ALASKA ﬂy&drive

Kraj: USA
Liczba dni: 13
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/295/
Alaska to miejsce, gdzie spotkanie z łosiem czy niedźwiedziem są na porządku dziennym, piękne krajobrazy tundry,
tajgi i najwyższych gór Ameryki Północnej towarzyszą Wam na każdym kroku, a spacer po lodowcu jest na
wyciągnięcie ręki. Wyjazd w formie ﬂy and drive daje Wam do tego maksymalną swobodę podróży - program
dostosowujecie do swoich potrzeb i zainteresowań. Więcej aktywności i trekkingów, a może więcej obserwacji i
kontaktu z przyrodą? Wybór należy do Was!

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - PRZYLOT DO ANCHORAGE
Po przylocie do Anchorage odbiór samochodu i przejazd do hotelu. Wieczorny spacer.

2 DZIEŃ - ANCHORAGE
Rano zwiedzanie Anchorage. Po poludniu przejazd w okolice Parku Narodowego Denali.
Szczegóły naszej propozycji zwiedzania znajdziesz w Twoim planie podróży dzień po dniu.

3 DZIEŃ - PARK NARODOWY DENALI
Całodniowa wycieczka specjalnym parkowym autobusem. Po drodze widoki na lodowce, ośnieżone pasma górskie
oraz Denali – najwyższy szczyt Ameryki Północnej. Obserwacja dzikich zwierząt zamieszkujących park m.in. łosi,
karibu, niedźwiedzi, wilków. Na trasie postoje w centrach informacyjnych dla odwiedzających, w których możecie
obejrzeć prezentacje multimedialne. 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 eksploracji Alaski. Następnie
możecie odwiedzić wspaniałe Muzeum Arktyczne przy uniwersytecie w Fairbanks.

5 DZIEŃ - CHENA HOT SPRINGS
Przejazd do Chena Hot Springs i kąpiel w gorących źródłach. Tutaj możecie zobaczyć dużą hodowlę psów
zaprzęgowych, odwiedzić muzeum lodowe lub pójść na krótki trekking po okolicznych lasach i wzgórzach.
OPCJONALNIE, dla chętnych:
Przelot do Barrow, najbardziej na północ wysuniętej miejscowości USA, położonej nad morzem Beauforta (koszt. ok.
790 – 850 USD)
Całodniowa wycieczka do linii koła podbiegunowego tzw. Dalton Highway - szutrowa droga prowadząca na północ
Alaski wzdłuż słynnego ropociągu transportującego ropę z dalekiej północy (koszt. ok. 150 - 200 USD).

6 DZIEŃ - NORTH POLE I GÓRSKIE PANORAMY
Przejazd na południe. Na trasie postój w North Pole, czyli wiosce św. Mikołaja (odpowiednik lapońskiego
Rovaniemi w Europie). Zakupy świątecznych prezentów można tu robić przez cały rok. Przejazd w góry Alaski gdzie
z trasy rozpościerają się przepiękne widoki na ośnieżone szczyty górskie.
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7 DZIEŃ - PRZEJAZD DO VALDEZ
Przejazd wzdłuż Parku Narodowego Wrangell-St. Elias do Valdez.

8 DZIEŃ - VALDEZ - PÓŁWYSEP KENAI
W Valdez możecie zobaczyć stację pomp rurociągu naftowego transportującego ropę przez całą Alaskę, lub
odwiedzić muzeum historii miasta, które doświadczyło wielkiej tragedii w roku 1964, kiedy trzęsienie ziemi
zniszczyło prawie wszystkie budynki. Następnie przejazd na półwysep Kenai.

9 DZIEŃ - SEWARD - WIELORYBY, ORKI, LWY MORSKIE I LODOWCE
Przyjazd do miasteczka portowego Seward. Tutaj możecie odwiedzić Alaska Sealife Center - morskie akwarium
(można tutaj m.in. dowiedzieć się jaka jest różnica pomiędzy foką, a lwem morskim, zobaczyć wiele gatunków ryb i
ptaków zamieszkujących morza Alaski).
OPCJONALNIE, dla chętnych:
Rejs statkiem wzdłuż ﬁordów półwyspu Kenai – lodowce, wieloryby, orki, lwy morskie. W zależności od wariantu
trasy i długości, cena rejsu wynosi: ok. 80 /150/ 180 USD.

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

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

12 DZIEŃ - HOMER - MIASTECZKO NA KOŃCU DROGI
W Homer możecie odwiedzić Muzeum Wysp i Oceanu wokół Alaski. Po południu przejazd do Anchorage.
OPCJONALNIE dla chętnych:
półdniowy rejs na połów halibuta (ok. 120 USD)
przelot samolotem i oglądanie niedźwiedzi w naturalnym środowisku (w zależności od ilości godzin: ok. 560 - 650
USD).

13 DZIEŃ - ANCHORAGE
Ostatni spacer po mieście i czas na ewentualne zakupy. Przejazd na lotnisko i zwrot auta.

CENA OBEJMUJE:
plan Twojej podróży dzień po dniu z praktycznymi informacjami w wygodnej aplikacji mobilnej
12 noclegów w hotelach
wynajęty samochód Compact bez limitu kilometrów (dopłata za Standard/SUV: 65-130 USD/os)
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), NNW
15 000 PLN, bagaż 1000 PLN
K-Box - Twój zestaw podróżnika:
koszulka klubowa
worek sportowy
etui na bilet
karta ubezpieczeniowa
vouchery

CENA NIE OBEJMUJE:
biletu lotniczego do USA (Warszawa – Anchorage – Warszawa od ok. 3500 PLN)
biletów wstępu i atrakcji dla chętnych
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wyżywienia
paliwa
kosztów wizy
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 13 PLN/os.
opcjonalnie: opieki pilota-kierowcy Kiribati Club

www.kiribaticlub.pl

Kiribati Club

Strona 3 z 3

