ALJAŠKA - NEKONEČNÁ DIVOČINA AMERICKÉHO SEVERU
Poznávací, Svět s průvodci Periscope

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
MENŠÍ SKUPINA, V CENĚ LODNÍ VÝLET PO KENAI FJORDS I NĚKOLIK SNÍDANÍ.
VSTUP DO USA S CERTIFIKÁTEM O PLNÉM OČKOVÁNÍ.
Nádherné scenerie jedné z největších divočin na světě, nekonečné lesy, jezera a řeky, kam až oko dohlédne. Aljaška je
synonymem pro dobrodružství, odlehlý sever a jedinečnou přírodu, která je domovem nespočtu medvědů, losů
nebo sobů karibu. To vše o rozloze, která odpovídá téměř pětinásobku Německa. Můžeme být rádi, že ji Rusové
Američanům prodali, jinak by byl pohyb po tomto odlehlém kusu světa mnohem složitější. Ke konci srpna se hornaté
pasáže navíc začnou vybarvovat podzimními barvami.
Pojeďte se s námi přesvědčit, jaké krásy dokáže příroda na zapadlém severu vytvořit!

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenky dle programu vč. let. tax ve výši 35 000 Kč/os.
doprava na místě v pronajatých vozech
12x ubytování v hotelech, motelech (2 lůžkové pokoje s WC a sprchou), chatkách, apartmánech či srubech (2 – 3 pokoje,
v chatě WC a sprcha)
7x snídaně
vstupy do národních parků dle programu
celodenní autobusový výlet do národního parku Denali
lodní výlet v oblasti proslulých Kenai Fjords
průvodce
cestovní pojištění Generali Česká pojišťovna (mj. na 80% stornopoplatků, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19
před i na zájezdu) + připojištění Generali Česká pojišťovna na krytí nákladů při karanténě v zahraničí
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CENA NEOBSAHUJE:
vstupní autorizace ESTA do USA
případné náklady spojené s testováním na Covid-19
jízdu vlakem Alaska Railroad a příp. další fakultativní výlety
další stravu a jiné výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj (samostatné cestovatele budeme doobsazovat přednostně): 30 000 Kč
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 června 2022.
Program zájezdu může být upraven v závislosti na aktuálních povětrnostních podmínkách na místě (některé cesty mohou
být v deštivém počasí obtížněji sjízdné).
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 10
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PROGRAM:
1. den: Lety z Prahy (s přestupem) na Aljašku do Anchorage, transfer na hotel.
2. den: První seznámení s aljašskou divočinou při procházce v Eagle River Nature Center. Podél soutoku řek Knik River
a Matanuska River se vydáme na přejezd silnice Glenn Highway. Za dobré viditelnosti zahlédneme ledovec Matanuska
Glacier. Cestu nám budou lemovat zasněžená skaliska, jezera a nekonečné lesy. Ubytování v oblasti Glennallenu na 3 noci.
3. den: Přes Chitinu se vydáme na celodenní výlet po McCarthy Road do nitra národního parku Wrangell-St.Elias. Cílem
bude opuštěný měděný důl Kennecott, který se jako monstrózní zjevení vynoří uprostřed divočiny, a ledovec Root
Glacier, ke kterému se projdeme. Návrat na ubytování.
4. den: Nádhernou krajinou podél silnice Richardson Highway se vydáme do Valdezu, kde končí transaljašský ropovod
táhnoucí se přes celou Aljašku od Severního ledového oceánu. Prozkoumáme okolí Valdezu včetně ledovcového jezera
a podíváme se také k ledovci Worthington Glacier. Návrat na ubytování.
5. den: Asfaltová silnice je jedním z mála náznaků civilizace na cestě drsnou divočinou mezi Glennallenem a Tokem. Za
příznivého počasí se projdeme s výhledy na zasněžené vrcholy Wrangellova pohoří. V Toku se napojíme na proslulou
dálnici Alcan.
6. den: Dostaneme se na oficiální začátek dálnice Alcan do Delta Junction a poté podél Eielsonovy letecké základny
dorazíme do North Pole, odkud si můžete nechat na Vánoce poslat přání od Santa Clause. Ubytování v oblasti Fairbanks
na 2 noci.
7. den: Zalesněná krajina kolem Fairbanks je plná losů. My se vydáme do oblasti termálních lázní Chena Hot
Springs. V oblasti se nachází také turistické stezky. Stihneme se projít i zrelaxovat v horkých pramenech. Fairbanks je také
od poloviny srpna centrem pozorování polární záře na Aljašce, budeme mít štěstí?
8. den: Dobrodružný přejezd aljašských kopců podnikneme přes proslulou nezpevněnou silnici Denali Highway z Paxsonu do
Cantwellu. Po cestě budeme obdivovat nekonečnou aljašskou divočinu s minimem civilizace. Za dobré viditelnosti nám
v dáli budou bonusem pohledy na nejvyšší horu Severní Ameriky Denali. Ubytování v dosahu národního parku Denali na 2
noci.
9. den: Brzy ráno se vydáme organizovaným autobusem na celodenní výlet do nitra národního parku Denali
(jízdné v ceně). Brzký odjezd nám dá větší šanci zahlédnout po cestě divokou zvěř. Za příznivého počasí se nám otevřou
neskutečné pohledy na horu Denali (6 190 m n. m.), nejvyšší horu Severní Ameriky, která majestátně ční nad celým
okolím. Návrat na ubytování.
10. den: Dnes zavítáme do oblasti bývalého zlatého dolu Independence Mine, kde lze v Hatcher Passu podniknout
výšlap k jezeru Gold Cord Lake. Přes Palmer a Anchorage dojedeme po silnici Seward Highway na ubytování na 2
noci. Fakultativně je dle dostupnosti volných míst možné se z Denali do Anchorage vydat vyhlídkovým vlakem
Alaska Railroad.
11. den: Z městečka Seward se vydáme na několikahodinovou plavbu lodí po proslulých Kenai Fjords (v ceně
včetně oběda na lodi). Z lodi budeme pozorovat ledovce, mořské savce nebo třeba orly.
12. den: Než se vrátíme do největšího aljašského města Anchorage, prozkoumáme ještě oblast zálivu Turnagain Arm,
kde lze často spatřit ze břehu velryby belugy a v oblasti lze opět zahlédnout i další divoká zvířata. Tento den bude prostor
i pro nenáročnou procházku aljašskou divočinou. Poslední ubytování v Anchorage.
13. - 14. den: Dopolední krátká prohlídka Anchorage a poté odlet zpět do Evropy a návrat do Prahy.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Stav k 1. 11. 2022: Občané ČR mohou cestovat do USA přímo ze zemí schengenského prostoru, ale jen v případě, že budou
plně očkováni 2 dávkami odsouhlasených vakcín (přesněji originál ZDE). Povinnost být plně očkován je tedy stále
v platnosti! Od 12. června 2022 byla zrušena povinnost mít při leteckých cestách do USA negativní test na
COVID-19. Očkování nemusí mít děti do 18 let věku. Do doby konání zájezdu se podmínky vstupu mohou změnit.
Cestovní doklady: Pro vstup do USA je nutné vyřídit cestovní registraci ESTA. Aktuální poplatek je 14 USD/os. za online
vyřízení, které zabere včetně platby cca 10 - 15 minut. Formulář můžete vyplnit sami, případně k tomuto existují agentury,
které registrace vyřizují. Pokud jste však po 1. 3. 2011 navštívili Írán, Irák, Sýrii či Súdán, Somálsko, Libyi či Jemen, je nutné
žádat o vízum přes americkou ambasádu. Detailní informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/severni_amerika/usa/cestovani/visa.html
Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost
cestovních dokladů a dodržení podmínek vstupu odpovídá cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast
cizích státních příslušníků. Bližší informace o podmínkách vstupu a pobytu naleznete v češtině na webu www.mzv.cz a ve
slovenštině na www.mzv.sk.
Aktuální podmínky vstupu do USA: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE. Pro
klienty ze Slovenska ZDE.
Aktuální podmínky návratu do ČR: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE.
Zdravotní podmínky a doklady: Zájezdu se mohou aktuálně zúčastnit pouze klienti s platným certifikátem EU Covid
19 o očkování. Podrobnosti ZDE.
Zákazník je povinen splnit na své vlastní náklady předepsané zdravotnické či epidemiologické povinnosti a mít s sebou
potřebná potvrzení - viz bod 6.3. Všeobecných smluvních podmínek. Případné odstoupení od smlouvy o zájezdu z důvodu
nesplnění takových povinností podléhá odstupnému (stornopoplatku). Věnujte také pozornost platnosti svých certifikátů,

podmínky vstupu se mohou měnit.

