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Magyar nyelvű csoportvezetéssel az utazás teljes időtartama alatt!

Aranyásók nyomában ALASZKA természeti kincsei között

Esőerdők, gleccserek, luxus hajó, aranyláz, tundra…
… és egy életre szóló élmény a grizzly medvék földjén

2021. június 22-július 7.

1. nap: Indulás Bécsből/Budapestről délelőtt menetrendszerinti repülővel, átszállással az Amerikai Egyesült Államok Washington államába, Seattlebe. – Transzfer a Seattle környékei szállásra. 

2. nap: Egész napos városnézés Seattleben, amely az USA egyik leggyorsabban fejlődő és növekvő városa. Séta a gyönyörű belvárosban, amely érinti a város népszerű piacát a Pike Place Marketet, a Seattle Aquariumot, a város fő látványosságát, a 184 méter magas Space Needle-t, amelynek 160 méter magasan lévő étterméből csodálatos panoráma nyílik az egész városra.
 
3. nap: Reggel indulás a bérelt autóval Kanadába, Brit Columbia, Vancouverbe: délután séta, Gastownban, Vancouver viktoriánus óvárosában, ahol a városalapító szobra is áll, aki gőzhajós kapitányként az első kocsmát itt nyitotta meg. Ez a város egyik legszebb szeglete, pezsgő élettel, jó éttermekkel és egy ma is működő, igazi, eredeti gőzórával.

4. nap: Vancouver: délelőtt rövid kirándulás a Stanley parkba, majd transzfer a kikötőbe, beszállás a hajóba, kabinok elfoglalása. – Délután kihajózás Vancouver kikötőjéből.

5. nap: Egész nap a tengeren, amikor végig hajózunk az Inside Passage-en, ami egy szigetek százai között húzódó 900 tengeri mérföld hosszú út része. Az út során felfedezhetjük a hajót, kihasználhatjuk a szolgáltatásainak sokaságát és gyönyörködhetünk a festői, hósapkás partközeli hegyek látványában.

6. nap: Reggel a hajó kiköt az Amerikai Egyesült Államok területén, már Alaszka államban, Ketchikanban, a világ „lazacfővárosában” – Ajánlott fakultatív program: Gyalogos városnézés, amely során boltokban és galériákba találkozunk különböző indián törzsek alkotóinak modern és hagyományos munkáival. A városi séta során érintjük a Tongass Történelmi Múzeumot, a Ketchikan-patak fölé cölöpökre épült városnegyedet, a Totem Örökség Központot, majd szabadprogram a városban. – Este kihajózás Ketchikan kikötőjéből.

7. nap: Délelőtt a hajó lehorgonyoz Chichagof-szigetnél, Icy Strait Point előtt. – Ajánlott fakultatív program: Másfél órás séta a szigeten, amely során megismerkedhetünk egy egykori konzervgyár történetével, érintjük a tengerpartot, a part közeli esőerdőket. Az idegenvezető bevezet a nyomolvasás, és a gyógynövények rejtelmeibe. A túráról visszatérve szabadprogram alatt bejárhatjuk települést, s gyönyörködhetünk táj szépségében. – Este kihajózás a Icy Strait Point előtti öbölből.

8. nap: Reggel a hajó kiköt Juneauban, Alaszka állam fővárosában. – Ajánlott fakultatív program: Kirándulás kabinos felvonóval a Mount Roberts hegyre 548 m-es magasságig, majd rövid túra az erdőhatár fölé, ahonnan lélegzetelállító a kilátás hegyekre, fjordokra, vízesésekre, s magára a városra. A városban közös séta a 19. sz-i épületekben gazdag belvárosban, amely érinti Alaszka szövetségi állam parlamentjét, Juneau-Douglas Város Múzeumot, amelyben megtudhatjuk, hogy indította el 1880-ban két aranyásó minden idők egyik leggyorsabban terjedő aranylázát, majd szabadprogram a South Franklin Streeten és környékén. – Este kihajózás Juneau kikötőjéből.

9. nap: Reggel a hajó kiköt Skagwayben, amely lenyűgöző épületegyüttesekkel rendelkezik a klondike-i aranyláz idejéből. – Ajánlott fakultatív program: Látogatás a Klondike-i Aranyláz Nemzeti Történelmi Park látogatóközpontjában, majd vezetett séta a városban, s ezután szabadprogram a Broadway történelmi építményekben gazdag utcáján, ahol természetesen aranyrög üzleteket is találhatunk.  – Este kihajózás Skagway kikötőjéből.

10. nap: Délelőtt behajózunk a Yukatat-öbölbe, és a fedélzetről megcsodálhatjuk a Hubbard-gleccsert, az általa kialakított fjordot és a vízben úszó jéghegyeket.

11. nap: Reggel a hajó kiköt Sewardban. – Utazás kisbusszal a Seward Highway-en, a világ egyik leglátványosabb autóútján. Az út során, több helyen letérünk az útról és megállunk látványos helyeken, mint pl. Exit-gleccser. – Este érkezés Anchoragebe, Alaszka legnépesebb városába.

12. nap: Utazás bérelt autóval a Denali Állami Parkba. A hosszú út során letérünk Takeetnába, amiről a „Miért éppen Alaszka” című sorozat helyszínét mintázták. Innen lehetőség lesz egy repülőgépes, vagy hidroplános repülésre a Mt. McKinley csúcsa körül. Az autózásunk során – jó idő esetén – tovább gyönyörködhetünk a csúcsban és a Denali-hegyláncaiban.

13. nap: Denali Nemzeti Park: egész napos fakultatív kirándulás a nemzeti park buszával végig a Denali Park Road oda-vissza 300 km hosszú útján. Ha a látási viszonyok engedik, szintén csodálatos a panoráma a Mt. McKinleyre (6194 m), Észak-Amerika legmagasabb pontjára.

14. nap: Utazás Fairbanksbe, Alaszka második legnépesebb városába, amely az északi sarkkörtől alig több mint 200 km-re fekszik. Látogatás a Pioneer Parkba, amely egy 19. századi várost mutat be az aranyláz korából.

15. nap: Délelőtt indulás Fairbanksből menetrendszerinti repülővel. 

16. nap: …, majd átszállással érkezés Bécsbe/Budapestre.


Utazás:
- menetrendszerinti repülővel 
- az Celebrity Cruises Millennium hajójával Vancouvertől Sewardig
- és különböző bérelt autóval Seattle repülőterétől és Fairbanks repülőteréig a fakultatív programok kivételével

Étkezés:
- a repülőn oda-vissza úton a járatnak megfelelően, 
- all inclisive ellátás a hajón. 
- az út többi részén önellátós számtalan étkezési lehetőséggel.

Szállás:
- 7 éjszaka motelekben és hotelekben, 2 ágyas szobákban
- 7 éjszaka a hajón, 2 fős belső kabinokban
- utolsó éjszaka a repülőn

Ár: 1.590.000  Ft/főtől, amely tartalmazza a következő szolgáltatásokat:

	a felsorolt szállásokat

a felsorolt utazásokat különböző bérelt minibuszokkal Seattle repülőterétől és Fairbanks repülőteréig a fakultatív programok kivételével
	8 nap 7 éjszakás hajó utat
	a hajón elhelyezést belső kabinban 2 fős elhelyezéssel
üzemanyag-pótdíj
gálaest különféle menükkel a fedélzeten
24 órás kabin szerviz
teljes ellátás a fedélzeten
·   kötelező borravalót a hajón
·   wifit a hajón
	italokat
	a legtöbb fedélzeti berendezés használata

részvételi lehetőség a rendezvényeken és szórakoztató programokon
be-, kiszállási díj és kirakodási költség
csomagszállítás ki- és beszálláskor
	magyar nyelvű csoportvezetést az út teljes ideje alatt

a repülőjegy és a vízum intézését

Az ár nem tartalmazza:

repülőjegy árát
	a hajón kívüli az étkezéseket
fakultatív kirándulásokat
vízumot (kötelező, de elegendő az ESTA)
utasbiztosítás – a megfelelő biztosítás irodákban megköthető
	a magyarországi transzfereket

a hajón a telefon, fodrász, masszázs, kozmetika, internet, orvosi ellátás igénybevételét

Fontos: Az utazáshoz útlevél és vízum szükséges!

Az útlevélnek a visszaút dátumától számított 6 hónapig érvényesnek kell lennie!


A programhoz jó utat kívánva üdvözlettel:


Dr. Kopári László

Pécs, 2020.	
				

							


