Aljaška 2016 – divoká a krásná!
Termín: 9. 8. – 21. 8. 2016 (13 dní i s cestou)
Termín vc. prodloužení: 9. 8. – 28. 8. 2016 (20 dní i s cestou)
1.den

Přílet do Anchorage, vyzvednutí na letišti a ubytání v B&B, uvítací večírek.

2.den

V ranních hodinách přejezd do Sewardu, rybářského městečka jako vystřiženého z westernových filmů.
Odpoledne fakultativně trek na Exit Glacier či návštěva vodních akvárií. Ubytování v hotelu / B&B v
Sewardu.

3.den

Dopoledne - prohlídka Sewardu nebo fakultativně dle výběru:


Lodní výlet s pozorováním velryb, tuleňů a obrovských kusů padajících ledovců (doporučujeme)!



Návštěva mořských akvárií, rybolov nebo treking v okolí.

Odpoledne - přesun do Homeru, cestou zastávka u Rusian River, tahy lososů a možná medvědi. Ubytování
v našem B&B v Homeru (Český dům na Aljašce)- malebné přístavní rybářské městečko, největší výskyt
Halibutů (platýz), obklopené vysokými horami a sjíždějícími ledovci v Kachemak Bay.
4-6.den

3- denní výlet (2 noci) na mořských kajacích (bezpečné, stabilní) s průvodcem v krásných zátokách
Kachemaku - pozorování orlů, tuleňů, medvědů a velryb na otevřeném moři z bezprostřední blízkosti.
Možnost rybolovu přímo z kajaků – bohatý úlovek zaručen! Zapůjčení výbavy a nocování ve stanu na pláži večer oheň, opékání ryb.

7.den

Poslední den v Homeru může každý využít dle svého. V nabídce je např. krásný trek k ledovci a jezeru
plnému ledových ker nebo náročnější treky v okolí, celodenní nebo půldenní mořský lov halibutů, výlet
letadlem na medvědy lovící lososy z bezprostřední blízkosti (nezapomenutelný zážitek) anebo např. výlet
lodí do ruské vesničky Seldovie. Jak lov halibutů, tak let na medvědy třeba závazně rezervovat
s předstihem. Ubytování v B&B v Homeru.

8.den

Přesun do Anchorage. Po cestě fakultativně rafting na Six Mile Creek či návštěva zlatokopecké vesničky
Girdwood. Ubytování a nocleh v B&B v Anchorage.

9.den

Přesun k NP Denali. Po cestě zastávka v Iditarod centru, věnovaném psím závodům a životu musherů.
Možnost projížďky na psím spřežení (fakultativně, hradí se na místě). Odpoledne Talkeetna, historické
město odkud se dá letět k Mt. McKinley (nejvyšší hora Severní Ameriky 6.194m). Pro zájemce - let kolem
Mt. McKinley s přistáním na ledovci. Večer příjezd ho Healy, ubytování v motelu.
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10.den

Celodenní výlet místním turistickým autobusem do srdce NP Denali. Pozorování medvědů grizzly,
losů, jelenů carribu… Vše ve volné přírodě korunované výhledem na nejvyšší horu USA, majestátně
stojící Mt. McKinley. Noc v Healy.

11.den

Přesun do Anchorage, nákupy, muzea… Ubytování v B&B.

12.den

Odlet do ČR.

13.den

Přílet do ČR.

POZOR, JEŠTĚ TÝDEN NAVÍC!
Matanuska Glacier, Valdez a Wrangell – St. Elias!
Místo návratu z NP Denali do Anchorage budeme pokračovat dále na východ! Kouzelné údolí Matanuska,
ledovcové jazyky, zátoka prince Williama, nikdy nemrznoucí přístav Valdez a největší národní park USA: Wrangell
- St. Elias! Nezapomentelný zážitek – legendární nezpevněná cesta McCarthy Road na jehož konci se skrývá
městečko Kennicott jedinečný úkaz nedávné historie těžby mědi na Aljašce… v srdci nezkrotné aljašské divočiny!

12.den

13.den

Přesun do malebného údolí Matanuska. Fakultativně chůze nebo přímo lezení (s výbavou a průvodcem)
po ledovci Matanuska glacier, fakultativně rafting po ledovcové řece Matanuska. Noc v malebném
srubu/motelu.
Přejezd do Valdezu, přístavního městečka u zátoky prince Williama. Podle mnohých nejkrásnější cesta
na Aljašce, odpoledne možnost krátkého trekkingu anebo návštěva líhně v okolí Valdezu.

14.den

Volný program ve Valdezu a okolí. Možnost plavby kolem ledovcových ker na kajacích, hikking po
ledovci či trekking v okolí.

15.den

Přesun do McCarthy – ležícího uvnitř největšího národního parku v USA: Wrangell - St. Elias! Zažijte
cestu po slavné 60-ti mílové McCarthy Road, zastávka v Chitině. Nocleh v B&B.

16 - 17.den

18.den

Fakultativní výlety/program v McCarthy:
 prohlídka jedinečného měděného dolu na Aljašce, Kennicott (autentický kus historie těžby
mědi na Aljašce)
 chůze přímo po ledovci (s místním průvodcem)
 trekking po okolí
 vyhlídkové lety
Nocleh v B&B.
Přejezd do Anchorage, nákupy, muzea… závěrečný večírek a ubytování v B&B.

19.den

Odlet do ČR.

20.den

Přílet do ČR.
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Cena zájezdu (13 dní): 78 900,- Kc/ osoba (při min. počtu skupiny 8 lidí a kurzu dolaru do 25 Kč)
Cena prodloužení: 28 900,- Kc / osoba (při kurzu dolaru do 25 Kč)
Cena zahrnuje:








Zpáteční letenka (Praha – Anchorage)
Půjčení vozidel, vč. pojištění a pohonných hmot (Budeme se pohybovat v minivanech pro 7 osob po 4-5
osobách, popř. v autech pro 4 osoby – dle obsazenosti zájezdu)
9x ubytování v hotýlcích/B&B/apartmánech/srubech se snídaní
3denní výlet na kajacích v zátoce Kachemak Bay – Aljaška (2 noci spaní na soukromé pláži) s průvodcem
Celodenní výlet turistickým autobusem do NP Denali, vč. vstupu do NP
Český průvodce po celou dobu zájezdu
V ceně prodloužení navíc (kromě výše uvedeného): 7x ubytování v B&B/srubech/hotýlcích

Cena nezahrnuje:




Stravování po celou dobu zájezdu (kromě snídaní)
Pojištění léčebných výloh
Fakultativní aktivity, viz seznam níže

Fakultativní aktivity:
Atrakce

USD

Rafting: Six Mile Creek/Matanuska River
Matanuska Glacier Climbing (s guidem)
Let na Medvědy
Lov halibutů: ½ dn
6ti hodinová vyhlídková loď v NP Kenai Fjords (Seward) – velryby, ledovce
Ledovec Mathanuska - vstup
Let kolem Mt. McKinley s přistáním na ledovci: 1 ¾ hodiny (Base Camp)
Výlet na mořských kajacích kolem ledovcových ker s průvodcem – celý den (Valdez)
Vyhlídkový let ve Wrangelu

$ 160 / $ 90
$ 135
$ 675/$ 695
$ 167
$ 163
$ 20
$ 374
$ 254
Od $ 150
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