KANADA ZACHODNIA - ALASKA: Niedźwiedzie Grizzly w
Parku Narodowym Katmai – niezwykła wyprawa
Trasa: (KANADA) Calgary – Banff – Lake Louise – Jasper – Lytton –
Vancouver (ALASKA) Anchorage – Seward – Girdwood – Palmer –
Talkeetna – Park Narodowy Denali – Fairbanks – Chena Hot Springs –
North Pole – Par Narodowy Wrangell-St. Elias – Park Narodowy
Katmai – Anchorage
Wyprawa do Kanady Zachodniej oraz na Alaskę to prawdziwa gratka dla miłośników dzikiej przyrody i
krajobrazów nieskażonych działalnością człowieka. Będąc na Alasce nie można pominąć wizyty w Parku
Narodowym Katmai. Na teren parku można się dostać wyłącznie drogą powietrzną, za pomocą "air
taxi". Wyprawa jest zatem trudna i kosztowna, jednak na miejscu czeka nagroda. Park Katmai szczyci się
występowaniem jednej z największych populacji niedźwiedzia Grizzly (ok. 2000 osobników). Niedźwiedzie
mają tam istny raj, można je obserwować z poziomu platform obserwacyjnych. Główną atrakcję stanowią
momenty polowania na łososie, które to płyną w górę rzek i rwących potoków, by odbyć tarło. Natrafiając
na przeszkody, łososie niejednokrotnie zmuszone są wyskakiwać ponad powierzchnię wody. Dla
niedźwiedzi Grizzly to doskonała okazja, by zaspokoić głód. Dużą atrakcją Parku Katmai jest również
Dolina 10. Tysięcy Dymów, powstała po ogromnej erupcji wulkanu Novarupta w czerwcu 1912r.
Największe atrakcje:
 Vancouver - „miasto ogrodów”
 Calgary – stolica hokeja
 Parki Narodowe: Banff i Jasper – urzekająca przyroda i krajobrazy Gór Skalistych
 Podróż po Alasce w „motorhomes” - czyli domach na kołach
 Malownicze fiordy w Parku Narodowym Kenai
 Lekcja płukania złota w starej kopalni w Crow Creek
 Najwyższy szczyt Ameryki Północnej – Denali (McKinley)
 Kąpiel w gorących źródłach w Chena Hot Springs
 North Pole – całoroczna wioska Świętego Mikołaja
 Park Narodowy Wrangell-St. Elias – największy park narodowy w USA
 Niedźwiedzie Grizzly w Parku Narodowym Katmai – polowanie na łososie w rzece
Termin:
04.08 – 19.08.2018r.
22.06 – 07.07.2019r.
03.08 – 18.08.2019r.

Cena:
6930 zł + 5370 USD
6930 zł + 5370 USD
6930 zł + 5370 USD

PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1 Warszawa - Calgary (-/-/K)
Wylot z Warszawy, przelot do Kanady.
Dzień 2 Calgary – Banff (S/-/L lub K)
Zwiedzanie miasta: wjazd na wieżę Calgary Tower, skąd, przy dobrej pogodzie, widać Góry Skaliste,
Muzeum Glenbow. Spacer po centrum: deptak handlowy Stephen Avenue, historyczny oraz nowoczesny
budynek miejskiego ratusza. Przejazd do Banff (górski kurort, malowniczo położony w kotlinie Gór
Skalistych). Czas wolny lub wizyta w basenie zasilanym wodami termalnymi. Nocleg w Banff.
Dzień 3 Banff – Lake Louise – Jasper (S/-/L lub K)
Wjazd kolejką na górę Sulphur, wodospad na rzece Bow. Przejazd do Lake Louise i spacer nad brzegiem
jeziora, w którego tafli odbija się lodowiec Victoria. Przejazd słynną drogą lodowcową (Icefields Parkway).
Przejazd przez tereny parków: Banff i Jasper (postoje w najciekawszych miejscach: kanion Mistaya i
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jezioro Peyto, spacer do wodospadów Athabasca i Sunwapta). Nocleg w Jasper.
Dzień 4 Jasper – Lytton – Vancouver (S/-/L lub K)
Przejazd u podnóża Mount Robson. W Lytton możliwość zobaczenia miejsca mieszania się wód:
przezroczystych rzeki Thompson oraz żółto-brązowych rzeki Fraser. Dojazd do Piekielnych Wrót (Hell's
Gate) – jest to naturalne przewężenie rzeki. Przyjazd do Vancouver. Nocleg w Vancouver.
Dzień 5 Vancouver (S/-/L lub K)
Zwiedzanie Vancouver: Park Stanleya, Park Lynn Canyon (przejście przez wiszący most), centrum
Vancouver (Chinatown z chińskim ogrodem, spacer przez Stare Miasto, Wyspa Granville i nowoczesny
kompleks portowy: Canada Place). Nocleg w Vancouver.
Dzień 6 (ALASKA) Anchorage – Seward (S/-/L lub K)
Przelot do Anchorage na Alasce. Wypożyczenie motorhomes. Są to tzw. "domy na kołach" - komfortowe
pojazdy, mieszczące 4-7 osób, wyposażone w wygodne łóżka, łazienkę z prysznicem, toaletę, kuchenkę,
lodówkę, klimatyzację, telewizory. Po Alasce będziemy podróżować w motorhomes, zatrzymując się na
noclegi na specjalnie przystosowanych parkingach z odpowiednią infrastrukturą sanitarnogastronomiczną. Przejazd na nocleg do miasteczka portowego Seward.
Dzień 7 Seward – Girdwood (S/-/L lub K)
Eksploracja obszarów Parku Narodowego Kenai Fjords. Wypłyniemy w rejs małym statkiem, co umożliwi
nam podziwianie fiordów i zamieszkującej okolicę fauny. Przejazd do Girdwood, wjazd kolejką na górę Mt.
Alyeska, połączony z wykwintną kolacją. Nocleg w rejonie Girdwood.
Dzień 8 Girdwood – Anchorage – Palmer – Talkeetna (S/-/L lub K)
Wizyta w starej kopalni złota Crow Creek. Lekcja płukania zlota. Przejazd do Anchorage, city tour w formie
spaceru po centrum najwiekszego miasta Alaski. Przejazd do Palmer: wizyta na farmie wołów piżmowych.
Przejazd na nocleg w okolice Talkeetna.
Dzień 9 Talkeetna – Par Narodowy Denali (S/-/L lub K)
Tego dnia, o poranku, chętni (fakultatywnie – ok.280 USD) będą mogli wybrać się na spektakularny lot
widokowy nad McKinley (obsługiwany przez Talkeetna Air Taxi) z lądowaniem na lodowcu Ruth, u
podnóża góry. W Talkeetna zobaczymy skansen z historycznymi budynkami - miasteczko było prototpem
do filmu ”Przystanek Alaska”. Przejazd do Parku Narodowego Denali. Kolacja w jednej z lokalnych
restauracji, gdzie specjalnością jest łosoś podawany na cedrowej desce. Nolceg w rejonie Denali.
Dzień 10 P.N. Denali – Fairbanks (S/-/L lub K)
Wjazd na teren Denali, którego powierzchnia wynosi 24 585 kilometrów kwadratowych. Nazwa parku
pochodzi od znajdującego się na jego terytorium szczytu Denali (McKinley), o wysokości 6194 m n.p.m.,
będącego najwyższym szczytem Ameryki Północnej. Spacer po lesie w poszukiwaniu łosi i karibu.
Przejazd parkowym busem, po drodze liczne postoje w najciekawszych miejscach, przy odrobinie
szczęścia możliwość zaobserwowania tutejszej "Wielkiej Piątki" (łoś, karibu, owca Dalla, wilk, niedźwiedź
Grizzly). Przejazd na nocleg w rejon do Fairbanks.
Dzień 11 Fairbanks i okolica (S/-/L lub K)
Wycieczka statkiem parowym po rzekach Chena i Tanana. Wizyta w indiańskiej wiosce. Spacer po Parku
Kolonizatorów. Zwiedzanie Muzeum Północy oraz spacer po malowniczym centrum Fairbanks. Nocleg w
rejonie Fairbanks.
Dzień 12 Fairbanks – Chena Hot Springs – North Pole – Fairbanks (S/-/L lub K)
Przejazd do Chena Hot Springs. Kąpiel w gorących źródłach. Wizyta w największym na świecie muzeum
lodowym (Aurora Ice Museum). Wizyta u hodowcy psów husky (fakultatywnie - możliwość zorganizowania
psiego zaprzęgu). Krótki postój w amerykańskiej wiosce św. Mikołaja (North Pole), gdzie przez cały rok
można kupić bożonarodzeniowe upominki. Powrót do Fairbanks: spacer po mieście (Pomnik Pionierów,
Katedra Najświętszego Serca, punkt widokowy na ropociąg – Alaska Pipeline). Nocleg w rejonie
Fairbanks.
Dzień 13 Park Narodowy Wrangell-St Elias – Anchorage (S/-/L lub K)
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Wyjazd w kierunku Anchorage trasą, prowadzącą wzdłuż Parku Narodowego Wrangell – St. Elias. Jest to
największy park narodowy w USA, a zarazem jeden z największych na świecie, o powierzchni 53 602
kilometrów kwadratowych, z czego ok. 25% jego powierzchni pokrywają lodowce. Wizyta w centrum
informacyjnym parku oraz postoje w kilku panoramicznych punktach widokowych. Dalsza podróż przez
przełęcz Thompsona. Postój przy wodospadzie Bridal Veil. Krótki postój przy lodowcu Matanuska.
Przyjazd do Anchorage, oddanie motorhomes. Nocleg w rejonie Anchorage.
Dzień 14 Anchorage – Park Narodowy Katmai – Anchorage (S/-/K)
Przelot air taxi do King Salmon. Tego dnia udamy się do Parku Narodowego Katmai, do którego dostać
się można wyłącznie drogą powietrzną. Centralną część zajmuje krater wulkanu Katmai. Park słynie z
najliczniejszej na Alasce populacji niedźwiedzi Grizzly. Mają tu one doskonałe warunki środowiskowe. Na
terenie parku znajdują się liczne platformy obserwacyjne, skąd można bezpiecznie przyglądać się
niedźwiedziom polującym na łososie, płynące w tym okresie w górę wartkich potoków, w celu odbycia
tarła. W drugiej części dnia będziemy eksplorować dalsze obszary Parku Narodowego Katmai: wizyta w
Dolinie 10. Tysięcy Dymów – miejscu powstałym na skutek ogromnej erupcji wulkanicznej w 1912. Nocleg
w rejonie Anchorage.
Dzień 15 Anchorage (-/-/-)
Bardzo wczesny transfer na lotnisko, odlot do Europy.
Dzień 16 Anchorage – Warszawa (-/-/-)
Przylot do Warszawy.
Cena obejmuje:
 przelot na trasie: Warszawa/Calgary, Anchorage/Warszawa,
 1 przelot na trasie Vancouver/Anchorage,
 2 przeloty air taxi na Alasce: Anchorage/King Salmon/Anchorage,
 noclegi w hotelach 3* Kanadzie Zachodnie (dopłata do pokoju 1-os.: 415 USD).
 noclegi w motorhomes na Alasce, wyposażone w wygodne łóżka, łazienkę z prysznicem, toaletę,
kuchenkę, lodówkę, klimatyzację, telewizory, na specjalnie przystosowanych parkingach z
infrastrukturą gastronomiczno-sanitarną oraz dostępem do wi-fi (bez możliwości pok.1-os.),
 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja). Na Alasce – śniadania przyrządzane
przez przewodników/kierowców na parkingach motorhomes,
 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,
 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,
 rejs statkiem po fiordach w Parku Narodowego Kenai Fjords,
 rejs po wodach rzek Chena i Tanana,
 wjazd kolejką na górę Sulphur oraz Mt. Alyeska,
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i parków,
 usługa lokalnego kierowcy/przewodnika,
 pilota/tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel,
 opłaty wjazdowe do USA i Kanady oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,
 opłaty wylotowe,
 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208
Warszawa, ul. Przyokopowa 31.
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych,
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, wiz do Kanady i Stanów
Zjednoczonych, obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 10 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczne ceny
biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu.
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