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ALASKA

Alaska – stan Stanów Zjednoczonych w północno-zachodniej części Ameryki Północnej, będący enklawą Stanów Zjednoczonych.
W drugiej połowie XIX w. należące do Rosji tereny Alaski zostały odsprzedane Stanom Zjednoczonym. Traktat został podpisany po długich
negocjacjach w nocy 29/30 marca 1867. Transakcję wartą 7,2 mln dolarów zawarł w imieniu Rosji baron Edward de Stoeckl, a w imieniu
Stanów Zjednoczonych William Seward, który już dużo wcześniej zabiegał o zakup tych terenów. Traktat został ratyfikowany przez Senat
Stanów Zjednoczonych 9 kwietnia 1867, Izba Reprezentantów 14 lipca 1868 uchwaliła wyasygnowanie pieniędzy.
Alaska graniczy od wschodu z Kanadą, a od zachodu, przez Cieśninę Beringa, z Rosją. W krajobrazie Alaski dominują góry oraz wyżyny i liczne
stożki wulkaniczne. Do terytorium Alaski należą tez Aleuty. Alaska ma największą powierzchnię spośród wszystkich stanów Stanów
Zjednoczonych oraz najmniejsza gęstość zaludnienia . W odróżnieniu od większości stanów Alaska nie dzieli się na hrabstwa, lecz okręgi
(borough). Obecnie zostało utworzonych 19 okręgów.
Powierzchnia stanu jest górzysta. Na południu znajdują się góry Alaska z najwyższym szczytem Ameryki Północnej – Denali (McKinley, 6194 m
n.p.m.), Góry Świętego Eliasza (Góra Świętego Eliasza, 5489 m n.p.m.), Góry Wrangla (Mount Bona, 5044 m n.p.m.), na północy Góry
Brooksa (Michelson, 2816 m n.p.m.). 20 szczytów i wierzchołków położonych powyżej 4400 m n.p.m. W środkowej części stanu płaskowyż jest
rozcięty dolinami rzek, natomiast wzdłuż wybrzeża występują niziny. Linia brzegowa jest bardzo dobrze rozwinięta. Składają się na nią liczne
półwyspy (Alaska, Kenai) i przybrzeżne wyspy (Aleuty, Archipelag Aleksandra, Kodiak, Nunivak, Wyspa Świętego Wawrzyńca, Wyspy
Pribyłowa). Obszar ten jest aktywny sejsmicznie, a wiele szczytów gór to czynne (m.in. Pavlof, Iliamna) i wygasłe wulkany.



ALASKA

Alaska - w części południowej klimat jest umiarkowany chłodny, a na dalekiej północy subpolarny. Zakres zmian temperatury powietrza w ciągu roku:
od –51 °C w zimie do +32 °C w lecie. Zima trwa 9 miesięcy, jest więc długa i bardzo mroźna, a w czasie jej trwania wieją silne wiatry, osiągające prędkość
do 100 km/h oraz powstają burze śnieżne charakterystyczne dla strefy tundry.
Główne rzeki to: Jukon, Kuskokwim. Jukon – największa rzeka w północno-zachodniej Ameryce Północnej. Ponad połowa jej biegu jest na Alasce,
natomiast górna część płynie w większości przez kanadyjskie Terytorium Jukon, które tej rzece zawdzięcza nazwę. Rzeka ma długość 3185 km i wpływa
do Morza Beringa w delcie Jukon-Kuskokwim. Jukon zamarza na około 8 miesięcy. Jukon był używany jako główna droga transportu w czasach gorączki
złota nad Klondike trwającej w latach 1896-1903.
Flora Alaski to w głębi lądu tajga i tundra, w zasięgu oddziaływania Prądu Alaskańskiego iglaste lasy deszczowe strefy umiarkowanej z takimi gatunkami
jak topole, olchy i wierzby. Fauna Alski to przede wszystkim niedźwiedzie gryzli, niedźwiedzie polarne, borsuki, renifer tundrowy, wilk szary, łoś
alaskański, owca jukońska, lisy, łosoś.
Alaska, z racji swojego położenia to obszar występowania tzw. białych nocy. Jest to niesamowite uczucie, kiedy w środku czerwca o godzinie
23.00 jest jasno jak w południe.
Anchorage to największe miasto na Alasce. Warto przeznaczyć jeden dzień na spacer po nowoczesnym centrum lub wzdłuż Tony Knowles Coastal
Trail, aż do punktu widokowego Point Woronzof Park, skąd przy dobrej pogodzie można podziwiać masyw górski Denali. W mieście znajduje się
także kilka muzeów, parki, ogród botaniczny i zoo. Fairbanks to drugie pod względem wielkości miasto na Alasce. Przez większość zimowych dni
można tu obserwować zorze polarne. Ciekawym, godnym zobaczenia miejscem jest Ice Museum, gdzie można zobaczyć lodowe rzeźby oraz
Pioneer Park, w którym zabytkowe budowle z całego stanu odtwarzają miasteczko z okresu gorączki złota nad rzeką Chena. Sitka – to miasto było
stolicą rosyjskiej Alaski do momentu sprzedania jej Amerykanom. W cerkwi św. Michała można oglądać kolekcję pamiątek po Rosjanach.
Miejscem godnym uwagi jest Sitka National Historic Park – miejsce, w którym Rosjanie toczyli bitwę z Indianami z plemienia Tlingitów. Park
otoczony jest wodami cieśniny Sitka. Chicken (Ptarmingan) - ta malutka wioska jest reliktem ostatniej gorączki złota. Można tu spróbować
płukania złota lub udać się na wędrówkę po okolicznych wzgórzach i obejrzeć dragi - imponujących rozmiarów maszyny, które służyły do szukania
złota na masową skalę.
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PRZELOT   

TERMIN: 11.07 – 19.07.2019

Lufthansa & Condor
LH1347 11JUL WAWFRA 1020 1205
DE2050 11JUL FRAANC 1415 1355 
DE2050 18JUL ANCFRA 1555 1325+1 
LH1350 19JUL FRAWAW 1630 1805

Wyprawa na Alaskę to przede wszystkim obcowanie z dziką, nieskażoną
przez człowieka przyrodą. Malownicze krajobrazy Alaski uświadomią Wam,
co znaczy prawdziwa Potęga Natury. Wszechobecna dzika przyroda,
spotkanie z łosiem czy niedźwiedziem jest na porządku dziennym.
Niepowtarzalne krajobrazy tundry, tajgi i przede wszystkim najwyższych gór
Ameryki Północnej. Spacer po lodowcu, kąpiel w gorących źródłach,
oglądanie wielorybów lub połów łososia - wszystko niepowtarzalne,
wyjątkowe i mistyczne...



HOTEL: Knik River Lodge 3*** Palmer / Anchorage

11/12/13.07.2019

Knik River Lodge znajduje się w miejscowości Palmmer, zaledwie godzinę jazdy
samochodem na północ od Anchorage, w dolinie rzeki Knik oraz niedaleko
spektakularnego lodowca Knik. Przełęcz Hatcher Pass oddalona jest od obiektu Knik
River Lodge o 47 km. Międzynarodowe lotnisko Ted Stevens Anchorage oddalone
jest od obiektu o 71 km.
The Lodge oferuje przytulne zakwaterowanie w domkach i dziką przyrodę Alaski, tuż
za progiem!

Do dyspozycji gości są 22 domki, każdy wyposażony w wygodne łóżko z wysokiej
jakości pościelą, łazienkę, kominek, mini-lodówka, mikrofalówka, ekspres do kawy.
Wszystkie pokoje posiadają dostęp do bezpłatnego WiFi oraz patio z widokiem na
góry.

Na terenie obiektu znajduje się również restauracja Raven's Perch, która oferuje
posiłki sporządzane na bazie świeżych lokalnych składników oraz odpoczynek na
dużym tarasie, z którego roztaczają się piękne widoki na dolinę rzeki Knik.



HOTEL: Alyeska Resort 4****  Girdwood / Anchorage

13/14/15/16.07.2019

Alyeska Resort położony jest zaledwie 64 km od Anchorage, w samym sercu dzikiej Alaski.
Ośrodek znajduje się w kurorcie Girdwood, wśród pięknych gór Chugach, w otoczeniu
zapierającej dech w piersiach scenerii i dzikiej przyrody.

Alyeska Resort oferuje 304 luksusowe, przestronne pokoje, urządzone w regionalnym
alaskańskim stylu, wszystkie posiadają wygodne łóżka, telewizor z płaskim ekranem, odtwarzacze
MP3, schowki narciarskie, lodówkę, sejf oraz łazienkę wyposażoną w wannę/prysznic oraz
suszarkę do włosów.

Na terenie hotelu Alyeska znajduje się wiele lokali gastronomicznych. Goście mogą delektować
się doskonałymi potrawami w lokalu Aurora Bar & Grill, The Pond Steakhouse, The Pond Cafe,
Sakura Asian Bistro, Seven Glaciers , Bore Tide Deli, lub daniami w kawiarni Tramway Cafe.

Dla gości hotelowych dostępne jest SPA, oferujące kompleksowe zabiegi, Fitness Center oraz
kryty basen. Goście mogą również wybrać się na przejażdżkę hotelową kolejką, która prowadzi na
szczyt gór i oferuje niezrównane widoki na okolicę.
Goście zatrzymujący się w ośrodku mają wspaniałe widoki z okien na lodowce, łatwy dostęp do
najlepszych tras narciarskich a także mogą obserwować ekscytujące życie dzikich zwierząt, które
znajdują się niemal na wyciągnięcie ręki.



HOTEL: Seward Windsong Lodge 3***  Seward/ Anchorage

16/17.07.2019

Seward Windsong Lodge znajduje się w miejscowości Seward, około 200km na południe
od Anchorage, przy wjeździe do Parku Narodowego Kenai Fjords, w niedalekiej odległości
od rzeki Resurrection oraz góry Chugach.

Ośrodek oferuje przestronne pokoje z logami w stylu Alaski, w całości wyłożone
wykładziną, ogrzewane, posiadające zewnętrzne wejścia. Wszystkie pomieszczenia
wyposażone są w wygodne łóżka, telewizory z płaskim ekranem i odtwarzaczami DVD oraz
prywatne łazienki a także ekspresy do kawy. Pokoje oferują bezpłatny bezprzewodowy
dostęp do Internetu.

Restauracja Resurrection Roadhouse jest częścią obiektu Seward Lodge i serwuje
śniadania, lunche i kolacje. W restauracji serwowane są wyborne świeże owoce morza z
Alaski, a także piwo i wino.



HOTEL: Captain Cook 4****  Anchorage

17/18.07.2019

Hotel Captain Cook, ten luksusowy hotel położony jest w centrum Anchorage, siedem
przecznic od Muzeum Anchorage. Międzynarodowe lotnisko Anchorage oddalone jest od
obiektu o 8,9 km.

Z każdego pokoju w hotelu Captain Cook roztacza się piękny widok na góry Chugach
lub zatokę Cook Inlet. Wszystkie pokoje zostały urządzone w pastelowej kolorystyce,
mają wyłożone wykładziną podłogi i wyposażone są w wygodne łóżka, telewizory z
płaskim ekranem, lodówkę, łazienka z suszarką do włosów oraz bezpłatny
bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Wśród czterech hotelowych restauracji wyróżnia się Crow's Nest, w której serwowane
są wyśmienite dania kuchni francuskiej i amerykańskiej oraz szeroki wybór win.
Kawiarnia The Pantry specjalizuje się w daniach z Alaski.

Wszyscy Goście hotelu Captain Cook mają bezpłatny wstęp do hotelu Athletic Club.
Klub obejmuje usługi masażu, kryty basen i oddzielne siłownie dla mężczyzn i kobiet.



I DZIEŃ – 11.07.2019  

Program:
I Dzień
Godz. 13.55 - Przylot do Anchorage
- Transfer do Alaska Native Heritage Center/ Zwiedzanie
- Wizyta na plantacji hodowli ryb 
- Kolacja w restauracji 49State Brewery
- Transfer do hotelu / Zakwaterowanie 
- Nocleg w hotelu (Knik River Lodge ) 

Anchorage – miasto-okręg w Stanach Zjednoczonych położony w stanie Alaska nad Zatoką Cooka (Ocean Spokojny). Miasto zamieszkuje 279 671 osób, czyli ponad 40%
wszystkich mieszkańców Alaski. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 59,2 osoby na km². Anchorage jest najbardziej zróżnicowanym etnicznie miastem tego
stanu: Biali 72,23%, Indianie i rdzenni mieszkańcy Alaski 7,28%, Azjaci 5,55%, Afrykanie 5,84%, ludy Pacyfiku 0,93%, inne grupy etniczne 2,19%.
Miasto zostało założone w 1914. Jego nazwa oznacza w języku angielskim „miejsce kotwiczenia”. Anchorage jest położone w południowo-środkowej części Alaski. Rozpościera
się na terenie przybrzeżnej niziny, w pobliżu gór Chugach. Miasto leży w strefie klimatu chłodnego umiarkowanego odmiany morskiej, który charakteryzuje się krótkim i
zimnym okresem letnim. Średnie dzienne temperatury w lecie wynoszą od 13 °C do 26 °C, natomiast zimą od –15 °C do –1 °C. Położenie na terenie aktywnym sejsmicznie i
wulkanicznie jest przyczyną wielu incydentów. Anchorage jest największym ośrodkiem przemysłowym stanu. Znajduje się tu międzynarodowy port lotniczy Anchorage oraz
dwa uniwersytety: University of Alaska i Alaska Pacific University. Miasto jest ważnym portem morskim Alaski oraz ważnym regionalnym węzłem kolejowym.
Alaska Native Heritage Center - alaskańska kultura rodzima jest tutaj prezentowana poprzez opowiadania, tańce, rzemiosło i odtworzone naturalnej wielkości wioski
reprezentujące każdą z pięciu głównych rdzennych grup etnicznych Alaski.
Odwiedziny na plantacji hodowli łososia, która jest jedną z największych zamkniętych wylęgarni ryb w Ameryce Północnej. Znajduje się tutaj ponad 100 sztucznych stawów
hodowlanych. Hodowla ta ma za zadanie spowodować wzrost liczby gatunków zimnowodnych ryb w akwakulturze recyrkulacyjnej. Wykorzystuje się tutaj najnowocześniejszą
technologię akwakultury do hodowli przede wszystkim królewskiego i srebrnego łososia oraz pstrąga tęczowego, pstrąga jeziornego i arktycznego lipienia. Dorosłe okazy są
wypuszczane do rzek i jezior w południowo-centralnym regionie Alaski.



II DZIEŃ – 12.07.2019  

I  DZIEŃ     

25.09.2018 

Program:
II Dzień
- Śniadanie w restauracji hotelowej
- Śmigłowiec i psie zaprzęgi na lodowcu - klasyczna przygoda z Alaską!
- Lunch w restauracji hotelowej
- Przejazd samochodem terenowym po bezdrożach Alaski
- Kolacja w restauracji Raven’s Perch
- Nocleg (Knik River Lodge)

Śmigłowiec i psie zaprzęgi na lodowcu - wycieczka rozpoczyna się sprzed hotelu. Na obszarze Alaski znajdują się jedne z
największych lodowców na ziemi. Teraz możesz odkryć ten magiczny krajobraz helikopterem! Przelot nad lodowymi
górami lodowca Knik roztacza niesamowity widok. To jest podróż, którą zapamiętasz! W ciągu 40 minut przelatujesz nad
szerokim na 6 mil i długim na 28 mil lodowcem. Przelot nisko nad powierzchnią pozwoli podziwiać turkusowe jeziora ,
pionowe ściany lodu i ogromne szczeliny w lodowce a także obserwować z góry zwierzęta takie jak brunatne
niedźwiedzie, owce Dall, łosie i górskie kozy. Helikopter ląduje na środku lodowca, gdzie lód ma do 1000 stóp grubości.
Po wylądowaniu helikoptera - 20 minutowy spacer po lodowcu. Następnie szalona 30 minutowa jazda psim zaprzęgiem
- na prawdziwym śniegu w środku lata w otoczeniu niesamowitych krajobrazów! Na koniec - czas wolny na spotkanie z
treserami psów, wysłuchanie opowieści o wyścigach psich zaprzęgów, obcowanie z alaskańskimi psami i ich szczeniakami.
Druga część dnia to ekscytująca 4-godzinną wyprawa samochodami terenowymi w trakcie której przejedziesz przez
wszystkie malownicze tereny Alaski, rozległe doliny, gęste lasy, fascynujące stare szlaki poszukiwaczy złota oraz pośród
gór na lodowcu.



III DZIEŃ – 13.07.2019  

Program:
III Dzień
- Śniadanie w restauracji hotelowej / Wykwaterowanie
- Witaj przygodo - spływ kajakami i przejażdżka na rowerach!
- Lunch w restauracji w Anchorage
- Przejazd do Portage i Girdwood
- Wycieczka do Alaska Wildlife Conservation Center / Zakwaterowanie w hotelu
- Kolacja w restauracji Seven Glaciers
- Nocleg ( Alyeska Resort)

Poranny przejazd do Eklutna Lake Recreation Area, który znajduje się 45 minut od Knik Lodgeand. Obszar ten ma
26 mil dobrze oznakowanych i przyjaznych dla użytkownika tras, gdzie możliwości rowerowe są nieskończone.
Turkusowa woda zasilana przez lodowiec Eklutna jest fenomenalnym miejscem na spływy kajakowe pośród
dzikiej przyrody Alaski oferując spektakularne widoki i niesamowity spokój podczas wyprawy kajakiem. Następnie
goście podróżują 45 minut do Anchorage na lunch w jednej z ulubionych lokalnych restauracji w Anchorage przed
udaniem się do Portage i Girdwood. Droga wiodąca z Anchorage do Portage jest jedną z bardziej malowniczych
dróg w USA. Na skutek powodzi w 1964 r miasto opuścili mieszkańcy, została tylko rustykalna stara zabudowa. W
przybrzeżnych wodach można zobaczyć wieloryby a na drodze łosia czy owcę Dall a nad gołową orły. Wycieczka do
Alaska Wildlife Conservation Center będzie niezapomniana. Przewodnik poprowadzi Cię przez centrum i opowie o
gatunkach zwierząt. Jest to najlepsza okazja, aby zbliżyć się do dzikiej przyrody Alaski! Misją ośrodka jest
zapewnienie schronienia osieroconym, rannym i chorym zwierzętom oraz opieka nad zwierzętami, które nie mogą
przetrwać na wolności. Można tu zobaczyć niedźwiedzie grizzli, niedźwiedzie brunatne, renifery, żubry, łosie,
karibu, orły, rysie, wilki, wilków, lisy, jeżozwierze lub jelenie.



IV DZIEŃ – 14.07.2019 

Program:
IV Dzień
- Śniadanie w restauracji hotelowej
- Przejażdżka historycznym pociągiem Alaska Railroad
- Wyprawa łodzią do lodowca Spencer (Lunch-box)
- Wspinaczka w górę moreny lodowcowej

- Kolacja w restauracji The Pond Steakhouse,
- Nocleg (Alyeska Resort)

Z Girdwood - półtora godzinny transfer do Portage, a następnie rozpoczynamy przygodę od wejścia na
pokład historycznego pociągu Alaska Railroad. W ciągu 15 minut jazdy pociągiem dojeżdżamy do
lodowca Spencer, który wyróżnia się jako jeden z najpiękniejszych lodowców na Alasce. Ta podróż
poprowadzi nas przez jeden z najbardziej dziewiczych i malowniczych obszarów dzikiej przyrody na
Alasce. Będziemy odkrywać urwiste wąwozy, spektakularne szczyty i pokryte lodowcem doliny. Po
przybyciu do Spencer Glacier Valley, wysiadamy z pociągu i tu rozpoczyna się prawdziwa przygoda.
Przesiadamy się do łodzi i płyniemy pośród gór lodowych. Doskonała wycieczka dla aktywnych,
szukających czegoś naprawdę wyjątkowego. Wycieczka obejmuje opcję krótkiej wędrówki w górę
moreny lodowcowej Spencer, aby bliżej przyjrzeć się cofającemu się lodowcowi i codziennym zmianom.
Po tej niesamowitej, malowniczej wyprawie wracamy do pociągu, którym dojeżdżamy do Portage a
następnie transfer powrotny do hotelu.



V DZIEŃ – 15.07.2019  

I  DZIEŃ     

25.09.2018 

Program:
V Dzień
-Śniadanie w restauracji hotelowej
- Wyprawa do Crow Creek Mine
- Poszukiwanie złota – gorączka złota!
- Lunch w restauracji w Crow Creek Mine
- Wspinaczka połączona ze zjazdem na linie do Girdwood’s Glacier Valley 
- Powrót do hotelu
- Uroczysta kolacja w Alaskan Lodge
- Nocleg (Alyeska Resort )

Transfer z hotelu Crow Creek Road, która wiedzie przez lasy wzdłuż Narodowego Szlaku Historycznego Iditarod w Góry
Chugach, gdzie znajduje się Crow Creek Mine. Obecnie National Historic Site, założona w 1896 roku, była jedną z
największych kopalń hydraulicznych wydobywających złoto w południowej Alasce i dziś jest najpopularniejszym
rekreacyjnym obszarem wydobycia złota na Alasce. Nie istnieją żadne dokładne zapisy o tym, ile złota zostało wydobyte z tej
kopalni a ile pozostało. Rodzina Toohey, obecni właściciele, dążą do zachowania nie tylko bogatej historii i pięknej naturalnej
scenerii kopalni Crow Creek, ale także zasobów złota tak aby przybysze mogli odczuć ten sam dreszczyk emocji, z jakim
cieszyli się kiedyś wydobywający złoto, po raz pierwszy przybyli do Crow Creek. Miejsce to oferuje wyjątkowe połączenie
historycznych budynków, rzadkiego sprzętu górniczego, pięknych ogrodów, niesamowitej scenerii dzikiej przyrody oraz
dostępu do miejsc wydobycia złota. Każdemu kto odwiedzi to miejsce udziela się gorączka złota! Po krótkim przeszkoleniu
każdy może spróbować szczęścia! Następnie zjeżdżanie na linie do suchego kanionu w Girdwood's Glacier Valley.
Alaskan Lodge znajduje się pięć minut jazdy od hotelu. Stylowy, drewniany budynek z zadaszonym tarasem usytuowany w
lesie. Goście będą mogli delektować się wyśmienitymi potrawami, takimi jak klopsiki z łososia, gulasz z karibu, halibut i wiele
innych. Stoły zostaną udekorowane prostymi, świeżymi kwiatami i lnianymi serwetkami. Idealny regionalny wieczór na
Alasce.



VI DZIEŃ – 16.07.2019  

Program:
IV Dzień
-Śniadanie w restauracji hotelowej / Wykwaterowanie
- Przejazd na rancho w pobliżu Girdwood
- Jazda konna / jazda na rowerze po Chugach National Forest
- Lunch open-air
- Alaska River Adventure - Whitewater Rafting
- Zakwaterowanie w hotelu / Kolacja w restauracji Resurrection Roadhouse
- Nocleg (Seward Windsong Lodge )

Po przybyciu na rancho wszyscy zostaną wyposażeni w odzież wierzchnią, kowbojskie kapelusze, torby na
siodło oraz lornetki. Trzy godzinna jazda konna po Chugach National Forest, podczas której odkrywać
będziemy dziką przyrodę Alaski - spektakularne widoki, malownicze miejsca, dzikie zwierzęta w ich
naturalnym środowisku. Następnie przesiadamy się na rowery – jazda po wymagających trasach. Po
lunchu czeka nas niezwykła przygoda – rafting po wzburzonych wodach górskiego potoku. Rafting
oferuje zapierające dech w piersiach krajobrazy, czystą wodę, bujną roślinność i wysokie ściany kanionu.
Ten potok ma trzy segmenty. Pierwsze dwa są mniej wymagające i są dobrą rozgrzewką przed trzecim,
najbardziej wymagającym odcinkiem. Oferowane są dwa różne spływy - odcinkiem 1 i 2 lub wszystkie trzy.
Ta wycieczka jest dla osób poszukujących przygód mających doświadczenie w raftingu i które nie boją się
kontaktu z wodą.



VII DZIEŃ – 17.07.2019  

Program:
VII Dzień
-Śniadanie w restauracji w hotelu / Wykwaterowanie
- Przygoda wędkarska w Resurrection  Bayand the  Gulf  of  Alaska
- Lunch w restauracji w Seward
- Przejazd do Anchorage/ Zakwaterowanie
- Kolacja w restauracji Crow’s Nest
- Nocleg (Anchorage)

Seward to niewielkie miasteczko portowe, znane jest jako stolica połowów srebrnego łososia i jest
gospodarzem największych na świecie zawodów w połowie łososia srebrnego.
Prywatnie wyczarterowana łódź rybacka zabierze Cię na niezapomnianą przygodę - wędkowanie
na łososia. Kapitan łodzi zapozna Cię ze sprzętem wędkarskim i będzie służył pomocą. Nagrodą
będzie złowienie Alaskan King Salmon!
Ta naprawdę ekscytująca przygoda z wędkowaniem oferuje również możliwość oglądania
kolorowych ptaków morskich, wydr, morświnów a może nawet wieloryba! Po czym goście zjedzą
obiad w Seward, a następnie wyruszą na 2,5-godzinne transfery do Anchorage.



VIII DZIEŃ – 18.07.2019 /  IX DZIEŃ – 19.07.2019

Program:
VIII Dzień

-Śniadanie w Lodge / Wykwaterowanie
- Spacer po Anchorage
- Lunch w lokalnej restauracji
- Transfer na lotnisko
Godz. 15.55 Wylot z Anchorage via Frankfurt

IX Dzień
Godz.18.05 Przylot do Warszawy 
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