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ZACHODNIA KANADA - ALASKA / 16 dni  
 

    

 

Główne atrakcje: 
• Alaska aż do Koła Podbiegunowego – smak Dalekiej Północy 
• Najpiękniejsze parki narodowe Kanady – Banff i Jasper 
• Ciekawe miasta – Vancouver, Victoria i Calgary 
• Liczne spacery górskie z wodospadami, jeziorami i lodowcami w tle 
• Wycieczki morskie i poszukiwanie wielorybów  
 
 
 
PROGRAM WYJAZDU  
 
Dzień 1 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie (ewentualnie na lotnisku innego miasta w Polsce) dwie godziny przed 
odlotem. Szczegółowa informacja o zbiórce i godzinie odlotu jest podana w programie, który otrzymuje 
każdy uczestnik wycieczki. Wylot z przesiadką do Vancouver. Przylot wieczorem lub w nocy i przejazd 
do hotelu.  
 
Dzień 2 
Rano rejs promem na wyspę Vancouver do położonego nad oceanem portu  
Victoria. Victoria jest urokliwym miasteczkiem pełnym pubów, restauracji,  
galerii i interesujących budynków pamiętających czasy kolonialne. Kilkugodzinna przygoda morska – 
rejs motorowym pontonem po otwartym oceanie: próba obserwacji wielorybów (zdarzają się również 
orki), fok i ptactwa morskiego.  
Powrót do Victorii, a wieczorem do Vancouver. Nocleg w hotelu w Vancouver. 
 
Dzień 3  
Krótkie zwiedzanie Vancouver: Downtown z najważniejszymi gmachami, Canada Place, historyczna 
dzielnica Gastown z takimi reliktami przeszłości, jak zegar parowy. Wyjazd z Vancouver wzdłuż fiordu 
Howe Sound do  wodospadu Shannon, a następnie podróż przez stację narciarską Whistler na coraz 
dziksze tereny, zamieszkane częściowo przez ludność indiańską. Nocleg w motelu po drodze.  
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Dzień 4 
Wjazd na obszar parku Mt. Robson w najwyższą część Gór Skalistych. Podróż przez dzikie i piękne 
obszary. Liczne postoje, możliwość pikników, jeśli nie przeszkodzi niedźwiedź. Nocleg w okolicach 
Jasper. 
 
Dzień 5 
Podróż jedną z najpiękniejszych dróg świata, tzw. „Drogą Lodowców”. Wypatrywanie stad karibu i 
innych zwierząt. Postój na przełęczy i spacer do czoła lodowca. Dojazd do malowniczego jeziora – 
Lake Louise z wiszącym nad nim lodowcem Victoria w Parku Narodowym Banff. Wieczorem dojazd do 
Calgary i tam nocleg. 
 
Dzień 6 
Rano zwiedzanie Calgary, miejsca zimowej olimpiady i „Manhattanu na prerii”, jak określa się miasto. 
Po południu ponowny wyjazd w kierunku Gór Skalistych i nocleg po drodze w rejonie Glacier National 
Park. 
 
Dzień 7 
Długi powrót do Vancouver z kilkoma postojami w ładniejszych miejscach. Ten dzień spędzimy jednak 
przede wszystkim w podróży. Wieczorem dojazd do Vancouver i tam nocleg.  
 
Dzień 8 
Wylot z Vancouver do Anchorage, największego miasta Alaski. Po południu poznawanie miasta, 
którego specjalnością kulinarną są pyszne kraby. Nocleg  
w Anchorage. 
 
Dzień 9 
Przejazd doliną rzeki Matanuska i minięcie lodowca o tej samej nazwie. Dotarcie w rejon potężnego 
masywu górskiego i parku narodowego Wrangel St.Elias. Nocleg w motelu lub domkach w okolicach 
parku. 
 
Dzień 10 
Niezapomniany przejazd słynną szutrową McCarthy Road w głąb parku narodowego Wrangel St. Elias. 
Wizyta w dawnych górniczych osadach McCarthy i Kennicott. Spacer do lodowca, obserwacja pięknej 
przyrody i wypatrywanie licznych tu niedźwiedzi. Powrót na nocleg, a wcześniej kolejna okazja na 
wieczór w barze, licznie odwiedzanym przez podejrzanych, brodatych  osobników.  
 
Dzień 11 
Podróż na północ, najpierw doliną rzeki Copper, gdzie znajdziemy ślady dawnych kopalń i zaniedbane 
domostwa osadników, następnie przeprawa przez piękne góry Alaska. Możliwość postojów nad jednym 
z jezior lub nad rzeką  
i wypróbowanie swych sił w łowieniu łososi. Wieczorem dojazd do położonego nad Tanana River 
Fairbanks, głównego miasta centralnej Alaski. 
 
Dzień 12 
Czas na ewentualną wycieczkę (dodatkowo płatną): lot za Koło Podbiegunowe  
z lądowaniem lub wyprawy do jednej z kopalń złota i samodzielnej próbie płukania złotonośnego 
piasku. Możliwość ewentualnej całodziennej wyprawy samochodowej do rzeki Jukon i Koła 
Podbiegunowego (uwaga! podróż w 2 strony  
to ok 750 km). Nocleg w Fairbanks. 
 
Dzień 13 
Długi powrót na południe w kierunku Parku Narodowego Denali.  Przy dobrej pogodzie widok na 
masyw McKinley – najwyższy szczyt Ameryki Pólnocnej. Wypatrywanie licznie mieszkającej tu 
zwierzyny (niedźwiedzie grizzly, renifery karibu, górskie kozice, wiewiórki ziemne, wilki i orły). Późno 
wieczorem dojazd do Anchorage i tam nocleg. 
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Dzień 14 
Całodzienna wycieczka na alaskańskie fiordy: przejazd do oddalonego o 100 km portu, a następnie 
około 4-5 godzinny rejs do fiordów, gdzie niektóre lodowce schodzą wprost do morza, a tylko 26 z 
kilkudziesięciu jest nazwanych. Świetna okazja do obserwacji z pokładu fok i innych zwierząt, czasem 
można też zobaczyć niedźwiedzia. Powrót do Anchorage i nocleg.  
 
Dzień 15 
Wylot z Anchorage z przesiadkami do Polski. 
 
Dzień 16 
Powrót do Warszawy lub innego miasta w Polsce.  
 
 
 
Termin:                 Cena:   Dopłata na miejscu:  
27.05 - 11.06.2011  4330 USD  900 USD 
14.08 - 29.08.2011  4330 USD  900 USD 
 
Płatność w USD lub w PLN według kursu sprzedaży NBP z dnia ostatecznej dopłaty najpóźniej 35 dni 
przed wyjazdem. 
 
I rata 1000 PLN/os płatna w momencie rezerwacji.  
 
Cena obejmuje:  przelot na całej trasie, opłaty i podatki lotniskowe, wszelkie inne koszty transportu 
lądowego i wodnego, wycieczki wg programu (poza fakultatywną wycieczką za Koło Podbiegunowe lub 
wypadem do kopalni złota), noclegi wg programu (pokoje 2 osobowe z łazienkami), ubezpieczenie KL, 
NNW, bagaż; polski pilot.  
 
Cena nie obejmuje:  drobnych napiwków, ewentualnych kosztów zwiedzania obiektów nie ujętych w 
programie, wycieczek fakultatywnych, posiłków, kosztów wizy do USA, biletów wstępów (orientacyjny 
koszt ok. 80 USD/os), dopłaty do pokoju 1os. 520 USD.  
 
Uwagi:  maksymalna liczba uczestników: 14, uwagi praktyczne każdy uczestnik otrzymuje ok. 2-3 tyg. 
przed wyjazdem. Biuro nie pośredniczy w załatwianiu wiz USA. 
 
O wycieczce 
Alaska przyciąga samotników, miłośników natury, ludzi uciekających przed gwarem miast, szukających 
spokoju pośród dzikiej i oszałamiającej przyrody. A przyroda Alaski w połączeniu z tym co oferują parki 
narodowe Zachodniej Kanady po prostu olśniewa i przytłacza pięknem.  Wycieczka pozostawi w 
każdym uczucie niedosytu, ale też odczujemy wspaniałą atmosferę Alaski. Poznamy jej zadziwiających 
mieszkańców, długobrodych dziwaków, samotników, jednak bardzo uczynnych, gdy ktoś potrzebuje 
pomocy. Poznamy też niedźwiedzie, a jeśli ich nie zobaczymy (co jest wątpliwe) to z pewnością 
poczujemy ich obecność. Trzeba mieć też  świadomość stosunkowo dużych odległości i długich 
przejazdów, ale w przeciwieństwie do innych biur ogromną odległość między Kanadą, a Alaską 
pokonujemy samolotem, unikając monotonnego maratonu drogowego. 

 


