KANADA - TOULKY V NP BANFF, JASPER A YOHO
Poznávací s turistikou, Svět s průvodci Periscope

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
GARANCE MENŠÍ SKUPINY. KOMPLETNÍ CENA VČETNĚ SNÍDANÍ A CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ! MAXIMUM ČASU
V NÁDHERNÉ KANADSKÉ PŘÍRODĚ.
Pro milovníky přírody patří Kanada právem k vysněným cílům. Zdejší zalesněná krajina je rozlehlá, divoká a panensky
čistá. Nad hranici lesa vystupující štíty a hřebeny hor, často ještě pokryté ledovci, nabízejí nekonečné možnosti pro turistiku.
Romantickou atmosféru navíc umocňují desítky jezer, v jejichž hladinách se lesknou siluety lesů, hor, srubů a kánoí.
Termín z kraje srpna je ve vrcholícím létě, termín v září nabízí místy již podzimně zbarvenou krajinu, přesto
stále ještě plnou divoké zvěře.
Poznávací zájezd do Kanady se střední turistikou náročnosti "fialová botička" (viz záložka níže) je sestaven na základě
našich dlouholetých znalostí – Kanada je v naší nabídce již od roku 2008. Můžete se zúčastnit několikahodinových výšlapů
s průvodcem, anebo se vydat sami na kratší, dobře označené trasy (např. při menší fyzické kondici nebo při zájmu
o fotografování beze spěchu).
Nejkrásnější národní parky Banff a Jasper jsou jen pár hodin jízdy od Calgary, kam z Prahy doletíme s přestupem.
Díky tomu strávíme více času v přírodě, než při dlouhých přejezdech poznávacích zájezdů. V kanadských národních parcích
žije velké množství zvěře, proto můžeme garantovat, že pozorování divokých zvířat bude součástí programu. Čeká nás též
koupání v teplých pramenech.
Pro Vaše pohodlí je naše základní cena co nejvíce kompletní:
ubytování zajištěno ve dvoulůžkových pokojích
v ceně je zahrnuta i většina snídaní
jste pojištěni jak na storno zájezdu, tak na léčebné výlohy
na místě si zaplatíte pouze jídlo, jízdné 1-2 lanovkami a případně vstup do termálních pramenů nebo na vyhlídkovou věž
v Calgary
Jistě uvítáte vedení zájezdu zkušenými a oblíbenými průvodci: mj. Patrik Dekan nebo Václav Bacovský.
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TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku z Prahy do Calgary a zpět včetně let. tax (s přestupy) ve výši 20 000 Kč
dopravu dle počtu klientů 1-2 minivany nebo mikrobusem
9x ubytování převážně v hotelech, motelech (2lůžkové pokoje s WC a sprchou) v kombinaci s příjemnými sruby nebo
chatami (2–3 pokoje, v chatě je WC, sprcha a kuchyňka)
6x snídaně
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průvodce
vstupné do NP
cestovní pojištění UNIQA K7S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu)
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné cca 200 CAD
případné náklady spojené s testováním na Covid-19 apod.
další neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj (v motelech jednolůžkový pokoj; v případě ubytování v chatě s více pokoji využití jednoho z pokojů 1
osobou): 15 000 Kč
připojištění UNIQA P2+K2 na krytí nákladů při karanténě v zahraničí a storna z důvodu nařízené karantény před cestou v
ČR - lze sjednat jen při objednání zájezdu: 1 870 Kč
SLEVY:
2.5 % - děti a mládež do 25 let - nelze sčítat s dalšími slevami
2.5 % - osoby starší 65 let - nelze sčítat s dalšími slevami
POZNÁMKY:
Termín zájezdu může být v závislosti na aktuální dostupnosti vhodných leteckých spojení posunut o 2-3 dny se zachováním
daného počtu programových dní. Finální termín bude stanoven do konce dubna 2023.
Změna posloupnosti navštěv jednotlivých míst programu vyhrazena. Závisí např. na časech letů, počasí, naplněnosti
některých parkovišť nebo lokálních omezeních kapacit počtu návštěvníků.
Zářijový termín směrujeme do doby nádherného barevného kanadského podzimu, program zájezdu může být mírně
upraven v závislosti na aktuálním počasí.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 14
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PROGRAM:
1. den: Odlet z Prahy do Calgary (s přestupem). Transfer na ubytování. Krátká návštěva Calgary buď večer po příletu, ráno
2. den anebo dopoledne 10. den.
2. den: Calgary je největší a nejvýznamnější město provincie Alberta, které je pravidelně řazeno mezi světově
nejpříjemnější města k životu. Přivítá nás panorama mrakodrapů nedaleko řeky Bow River, kterou uvidíme i v dalších
dnech. Nejpozději po poledni již vyrazíme vstříc kanadským Rockies, dobrodružství v horách začíná. Ubytování v okolí
blízkého Canmore na 2 noci. Už dnes navečer zavítáme do krásné kanadské přírody!
3. den: Plnohodnotným předskokanem národních parků ve Skalnatých horách je soustava přírodních parků Kananaskis
Country. V oblasti jsou k dispozici stovky kilometrů turistických tras, které vedou v kulisách horských masivů z ledovcem
vymodelovaných údolí k ledovcovým jezerům, divokým řekám a krásným vodopádům. Některou z atraktivních cest si
projdeme během několikahodinové túry.
4. den: Horské a turistické středisko Banff je centrem stejnojmenného národního parku. Nenecháme si ujít skalní
útvary Hoodoos nebo soustavu jezer Vermillion Lakes. Oblast Banffu dnes opustíme kolem poledne, ale ještě se do
této mekky turismu v kanadských horách vrátíme na zpáteční cestě. Z Banffu do Lake Louise pojedeme po vedlejší silnici
Bow Valley Parkway, kde budeme vyhlížet zvěř. Podle mnohých nejkrásnější scenerie nabízí národní park Banff v oblasti
neskutečně modrého „morénového“ jezera Moraine Lake obklopeného deseti horskými štíty s vrcholy vyššími než 3 000 m
n. m. (Pozn.: S ohledem na regulaci přístupu k Moraine Lake nelze návštěvu Moraine Lake garantovat.) V oblasti
uskutečníme vícehodinovou túru v úchvatných kulisách okolních horských velikánů. Později večer se přesuneme kolem
známého střediska Lake Louise na ubytování do Goldenu (2 noci).
5. den: Celodenní program uskutečníme v národním parku Yoho. Svojí krásou za Banffem či Jasperem ani zdaleka
nezaostává. Vrcholem dne bude oblast vysokého vodopádu Takakkaw Falls, v jehož okolí se projdeme podél divoké řeky
Yoho River.
6. den: Icefields Parkway spojující Lake Louise a Jasper je oprávněně jednou z nejkrásnějších horských silnic na
světě. Při průjezdu touto silnicí budeme žasnout, jaké krásy dokázala příroda v kanadských horách vytvořit. Uvidíme mj.
jezera Bow Lake, Peyto Lake a Waterfowl Lake, kaňon Mistaya se stejnojmennou peřejnatou řekou nebo ledovec
Athabasca Glacier. Ubytování 2 noci v dosahu národního parku Jasper.
7. den: Kolem jezera Medicine Lake se dostaneme ke krásně položenému jezeru Maligne Lake, po kterém se zájemci
mohou projet lodičkou k nejfotografovanějšímu kanadskému ostrůvku Spirit Island. Zároveň tato oblast nabízí
několik možností pro túry po horském úbočí za nádhernými výhledy. Ohromí nás také pohledy do hlubin Maligne
Canyonu, skrz který si razí cestu řeka Maligne River.
8. den: Prozkoumáme méně navštěvovaná nádherná zákoutí kolem hory Mount Edith Cavell a ledovce ve tvaru
andělských křídel Angel Glacier. Poté vyrazíme na zpáteční cestu po Icefields Parkway, kde zastavíme na dalších
vyhlídkách, např. u mohutných vodopádů Athabasca Falls a Sunwapta Falls.
9. den: Ještě téměř celý další den strávíme ve fantastických kulisách kanadských Rockies a to v přírodě národního parku
Banff. Dojdeme si za panoramatickými výhledy na okolní horské štíty, kterým dominuje zejména Mt. Rundle. Odjezd na
poslední ubytování.
10. den: Dopoledne dokončení programu v Banffu, Canmore nebo Calgary. Poté přesun na letiště na odbavení. Let zpět do
Prahy s přestupem.
11. den: Přílet do Prahy.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Zdravotní podmínky a doklady:
Bližší informace o podmínkách vstupu a pobytu naleznete na webech www.mzv.cz a www.mzv.sk

