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 Tento zájezd v ČR pro nás pořádá CK Bovec Rafting Team 

 

Aljaška… divoká a krásná! 
Termín: 13. 8. – 25. 8. 2017 (13 dní i s cestou) 

 
  

1. den (13. 8.) 

 

 

Letecky přímo z Evropy přes polární kruh do Anchorage, vyzvednutí na letišti. Ubytování 

v hotýlku v Anchorage!  

2. den (14. 8.) Přejezd do malebného přístavního městečka Seward a odpoledne trek k ledovci Exit Glacier, 
pro zájemce (obtížnější varianta trekkingu až k ledovcovému poli). Ubytování v hotýlku. 

3. den (15. 8.) 
 

Dopoledne fakultativně lodní výlet s pozorováním velryb, tuleňů a obrovských kusů 
padajících ledovců, poté přesun do městečka Homeru – světové loviště halibutů (platýz). 
Homer je malebné přístavní rybářské městečko obklopené vysokými horami a sjíždějícími 
ledovci Kachemak Bay State Parku. Ubytování v českém domě MyWay Alaska (B&B). 

4 - 6. den  
(16 - 18. 8.) 

Třídenní výlet na mořských kajacích v krásných zátokách Kachemaku - pozorování orlů, 
tuleňů, možná i velryb – přímo z kajaků z bezprostřední blízkosti a taktéž možnost rybolovu. 
Druhý den možnost celodenního nebo půldenního trekingu na Grace Ridge Trail 
s neskutečnými výhledy na Kachemackou zátoku. Zapůjčení výbavy a dvě noci ve stanu na 
pláži - večer oheň, opékání ryb, romantika, pohoda. Třetí den okolo poledne návrat do 
Homeru a noc opět v B&B MyWay Alaska. 

7. den (19. 8. ) Volný den v Homeru a okolí. Možnost fakultativně letu na poloostrov Katmai a pozorování 
medvědů chytajících lososy z bezprostřední blízkosti, mořský rybolov halibutů, paddle 
boarding na otevřeném moři anebo na jezeře kolem ledovcových ker, výlet lodí do 
původního ruského osídlení Seldovia anebo Halibut Cove. Večer grilování anebo opékání 
úlovků na zahradě. 

http://www.raftslovenia.cz/
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8. den (20. 8.) 
 

Přejezd do malebného údolí Matanuska, po cestě zastávka u Russian River a fakultativně 
krátký trekking. Ubytování v malebných srubech.  

9. den (21. 8.) V dopoledních hodinách fakultativně scénický rafting -  Lions Head po ledovcové 
Matanuska River. Poté, chůze po ledovci Matanuska. V odpoledních hodinách cca 3h přejezd 
do vesničky Talkeetna a ubytování v B&B. Talkeetna je výchozím bodem všech horolezců, 
kteří se rozhodli zdolat Denali - nejvyšší hora USA. Ubytování v hotýlku. 

10. den (22. 8.) Dopoledne možnost letu kolem Denali s přistáním na ledovci! Poté v případě příznivého 
počasí nádherný trek Ermine Hill trail v nedalekém Denali State Parku. Nocleh opět 
v Talkeetně. 

11. den (23. 8.) Přesun do Anchorage. Po cestě fakultativně návštěva Iditarod – muzeum věnované psím 
musherům, popř. odpolední výlet na čtyřkolkách v  Palmeru. Ubytování v hotelu. 

12. den (24. 8. )  Dopoledne nákupy, suvenýry, muzeum… Odlet do ČR.  

13. den (25. 8.) Přílet do ČR. 

http://www.raftslovenia.cz/
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Cena:  86 900,- Kč / osoba (za předpokladu 8 osob a při kurzu dolaru do 25,- Kč) 

Cena zahrnuje: 

 9x kvalitní ubytování (hotel, srub, nebo B&B) 

 3-denní výlet v Kachemak Bay State Parku (2x nocování v zapůjčených stanech ve vlastním spacáku na pláži) 

 Půjčení minivanů (aut), vč. pojištění a pohonných hmot 

 Český průvodce 

 Letenky 

 

Cena nezahrnuje: 

 Stravování (u některého ubytování je snídaně) 

 Pojištění 

 Tip pro místní guidy 

 

 Let na Medvědy 

 Lov halibutů 

 Loď – velryby, ledovec - Seward 

 Paddle Boarding 

 Water taxi (v zátoce Kachemak, Homer) 

 Let kolem Mt. McKinley s přistáním na ledovci 

 Matanuska ledovec - vstup 

 ATV (Knik glacier) – výlet na 4kolkách: ½ dne 

$ 695 

Od $ 200 

$ 163 

Od $140 

$ 80 – $ 90 

$ 399 

$ 25 

$ 299 

 

Cena fakultativních aktivit: 

 

http://www.raftslovenia.cz/
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Charakteristika zájezdu:  

Jedná se o zájezd s důrazem na aktivní poznávání nespoutané aljašské přírody určený pro dobrodruhy a milovníky 

přírody se zájmem poznávat jedinečné a netradiční lokality s trochou toho adrenalinu! Čeká nás: trekking, mořské 

kajaky, pozorování velryb, stanování na pláži, dále fakultativně rybaření, rafting, chůze po ledovci, pozorování medvědů 

z bezprostřední blízkosti, čtyřkolky, let kolem nejvyšší hory USA – Denali. Zájezd vyžaduje přiměřenou fyzickou kondici a 

zejména chuť si aktivně užít vše, co Aljaška nabízí! 

 

Ubytování a doprava: 

Ubytovaní budeme v hotýlcích, v soukromí typu B&B a pohodlných srubech. Vzhledem k charakteru ubytování s 

domácí atmosférou je nutné počítat se sdílením sociálního zařízení s ostatními členy skupiny. Pohybovat se budeme 

v minivanech (popř. více autech) a předpokladem je, že účastníci zájezdu se budou střídat v řízení (průvodkyně bude 

řídit jeden minivan, ostatní auta klienti). 

 

Kontakt: 

 Markéta Grigarová, e-mail: marketa@mywayalaska.cz 

 Michal Pokorný,  tel: + 420 602 274 020, e-mail: info@mywayalaska.cz 

 Více info: www.mywayalaska.cz, www.facebook.com/MyWayAlaska/ 
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