Obecnie w Anchorage zamieszkuje 40% ludności stanu, a miasto jest głównym węzłem
komunikacyjnym Alaski. Wizyta w Muzeum Anchorage poświęconym przyrodzie, geografii Alaski, lodowcom, zjawiskowi zorzy polarnej oraz zamieszkującym tu zwierzętom, w tym niedźwiedziom polarnym i łosiom. Nocleg
w Anchorage.
26.08. (9) Powrót samolotem do Polski.
27.08. (10) Lądowanie w Warszawie.

Podróżuj z pasją. Podróżuj z nami.

Podróżować znaczy podziwiać.

Tworząc naszą koncepcję podróży postawiliśmy

To chęć przemierzania tysięcy kilometrów w celu

Maja Forysiak & Albert Kuczynski GbR

sobie za cel oferowanie wycieczek wysokiej jako-

konfrontacji z nowymi, nieznanymi i odmiennymi

Isländische Str. 2a, D-10439 Berlin, Germany

ści, cechujących się odpowiedzialnością za śro-

stylami życia i niekiedy bardzo skrajnymi świato-

fon: (+49 30) 275 77 669, (+48 22) 398 73 90

dowisko naturalne, świadomością społeczną i so-

poglądami. Dzięki świadomemu podróżowaniu

fax: (+49 30) 275 92 541, (+48 22) 398 73 93

cjalną. Razem z Państwem poszukujemy w po-

budujemy pomost łączący nas jako podróżników

e-mail: travel@eyand.de, http://eyand.de

dróżach tego, co w nich najciekawsze: człowieka.

z ludnością miejscową danego kraju.
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