PROGRAM NÁRODNÍ PARKY ZÁPADNÍ KANADY, YUKON, ALASKA 28.4.2021

Ubytování

Odlet z Prahy, plánovaný přílet do Calgary v odpoledních hodinách, přivítání
průvodcem America Tours, privátní transfer na hotel, ubytování, orientační
1 11.06.2022 so meeting. Dle času příletu možná odpolední pěší prohlídka centrem Calgary.
Calgary
Po snídani navštívíte areál Calgary Stampede, kde se koná každý rok v červenci
největší rodeo show v Americe /přes 2,5mil diváků/ a dále se zde nachází jedna z
dominant města hokejová hala Scotiabank Saddledome, přidáme si krásnou
vyhlídku na město viz úvodní foto. Krátká zastávka v Calgary Olympic park, dějišti
Olympijských her 1988. Čas na oběd v horském městečku Canmore, zde Vám
nabídneme a vřele doporučujeme fakultativní let helikoptérou v NP Banff - Three
Sisters (3.200Kč/os). Odpoledne podnikneme moc pěkný úvodní trail v Johnston
Canyon, který vede podél horského potoka s několika vodopády a mosty /cca 1,5h/.
Závěrem dne orientační prohlídka horského městečka Banff včetně zastávky u
vodopádů Bow Falls. Po ubytování následuje individuální volno v tomto příjemném
2 12.06.2022 ne městečku.
Banff
Časně ráno navštívíme dvě krásná ledovcová jezera Moraine Lake – modravě zelený
odstín, leží u 900m vysokých horských stěn, dříve vyobrazené na kanadské bankovce
/2h procházka/ a Lake Louise - TOP ATRAKCE. Zastávku na oběd /není v ceně/ si
uděláme v Lake Louise. Dále bude na programu jedinečný národní park Kootenay
TOP ATRAKCE, kde se projdeme po dvou krásných trailech: Paint Pots (60min) – řada
tůní, které vznikly díky usazování minerálů po jejich okrajích – jíly využívali indiáni k
výrobě pigmentů pro malování na skály, tělo i tepee a Marble Canyon (50min) – 600
metrů dlouhý kaňon (vápenec), který místní říčka vyleštila natolik, že připomíná
mramor. Odpolední zastávka u ledovcového jezera Minnewanka, kde vás čeká
3 13.06.2022 po plavba lodí /v ceně/. Volný večer v Banffu.
Banff
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Dopoledne zastávka u vyhlídky na peřeje řeky Kicking Horse, dále návštěva NP Yoho,
kde se projdete kolem jezera Emerald Lake – krásné modrozelené jezero uprostřed
hor a hustých lesů (1,5h), v NP Yoho si přidáme procházku k druhému nejvyššímu
vodopádu v Kanadě Takakkaw Falls 373m vysoký, cestou krátká zastávka u vyhlídky
na železniční spirálovité tunely. Cesta pokračuje do Jasperu po silnici Icefields
Parkway (krásná panoramatická cesta obklopená vrcholky pohoří Rocky
Mountains), zastavíme u fotogenického ledovcového jezera Peyto Lake - TOP
ATRAKCE, dále zastávka u ledovce Columbia /krátký trek k čelu ledovce/, další
zastávka u vodopádů Athabasca Falls. Ubytování přímo v Jasperu. Večer volno v
tomto příjemném městečku.
Pěkný den v NP Jasper: dopoledne „raft“ na řece Athabasca – 1,5h plavba po klidné
ledovcové řece, ticho, příroda /v ceně/, čas na oběd v Jasperu. Následuje moc pěkná
procházka kolem Maligne Canyon /1,5h/. Odpolední relax a koupání v teplých
pramenech Miette Hot Springs /v ceně/ a hodinová cesta na ubytování do Hintonu.
Ráno pojedeme do Edmontonu, orientační prohlídka centra města a zastávka na
bizoní farmě na Elk Island. Večerní přelet do Whitehorse, transfer na hotel a
ubytování.
Výlet do přístavního městečka Skagway, prohlídka tohoto zvláštního městečka.
Kousek za městem zastavíme u začátku známého Chilkoot Trail /zlatokopové/, při
zpáteční cestě krátká procházka po nejsevernější poušti světa u městečka Carcross
a odpolední pohodová procházka kolem Miles Canyon. Večer volno v centru
Whitehorse.
Orientační prohlídka centra Whitehorse včetně návštěvy Muzea Yukonu a těžby
zlata /v ceně/, uvidíte žebříky na lososy na řece Yukon, nákup svačiny a delší přejezd
na sever do zlatokopeckého města Dawson City. Cestou zastávka a procházka k
obávaným peřejím Five Fingers na řece Yukon. Ubytování v Dawson City ve
večerních hodinách. Večer doporučuji kabaret Diamond Tooth Gerties /vstup v
ceně/.
Prohlídka Dawson City a okolí TOP ATRAKCE: Bonanza Creek, kde si vyzkoušíte
rýžování zlata na Claim 33 /v ceně/, prohlídka jedinečného plovoucího rýžovací
bagru DREGE 4 http://dawsoncity.ca/attraction/dredge-4/ /v ceně/ a zastávka u
hrobu polárníka Jana Welzla. Jako bonus bude večerní vyjížďka na vyhlídku na
město.
Volné dopoledne, v klidu si můžete vybrat něco na památku v místních zlatnictví,
potom se převezeme trajektem přes řeku Yukon a cesta pokračuje přes Top of the
World /krásná panoramatická horská cesta/, přidáme krátkou procházku na
vrcholek některého z kopečků, kde jsou jedinečné výhledy. Zastávka v Chicken doporučuji domácí borůvkový koláč a prohlídka dalšího zlatokopeckého místa
včetně rýžovacího bagru The Pedro Dredge /v ceně/. Ubytování v Toku.
Cesta na sever, zastávky v Delta Junction, v North Pole = domov Santa Clause a na
závěr zajímavá návštěva Muzea ledu včetně filmu ve Fairbanks /v ceně/. Odpolední
přejezd k NP Denali. Ubytování ve večerních hodinách.
Časně ráno začne prohlídka NP DENALI TOP ATRAKCE. Je to zde hodně o počasí, ale
pokud se Vám ukáže nejvyšší hora Severní Ameriky/Denali 6.190m/, tak je to životní
zážitek, 7-8h prohlídka parku autobusem /v ceně/. Ubytování Healy nebo Denali.
Cestou do Anchorage zastávka v městečku Wasilla - oficiální základna závodů psích
spřežení Iditarod. Cestou přidáme zastávku v Palmeru, kde budete koukat :-), co tu
dokáží vypěstovat např. obří zelí 53kg nebo 6kg mrkev. Následuje prohlídka centra
Anchorage a zastávka u jezera Lake Hood = největší a nejfrekventovanější základna
hydroplánů na světě. Dále pojedeme na jih do Seward. Příjemný večer v
autentickém rybářském městečku Seward - výborné rybí restaurace.
Ráno před plavbou nabídneme zájemcům trail cca 1,5h k ledovci Exit Glacier. Od 10h
plavba Kenai Fjords (6h) /v ceně/ TOP ATRAKCE - pozorování fauny a flóry v
národním parku Kenai Fjords, ulamující se ledovce padající do moře /na lodi
dostanete lehký oběd/. Odpoledne se vrátíme zpět do Anchorage. Podle času
můžeme počkat na západ slunce u sochy kapitána Cooka.
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CENA ZÁJEZDU JE 130tis. Kč/os
Minimální velikost skupiny je 16os
CENA ZAHRNUJE:
▪ hlavní letenku z Prahy do Calgary a zpět z Anchorage do Prahy v ekonomické třídě, včetně všech poplatků a
odbaveného zavazadla,
• přeletová letenka z Edmontonu do Whitehorse, skupina může být na tomto přeletu rozdělená, na letišti budete
platit poplatek za zavazadlo cca 25CAD/os, který nelze předplatit,
▪ 14x ubytování v hotelech a motelech, kvalitní a ověřené ubytování, 2-3*, dvoulůžkové pokoje, dvě osoby na
pokoji, možnost příplatku za jednolůžkový pokoj 40tis.Kč,
▪ snídaně upřesníme, ale minimálně 5x snídaně v ceně zájezdu,
▪ 2x služby průvodce America Tours po celou dobu pobytu v Americe,
▪ zajištění pozemní klimatizované dopravy během celého pobytu v Americe,
▪ program a atrakce uvedené v programu slovy /v ceně/,
▪ vstupy do národních parků,
▪ ATRAKCE V CENĚ:
o plavba lodí po ledovcovém jezeru Minnewanka, plavba na raftu po klidné ledovcové řece Athabasca,
1x koupání v termálních pramenech, MacBride Museum, 2x vstup Diamond Tooth Gerties, 2x
prohlídka vodního rýžovacího bagru, Fairbanks Ice Museum, výlet autobusem do NP Denali, lodní výlet
do národního parku Kenai Fjords včetně oběda na lodi,
▪ cestovní pojištění,
▪ tričko s trasou cesty,
▪ dobré rady a tipy na cestu, prezentace cesty.

Nabídku vypracoval: Antonín Krucký, America Tours, 28.4.2021, tel.: 603 225 735 antonin@americatours.cz

CESTA DO AMERIKY ZAČÍNÁ U NÁS

www.americatours.cz

