WIELKA NIEDŹWIEDZICA - ALASKA I KANADA
ZACHODNIA
Kraj: USA, Kanada
Liczba dni: 26
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/119/
Dzika przyroda. Górskie wędrówki. Wszechobecne lodowce. Kąpiele w gorących źródłach, oglądanie wielorybów,
podglądanie łosi i niedźwiedzi, głębokie doznania dla miłośników przestrzeni i bliskich spotkań z naturą. Program
jest przedłużeniem wyprawy na Alaskę. Przelot do Kanady, zwiedzanie wybrzeża i okolic Vancouver oraz parki
Narodowe Gór Skalistych, gdzie czekają na nas wyjątkowe scenerie górskich wędrówek ...

PROGRAM WYPRAWY:
WAŻNE: - ZASADY WJAZDU DO USA
1. Przedstawienie certyﬁkatu szczepień
2. Przedstawienie negatywnego wyniku testu antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 24h przed wylotem do
USA

Pandemia nie jest przeszkodą w planowaniu wypraw. Zdarza się jednak, że przeszkadza w realizacji niektórych
planów. Zapewniamy, że trzymamy rękę na pulsie i na bieżąco sprawdzamy zasady wjazdu, czasy otwarcia atrakcji
i miejsc, które zamierzamy odwiedzić. Jednocześnie liczymy na Waszą wyrozumiałość, jeśli cokolwiek nie pójdzie
zgodnie z planem. Czasami jest to zupełnie niezależne od nas, mimo najszczerszych chęci.

1 DZIEŃ - PRZYLOT DO ANCHORAGE
Spotykamy się z pilotem wyprawy na lotnisku w Warszawie. Wylot do USA. Przylot do Anchorage. Spacer po
centrum miasta.
(Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego w Europie, skontaktuj się z nami!)

2 DZIEŃ - ANCHORAGE - SPACER I MUZEUM
Wizyta Muzeum Dziedzictwa Kulturowego Alaski (Muzeum Historii i Sztuki Ludów i Plemion Eskimoskich). Przejazd
w okolice Parku Narodowego Denali.

3 DZIEŃ - PARK NARODOWY DENALI
Całodniowa wycieczka specjalnym parkowym autobusem do Wonder Lake. Po drodze widoki na lodowce, ośnieżone
pasma górskie oraz Denali (dawniej McKinley) – najwyższy szczyt Ameryki Północnej. Obserwacja dzikich zwierząt
zamieszkujących Park m.in. łosie, karibu, niedźwiedzie, wilki. Na trasie postoje w centrach informacyjnych dla
odwiedzających z wystawami i prezentacjami multimedialnymi, możliwość krótkich trekkingów.

4 DZIEŃ - FAIRBANKS
Rano przejazd do Fairbanks – jedynego większego miasta w centrum Alaski. Spacer po znajdującym się w centrum
miasta parku kolonizatorów, ukazującym początki współczesnego osadnictwa i eksploatacji Alaski. Następnie
odwiedzimy wspaniałe Muzeum Arktyczne przy uniwersytecie w Fairbanks.

5 DZIEŃ - CHENA HOT SPRINGS
Przejazd do Chena Hot Springs. Kąpiel w gorących źródłach. Zobaczymy tam dużą hodowlę psów zaprzęgowych.
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Dla chętnych wizyta w muzeum lodowym, krótki trekking po okolicznych lasach i wzgórzach. Wieczorem ostrożny
powrót przez lasy pełne łosi do Fairbanks.
OPCJONALNIE, dla chętnych możliwość wykupienia całodniowej wycieczki do linii koła podbiegunowego tzw. Dalton
Highway - szutrowa droga prowadząca na północ Alaski wzdłuż słynnego ropociągu transportującego ropę z
dalekiej północy.

6 DZIEŃ - NORTH POLE I GÓRSKIE PANORAMY
Przejazd na południe. Na trasie postój w North Pole – wioska św. Mikołaja, odpowiednik lapońskiego Rovaniemi
w Europie – zakupy świątecznych prezentów. Następnie przejazd pod lodowiec Gulkana – możliwość trekkingu do
lodowca.

7 DZIEŃ - PRZEJAZD DO VALDEZ
Przejazd malowniczą trasą wzdłuż Parku Narodowego Wrangell-St. Elias do Valdez. Spacer po mieście.
Odpoczynek.

8 DZIEŃ - VALDEZ - PÓŁWYSEP KENAI
Wizyta w stacji pomp rurociągu naftowego transportującego ropę przez całą Alaskę. Wizyta w muzeum historii
miasta, które doświadczyło wielkiej tragedii w roku 1964, kiedy trzęsienie ziemi zniszczyło prawie wszystkie
budynki. Przejazd do Anchorage na trasie liczne punkty widokowe na góry i lodowce. Zakupy w mieście, następnie
przejazd na półwysep Kenai.

9 DZIEŃ - SEWARD - WIELORYBY, ORKI, LWY MORSKIE I LODOWCE
Przyjazd do miasteczka portowego Seward. Wizyta w Alaska Sealife Center - morskim akwarium (można tutaj
m.in. dowiedzieć się jaka jest różnica pomiędzy foką a lwem morskim, oraz zobaczyć wiele gatunków ryb i ptaków
zamieszkujących morza Alaski).
OPCJONALNIE, dla chętnych:
rejs statkiem wzdłuż ﬁordów półwyspu Kenai – lodowce, obserwacja wielorybów, orek, lwów morskich.

10 DZIEŃ - LODOWIEC EXIT - SPACER POD CZOŁO LODOWCA
Spacer pod czoło lodowca Exit. Chętni mogą udać się na całodniowy trekking do pola śnieżnego Harding przepiękne widoki na lodową pustynię zasilającą dziesiątki lodowców.

11 DZIEŃ - PÓŁWYSEP KENAI - HOMER
Przejazd przez malowniczy, pełen dzikich zwierząt półwysep Kenai do położonego na końcu drogi miasteczka
Homer, które znane jest jako światowa stolica halibuta. Spacer po mieście.

12 DZIEŃ - HOMER - MIASTECZKO NA KOŃCU DROGI
Pobyt w Homer. Zwiedzanie muzeum wysp i Oceanu wokół Alaski. Po południu przejazd do Anchorage.
OPCJOANALNIE dla chętnych:
- półdniowy rejs na połów halibuta
- przelot samolotem i oglądanie niedźwiedzi w naturalnym środowisku.

13 DZIEŃ - ANCHORAGE - VANCOUVER
Przelot do Vancouver.

14 DZIEŃ - ZWIEDZANIE VANCOUVER
Zwiedzanie miasta: Downtown, historyczna dzielnica Gastown. Przejazd na słynny most wiszący nad rzeką
Capilano, Rejs promem na pobliską wyspę Vancouver do portu Victoria, urokliwego miasteczka pamiętającego
czasy kolonialne.
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15 DZIEŃ - VICTORIA - TOFINO
Zwiedzanie miasta - parlament, port, Royal British Columbia Museum prezentującego historię rdzennej ludności. Po
południu przejazd do miejscowości Toﬁno.

16 DZIEŃ - TOFINO - PLAŻA
Pobyt w Toﬁno. Spacery po pięknyc plażach. Możliwość wypożyczenia rowerów na krótkie wycieczki.
OPCJONALNIE, dla chętnych:
rejs połączony z obserwacją wielorybów
lub rejs – oglądanie niedźwiedzi

17 DZIEŃ - TOFINO – VANCOUVER
Powrót do Vancouver. Spacer, zakupy.

18 DZIEŃ - VANCOUVER – JASPER
Przejazd do Jasper w Górach Skalistych. Po drodze wizyta w Wells Grey Provincial Park. Przejazd przez Park
Góry Robson – najwyższy szczyt kanadyjskich Gór Skalistych.

19 DZIEŃ - PARK NARODOWY JASPER: KANION I JEZIORO MALIGNE
Spacer po kanionie Maligne. Przejazd nad jezioro Maligne (dla chętnych - rejs po jeziorze). Kąpiele w termach. Dla
chętnych wjazd kolejką lub piesze wejście na szczyt Whistlers (2265 m n.p.m.).

20 DZIEŃ - PARK NARODOWY JASPER - TREKKING
Wycieczka nad jezioro Maligne – trekking jednym ze szlaków lub rejs po jeziorze.

21 DZIEŃ - LODOWIEC COLUMBIA - TREKKING NA PRZEŁĘCZ WILCOX PASS
Przejazd z Jasper do Banﬀ piękną drogą górską Iceﬁelds Parkway. Po drodze liczne punkty widokowe. Postój przy
polu lodowym Columbia – największy lodowiec w Górach Skalistych. Trekking na przełęcz Wilcox Pass z widokiem
na lodowiec Athabasca.
Dla chętnych alternatywnie przejazd specjalnym autobusem na lodowiec.

22 DZIEŃ - LAKE LOUISE - SPACER NAD JEZIORO AGNES
Przejazd do Lake Louise. Krótki trekking wśród bajkowych krajobrazów nad Jezioro Agnes.

23 DZIEŃ - KURORT BANFF - GORĄCE ŹRÓDŁA
Odpoczynek w Banﬀ, gorące źródła. Dla chętnych wyjście lub wjazd kolejką na Górę Siarkową (2295 m.n.p.m.).

24 DZIEŃ - BANFF - CALGARY
Przejazd do Calgary. Zwiedzanie centrum miasta. Zakupy, odpoczynek, opcjonalnie największe rodeo w Ameryce.

25-26 DZIEŃ - POWRÓT DO POLSKI
Wspólna podróż do Polski, pożegnanie z pilotem i z grupą na lotnisku w Warszawie. Zakończenie wyprawy.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

01.09 - 25.09 2022

14890.00 PLN + 4490.00 USD
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CENA OBEJMUJE:
bilety lotnicze na trasie Warszawa - Anchorage, Anchorage - Vancouver, Calgary – Warszawa
transport samochodem na całej trasie wg programu
24 noclegi w pokojach 2-os. z łazienkami
opiekę pilota Kiribati Club
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), OC
50 000 EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż 2 000 PLN
zestaw podróżnika Kiribati Club

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów wstępu do miejsc wymienionych w programie: ok. 190 USD
wyżywienia - orientacyjny koszt na osobę dziennie: ok. 25-40 USD
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 26
PLN/os.
atrakcji dla chętnych
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