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      PROGRAM ING. DANA STEINOVÁ 14.5.2019 Ubytování 

1 07.06.2020 ne 
Odlet z Prahy, přílet do Calgary, přivítání průvodcem, transfer na hotel, 
ubytování, úvodní orientační meeting. Calgary 

2 08.06.2020 po 

Dopoledne prohlídka centra Calgary. Následuje cesta k pohoří Rocky 
Mountains, zastávka na oběd v horské městečku Banff, kde se zajdeme 
vykoupat na 1h do teplých termálních pramenů s výhledem na Rocky 
Mountains /v ceně/. Ubytování a odpolední procházka u jezera Lake 
Louise. Alternativně ubytování v Banffu. Lake Louise 

3 09.06.2020 út 

Ráno je na programu krásné ledovcové jezero Moraine Lake – modravě 
zelený odstín, leží u 900m vysokých horských stěn, dříve vyobrazené na 
kanadské bankovce /bude potřeba vyrazit dřív/ včetně procházky TOP 
ATRAKCE. Návštěva NP Yoho, který se rozkládá v údolí řeky Kicking 
Horse, procházka kolem dalšího krásného jezera Emerald Lake – 
modrozelené jezero uprostřed hor a hustých lesů. Vyhlídka na železniční 
spirálovité tunely. Alternativně ubytování v Banffu. Lake Louise 

4 10.06.2020 st 

Cesta pokračuje do Jasperu po Icefields Parkway (krásná panoramatická 
silnice). Do programu jsme Vám zařadili TOP ATRAKCI = jízda upraveným 
autobusem přímo na ledovec Athabasca Glacier + procházka po ledovci 
/v ceně/. Oběd v Jasperu. Procházka v národním parku k Maligne 
Canyon. Odpolední relax a koupání v teplých pramenech Miette Hot 
Springs /v ceně/. Jasper 
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5 11.06.2020 čt 

Dopoledne si uděláme ještě kratší procházku v národním parku, 
alternativně pokud bude hezké počasí, tak doporučuji lanovku Jasper 
Tramway - nejdelší kanadská lanovka Vás vyveze pod vrchol hory 
Whistler, krásné výhledy a možnost se vydat po skalnaté cestě dalších 
200výškových metrů na vrchol hory 2466m /není v ceně/. Po obědě 
přejezd zpět do Calgary se zastávkou na vyhlídku na ledovcové jezero 
Peyto Lake TOP ATRAKCE. Calgary 

6 12.06.2020 pá 

Letecký přesun na Alasku do města Anchorage. Vzhledem k velikosti 
skupiny je pravděpodobné, že se poletí na dvě skupiny. Transfer na 
hotel, ubytování. V závislosti na čase příletu může následovat úvodní 
prohlídka Anchorage. Anchorage 

7 13.06.2020 so 

Prohlídka nejlidnatějšího města Aljašky cca do 14h = jezero Lake Hood 
největší a nejfrekventovanější základna hydroplánů na světě, v letní 
sezóně cca 500 vzletů a přistání denně, Earthquake Park  - vzpomínka na 
ničivé zemětřesení, prohlídka centra města, kde se pořádají místní 
víkendové trhy. Dále následuje přejezd na jih do Sewardu se zastávkou 
na procházku k ledovci Exit Glacier /cca 1,5h/.  Ubytování v přístavním 
městečku Seward - výborné rybí restaurace :-). Seward 

8 14.06.2020 ne 

Plavba Kenai Fjords (6h) /v ceně/ TOP ATRAKCE - pozorování fauny a 
flóry v národním parku Kenai Fjords, ulamující se ledovce padající do 
moře, oběd v ceně. Odpoledne návrat do Anchorage. Anchorage 

9 15.06.2020 po 

Putování jedinečnou přírodou Alasky s mnoha zajímavými zastávkami.  
Wasilla - oficiální základna závodů psích spřežení Iditarod, Palmer - zde 
vypěstovali světové rekordmany např. zelí, mrkev, aj., vyhlídka na 
ledovec… Tok 

10 16.06.2020 út 

Dnes Vás čeká cesta přes Top of the World /krásná panoramatická 
cesta/, zastávka v Chicken - domácí borůvkový koláč a odpolední příjezd 
do městečka Dawson City, Yukon TOP ATRAKCE, kde navštívíme hrob 
polárníka Jana Welzla. Večer doporučuji kabaret Diamond Tooth Gerties 
/vstup není v ceně/. 

Dawson 
City 

11 17.06.2020 st 

Prohlídka Dawson City a okolí TOP ATRAKCE: Bonanza Creek, kde si 
můžete vyzkoušet rýžování zlata na Claim 33, prohlídky plovoucího 
rýžovacího bagru DREGE 4 http://dawsoncity.ca/attraction/dredge-4/ 
/v ceně/. UPOZORNĚNÍ!!! při špatném počasí nemusí být cesta k 
Bonanza Creek sjízdná pro autobus, potom by byla pouze prohlídka 
Dawson City. Odpolední cesta zpět přes Top of the World. Tok 

12 18.06.2020 čt 

Cesta na sever do Fairbanks, zastávka Delta Junction /konec Alaska 
Highway 2451km/, North Pole = domov Santa Clause. Ve Fairbanks se 
zajdeme podívat na místní atrakci Fairbanks Ice Museum /v ceně/ a 
dojedeme k národnímu parku Denali. Denali 

13 19.06.2020 pá 

Prohlídka národního parku DENALI NP TOP ATRAKCE. Je to zde hodně o 
počasí, ale pokud se Vám ukáže nejvyšší hora Severní Ameriky, tak je to 
životní zážitek, prohlídka parku busem /v ceně/.  Denali 

14 20.06.2020 so 

Dopoledne si můžeme udělat ještě kratší trek v NP Denali nebo si 
prohlédnout zdejší pěkné návštěvnické centrum a po obědě se budeme 
pomalu vracet zpět do Anchorage se zastávkou na vyhlídce na nejvyšší 
horu Denali. Anchorage 

15 21.06.2020 ne Balení a odlet domů.   

16 22.06.2020 po Přílet do domů.   
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https://goo.gl/maps/EsBbesgX9dzT7jhz6 
https://goo.gl/maps/jN9LAjK2YgAUpreV7 
 
 
 

https://goo.gl/maps/jN9LAjK2YgAUpreV7
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Cena balíčku je 132tisKč/os (v této ceně kalkulujeme s hlavní letenkou 33.000Kč/os) 
platí pro skupinu 30os 
  
 
CENA ZAHRNUJE 

▪ hlavní letenka z Prahy do Calgary a zpět z Anchorage do Prahy v ekonomické třídě, včetně všech poplatků a 

odbaveného zavazadla, 

Ceny letenek zveřejňují letecké společnosti maximálně 11 měsíců dopředu. V této cenové nabídce počítáme 

s cenou hlavní letenky 33tis.Kč/os. Na základě skutečné ceny letenky může být upravena konečná cena 

zájezdu /pravděpodobně se do této ceny vejdeme, protože vycházíme z letošních cen/. 

• přeletová letenka Calgary/Anchorage, alternativně Edmonton/Anchorage, skupina může být na tomto přeletu 

rozdělená, na letišti budete platit poplatek za zavazadlo cca 25USD/os, který nelze předplatit, 

▪ 14x ubytování v hotelech a motelech, kvalitní a ověřené ubytování, 2-3*, dvoulůžkový pokoj, dvě osoby na 

pokoji, možnost příplatku za jednolůžkový pokoj 40tis.Kč, 

▪ minimálně 5x snídaně v ceně – upřesníme, 

▪ 1x služby průvodce America Tours po celou dobu pobytu v Americe, 

▪ zajištění pozemní klimatizované dopravy během celého pobytu v Americe, 

▪ ATRAKCE V CENĚ: 2x koupání v termálních pramenech, autobus na ledovec Athabasca Glacier, lodní výlet do 

národního parku Kenai Fjords včetně oběda na lodi, vstup na rýžovací stroj, Fairbanks Ice Museum, výlet 

autobusem do NP Denali, 

▪ kvalitní cestovní pojištění od ERV /ZA POZNÁNÍM, bez pojištění storna zájezdu, 

https://www.ervpojistovna.cz/cs/pojisteni-sbaleno-letak 

▪ pojištění storna letenek,  

▪ tričko s trasou cesty – do návrhu grafiky můžete zasahovat ☺, 

▪ dobré rady a tipy na cestu, prezentace cesty. 

 
 

 

 

 

Nabídku vypracoval: Antonín Krucký, America Tours, 14.5.2019, tel.: 603 225 735  antonin@americatours.cz 

https://www.ervpojistovna.cz/cs/pojisteni-sbaleno-letak
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