Legendárne národné parky Kanady a
Aljašky

ZÁPADNÁ KANADA A ALJAŠKA (2020 /
2021)

NAJLEPŠIE ZÁŽITKY NA TEJTO CESTE:
 Zažijte a spoznajte najkrajšie národné parky západnej Kanady a Aljašku na komfortnom zájazde
 Cena zájazdu je konečná vrátane táx, letiskových poplatkov, ESTA do USA a ETA do Kanady, vstupov
a kvalitného ubytovania v preverených hoteloch s raňajkami

 Náš rokmi preverený zájazd je obľúbený u našich remných klientov teraz ponúkame aj
individuálnym cestovateľom

 Kvali kovaný slovenský sprievodca a vodič Miro Škraban počas celého zájazdu
 Pravá kanadská príroda a drsná divočina Aljašky v komfortnom tempe vlastným mikrobusom
počas celého zájazdu

 Národné parky Ban , Jasper, Denali, Ľadovcová diaľnica v Kanade a množstvo zastávok na
poznanie a krásne fotky (naše vlastné fotky v spodnej časti tejto stránky)

 Prehliadky príjemných miest Calgary, Vancover, Fairbanks, Anchorage a iných. Seattle ako bonus
počas celodennej zastávky

 Nezabudnuteľné stretnutia s miestnymi sprievodcami počas celého zájazdu
 Komplexné cestovné poistenie aj s poistením storna je zahrnuté v cene zájazdu
 Cestujeme v malej skupine maximálne 11 osôb + sprievodca
(https://www.facebook.com/alchemytravelsk/reviews/)Skutočné hodnotenia od účastníkov
našich zájazdov si môžete prečítať kliknutím sem
(https://www.facebook.com/alchemytravelsk/reviews/)

Rezervujte teraz. Zaplatíte neskôr
Rezervujte teraz. Zaplatíte neskôr. Vieme, že flexibilita a možnosť
zmeniť rozhodnutie je v súčasnej dobe pre nás všetkých nesmierne
dôležitá. Robiť plány do budúcnosti je však prirodzenou vlastnosťou
väčšiny z nás. V Alchemy Travel Vám umožňujeme rezervovať Váš zájazd
bez záväzkov, bez rizika a bez platenia akejkoľvek zálohy. Rezervujete si
miesto na zájazde a zaplatíte … Čítať ďalej
Alchemy Travel

Vzhľadom na množstvo letov na tomto zájazde možnosť zabezpečenia vlastných leteniek pre
tento program neponúkame.
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TERMÍNY

TRVANIE

CENA

13.09.2020 - 26.09.2020

14 (dni)

€

V CENE JE ZAHRNUTÉ:
 Medzinárodná letenka Viedeň – Calgary / Anchorage – Viedeň vrátane táx, batožiny do podpalubia
a poplatkov

 Vnútroštátna letenka Vancouver – Seattle – Fairbanks vrátane táx, batožiny do podpalubia a
poplatkov

 Ubytovanie v 3* a 4* hoteloch počas celého zájazdu s raňajkami (v uvedených hoteloch alebo v
podobných v rovnakej alebo vyššej kategórii)

 Expertný slovenský sprievodca / vodič Alchemy Travel a miestni sprievodcovia počas celého
zájazdu

 Všetka preprava počas zájazdu klimatizovaným vozidlom značky Ford, prípadne GM na Aljaške
vrátane komplexného poistenia posádky a vozidla

 Mieste letiskové transfery
 Všetok program uvedený v itinerári vrátene ďalej uvedených vstupov a atrakcií: lanovka na Sulphur
Mountain, jazda na ľadovec Athabasca Glacier, vstup do národného parku Ban , vstup do národného
parku Jasper, jazda lanovkou Peak to Peak vo Whistleri, vyhliadka Space Needle v Seattle, Klondike
Gold Rush National Park v Seattle, celodenný výlet do národného parku Denali parkovým
autobusom vrátane vstupu do parku, jazda cez Anton Anderson Memorial tunel, plavba s obedom k
ľadovcom v Prince William Sound

 Všetky cestné poplatky, parkovné poplatky, spotrebované palivo
 Vízové poplatky – ESTA poplatok do USA a vstupný poplatok ETA do Kanady
 Poistenie cestovnej kancelárie pre prípad insolventnosti
 BONUS: komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia storna

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ:
 stravovanie okrem raňajok (je možné priplatiť si polpenziu)
 iné vstupy okrem uvedených v časti v cene je zahrnuté
 vreckové a osobné výdavky účastníkov zájazdu

Možné fakultatívne príplatky:

 Polpenzia počas celého zájazdu: 305 EUR / osoba (viacchodový obed alebo večera podľa dohody
so sprievodcom, jeden alko alebo nealko nápoj v cene)

 Jednolôžková izba počas celého zájazdu (V prípade, že požadujete. Radi Vás v prípade záujmu

doubytujeme s inou osobou rovnakého pohlavia):

 Letenka v triede premium economy / biznis: na vyžiadanie v cestovnej kancelárii
 Vyhliadkový let ponad Mount McKinley: 220 USD / osoba (https://www.alaska oatplane.com)
 Sírne kúpele v Ban : cca. 8 EUR / osoba
 Vstup na Capilano Suspension Bridge vo Vancouveri: 53,95 CAD

Hotely na tomto zájazde:

 Calgary: Best Western Plus Suites Downtown 3*
 Ban : Brewster Mountain Lodge 3*
 Ľadovcová diaľnica: The Crossing Resort 3*
 Jasper: Mount Robson Inn 3*
 Vancouver: Victorian Hotel Vancouver 3*
 Fairbanks: Best Western Plus Pioneer Park 3*
 Healy / Denali: McKinley Chalet Resort 3*
 Anchorage: Cooper Whale Inn 3*
Informácie o letoch Vám zašleme na vyžiadanie.

ITINERÁR ZÁJAZDU

(https://maps.google.com/maps?ll=58.3838,-134.758144&z=4&t=p&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3)
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Let do Calgary
V ranných hodinách odlietame z Viedne do Kanady do mesta Calgary. Do Calgary priletíme
podvečer, ubytujeme sa v hoteli v centre mesta. Nocľah v Calgary.
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Calgary a jazda do národného parku Banff
V ranných hodinách sa vydáme poznávať Calgary. Spoločne so sprievodcom preskúmame
mesto, dáme si obed v miestnej reštaurácii. Calgary je známe ako destinácia Stampede najväčšieho ródea na svete. Mesto bolo kedysi základňou Kráľovskej kanadskej jazdnej polície,
postavenou na sútoku riek Bow a Elbow na juhu provincie Alberta. Epická silueta Skalných hôr
vytvára mestu jedinečné pozadie. Popoludní sa presúvame našim mikrobusom do hôr smerujeme do spiaceho mestečka Ban . Podvečer sa odvezieme k lanovke na Sulphur
Mountain, ktorou sa vyvezieme a vychutnáme si pohľady na majestátne skalnaté hory. V
prípade záujmu môžete večer navštíviť miestne horúce kúpele. Nocľah v Ban .
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Lake Louise, ľadovcová diaľnica, Columbia Glacier
Dnes dopoludnia preskúmame mestečko Ban . Okolo poludnia nasadneme do nášho
mikrobusu a cez Lake Louise smerujeme na Ice eld Parkway - ľadovcovú diaľnicu. Nasadneme
do špeciálne skonštruovaných autobusov a vydáme sa priamo na ľadovec Columbia Glacier. Je
to unikátny zážitok. Prenocujeme v hoteli v Saskatchewan River Crossing.
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Národný park Jasper
Toto je pravá Kanada, ako ju poznáme z lmov o dobrodruhoch. Jazero Peyto, Maligne, ale aj
menej známe miesta a vyhliadky mimo hlavných turistických trás. Absolvujeme niekoľko
zastávok na fotografovanie divočiny, ktorej je tu v tomto období roka nespočetne veľa.
Smerujeme do mesta Jasper, ktoré sa volá rovnako ako najväčší národný park v Kanade. Fauna
národného parku je mimoriadne bohatá, keď sa Vám pošťastí, môžete zazrieť medvede, karibu,
vlky, či mu óny. Nocľah v meste Jasper.
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Whistler a najdlhšia visutá lanovka sveta Peak to Peak
Po neskorších raňajkách nasadneme do nášho mikrobusu a smerujeme do strediska Whistler -

olympijského mesta, kde absolvujeme jazdu najdlhšou visutou lanovkou sveta - Peak to Peak.
Zažijeme unikátne výhľady na panorámu hôr. Nocľah vo Whistleri.
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Vancouver
Mesto Whistler a cesta do mesta Vancouver. Jedno z najlepších miest na život na svete nás
privíta príjemnou klímou. Po ceste sa zastavíme v rybárskom mestečku Horseshoe Bay. Po
príchode do mesta Vancouver a ubytovaní si doprajeme voľno na oddych. Vancouver a okolie
hotela sú na to priam ideálnym miestom. Nocľah v meste Vancouver.
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Vancouver
Po raňajkách smerujeme do centra mesta. Pozrieme si štvrť Gastown Quarter s prvými parnými
hodinami na svete, kroré fungujú až dodnes. Prejdeme sa po prístavnej promenáde,
vychutnáme si panorámy. Nevynecháme známy Stanley Park - jeden z najkrajších mestských
parkov sveta. Záujemci si môžu zaplatiť vstup na vysutý lanový most Capilano Suspension
Bridge. Nocľah vo Vancouveri.
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Seattle a Aljaška
V ranných hodinách letíme z Vancouveru cez mesto Seattle v USA na Aljašku. V Seattli
zámerne absolvujeme niekoľkohodinový prestup - mesto jednoznačne stojí za poriadne
preskúmanie. Navštívime trh Pike Place Market, kde uvidíme miestnych obchodníkov hlasno
hádzať ryby vzduchom, kým pristanú v taške zákazníkov, môžete si tu nechať aj vyveštiť z ruky.
Je tu prvý Starbucks na svete - mesto je známe svojou kávovou kultúrou. Pozrieme si aj známy
China Town, ikonickú vyhliadkovú vežu Space Needle a pokecáme s domácimi v meste, kde sa
žije najlepšie v USA - veď tu býva Bill Gates aj Mark Zuckenberg z Facebooku. Symbolicky našu
prehliadku Seattle zakončíme v Klondike Gold Rush National Park - mestskom múzeu
zlatokopeckej horúčky. A potom ideme na to - letíme do mesta Fairbanks na Aljaške. Nocľah vo
Fairbanks.
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Cesta za polárny kruh po Dalton Highway
Dnes na nás čaká diaľnica Dalton Highway, po ktorej sa vyberieme za polárny kruh. Smerujeme
do osady pri rieke Yukon River, celý deň strávime v nekonečnej Aljašskej divočine. Za polárnym
kruhom si dáme obed formou pikniku a potom smerujeme nazad cez Fairbanks do mestečka
Healy, ktoré je východiskovým bodom pri vstupe do národného parku Denali. Nocľah v meste
Healy.
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Národný park Denali, medvede grizly a Mount McKinley
Denali znamená aj veľký. Mesto Healy je bránou do národného parku Denali. Ráno nasadáme
do autobusu, ktorý má ako jediný povolený vstup do tohoto národného parku. Uvidíme ho v
plnej kráse počas celého dňa. Čaká nás množstvo príležitostí na fotografovanie, ak budeme

mať šťastie, uvidíme aj legendárny Mount McKinley. V parku však len pri malej dávke šťastia
uvidíme neuveriteľné množstvo zveri, vrátane medveďov grizly. Koľko ich uvidíme tentokrát?
Večer si podľa počasia a chuti môžeme spoločne grilovať čerstvo ulovené (kúpené :) lososy.
Nocľah v Healy.
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Talkeetna a Anchorage
Dopoludnia sadáme opäť za volant a smerujeme do mestečka Talkeetna. Záujemci tu môžu
absolvovať vyhliadkový let ponad Mount McKinley z hydroplánu. Je to nezabudnuteľný zážitok.
Neskôr pokračujeme do mesta Anchorage, ktoré síce nie je hlavným, ale zato je najväčším
mestom Aljašky. Ubytujeme sa a večerné mesto spoločne preskúmame. Majú tu fantastickú
reštauráciu s morskými špecialitami. Nocľah v Anchorage.

12

Ľadovce v zátoke princa Williama
Naša posledná cesta na Aljaške nás zavedie cez tunel Anton Anderson Memorial - unikátny
tunel, v ktorom striedavo premávajú autá, autobusy, kamióny a vlaky v jednej rúre - do mesta
mesta Whittier. Nasadáme na katamarán a plavíme sa k zátoke Princa Williama. Komfortná
niekoľkohodinová plavba je aj s obedom. Smerujeme k ľadovcom. Okrem iného uvidíme
morské vydry, je veľká šanca spozorovať veľryby. Po ceste nazad do Anchorage sa zastavíme
pri ľadovci Exit Glacier. Nocľah v Anchorage.
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Cesta domov
Po raňajkách a podľa času odletu sa presunieme na letisko. Letíme letom s jedným prestupom
vo Frankfurte do Viedne.
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Prílet do Viedne Prílet do Viedne podvečerných hodinách. Náš zájazd sa tu končí.

