KRIŽARJENJE PO
ALJASKI IN KANADI
ODHOD: 12.8.2022

02 23 45 218

11 dni

041 752 232
info@agencija-vangogh.si

Aljaska, ki se je še vedno drži mistično ime »zadnja meja«, je dežela prostranstev, dežela skrivnosti, ki jim je težko priti
do dna, dežela, kjer se človek počuti zares svobodno. Meja sta le morje in nebo. Srečanje s kiti v morju osvobodi še
najbolj stresno dušo. Na nočnem nebu se tudi poleti včasih vrti fenomenalni magnetni pojav z latinskim imenom Aurora
Borealis (pogoj je dovolj hladna in jasna noč brez oblakov). Domačini so sproščeni in prijazni in se še vedno veselijo
vsakogar, da ga le srečajo. Zaradi prostranosti jim primanjkuje človeških stikov. Drug do drugega so precej prijaznejši,
kot smo tega vajeni mi. Potovanje bomo pričeli v prelepem velemestu na obali Pacifika SEATTLU, v zvezni ameriški
državi Washington. Tam bomo prenočili dvakrat, se podali na prekrasen celodnevni izlet v narodni park Mount Rainier
in se v pristanišču vkrcali na luksuzno ladjo, ki nas bo en teden vozila po najlepših kanalih enega najlepših delov Aljaske,
imenovanega »Inside Passage«, oziroma »notranji prehod«. Za ta del Aljaske so značilni dolgi in globoki fjordi, mirno
morje in pa zanimiva obala, ob kateri bo ves čas plula naša ladja. Mesteca, v katerih se bo ladja ustavila, so majhna in
povsem obvladljiva peš. Po teh mestih se boste sprehodili v spremstvu našega vodnika. Lahko pa se boste podali morda
na kak izlet, ki ga organizira ladjar. Pred vami so idealne počitnice, primerne za vse, ki se v vročih poletnih mesecih radi
razhladite v severnih destinacijah. Križarjenje je primerno tudi za družine z otroki.

PROGRAM POTOVANJA-KRIŽARJENJA
1. DAN: LJUBLJANA – SEATTLE
Zbor potnikov na letališču Ljubljana in polet preko enega od evropskih letališč proti mestu Seattle, kjer bomo pristali v
popoldanskem času. Po opravljenih obmejnih formalnostih prevoz do hotela, nastanitev in nočitev.
2. DAN: SEATTLE – NP MOUNT RAINIER – SEATTLE
Danes se bomo podali na celodnevni izlet v narodni park Mount Rainier Gora se dviga 4390 m visoko in je vidna daleč
naokrog po državi Washington. Postala je kar njen zaščitni znak. Območje je bilo razglašeno za narodni park že leta
1899 kot četrti po vrsti. Zaščiteno območje vključuje 957 km² in sam vrh gore, ki je stratovulkan, pokrit z največjim
ledenikom na kontinentalnem delu ZDA. Kar šest rek izvira v omenjenem ledeniku. Goro obkrožajo številne zelene
alpske doline z rekami in slapovi in velja za eno najbolj priljubljenih izletniških točk za prebivalce Seattla. V narodnem
parku bomo preživeli nekaj ur in podali se boste lahko na kak sprehod in uživali v prelepi naravi. Popoldne se bomo
vrnili v Seattle. Nočitev v hotelu.

3. DAN: SEATTLE – VKRCANJE NA LADJO
Po zajtrku se bomo odpeljali do pristanišča in se vkrcali na našo ladjo Discovery Princess ter se nastanili v ustreznih
kabinah. Ladja Discovery je poznana po tem, da je večina kabin z balkoni, saj gostje tako lahko večino križarjenja uživajo
v udobju svojega lastnega balkona. Križarjenje po vodah Pacifika ob obali Aljaske, zlasti skozi »Notranji prehod« je
spektakularno v vsakem trenutku in ves čas križarjenja, ki ga boste uživali v polnih penzionih.
4. DAN: KRIŽARJENJE SKOZI »INSIDE PASSAGE«
Ves dan bomo uživali v križarjenju med zalivi in fjordi enega najbolj slikovitih delov Aljaske, imenovanem »Inside
Passage«, notranji prehod. Opazovali bomo lahko pokrajino mimo katere bomo pluli in z malo sreče izsledili tudi
kakšnega kita. Bivanje na ladji na osnovi polnih penzionov. Ne pozabite na predstavo v gledališču po večerji!
5. DAN: KETCHIKAN (ALJASKA)
Zjutraj bo naša ladja priplula v mesto Ketchikan in ostala zasidrana v pristanišču do popoldneva. Ta čas boste lahko
izkoristili za ogled mesta ali pa se podali na kak fakultativni izlet, ki ga organizira ladjar. Gospodarstvo mesta temelji na
ribolovu in turizmu in mesto si je pridobilo vzdevek: »Svetovna prestolnica lososov«. Mesto je dobilo ime po
istoimenskem potoku in beseda Ketchikan izvira iz jezika autohtone etnične skupine Tlingitov. Popoldne bo ladja izplula
v smeri severa.
6. DAN: JUNEAU
Zjutraj bo naša ladja križarila po fjordu Endicott Arm, na koncu katerega se nahaja ledenik Dawes, ki ga bomo lahko
opazovali z ladijske palube. Okrog poldneva se bo ladja zasidrala v pristanišču glavnega mesta - Juneau in ostala
zasidrana v pristanišču do večera. Mesto se ponaša z izjemno lepo lego: med visokimi planinami in morjem. Ta čas
boste lahko izkoristili za ogled mesta ali pa se podali na kak fakultativni izlet, ki ga organizira ladjar. Eden najbolj
priljubljenih izletov je izlet v fjord Tracy Arm, na koncu katerega se nahaja ledenik Sawyer, ki se dotika morja in vanj
lomi svoje ledeniško čelo. Zvečer bo ladja zapustila Juneau in izplula v smeri Skagwaya.
7. DAN: SKAGWAY
Zjutraj bomo pristali v enem najlepših mest na Aljaski, Skagwayu, ki se ni veliko spremenilo od nastanka do danes.
Zgodovina mesta je povezana z zlato mrzlico v drugi polovici 19. stoletja. Tedaj je v mestu cvetela trgovina, odpirali so
se salooni. Dan boste preživeli v mestu ali pa se morda podali z vlakom imenovanim White Pass skozi slikovito pokrajino
vse do kanadske meje. Ta del železniške proge, ki je bila prav tako zgrajena za časa zlate mrzlice, velja za eno najlepših
železniških prog na svetu. Zvečer bo naša ladja izplula v smeri mesta Victorije na kanadskem otoku Vancouver.
8. DAN: NA MORJU
Ves dan bomo križarili po severnem delu Pacifika, blizu obale, tako da boste lahko opazovali pokrajino: ledenike in
zalive mimo katerih bomo pluli. Hkrati boste lahko uživali v vsem razkošju križarke: morda se boste podali v spa center
ali uživali v fitnesu. Pri tako dobri hrani, ki jo boste uživali ves teden, bo to še kako dobrodošlo …
9. DAN: VICTORIA – VANCOUVROV OTOK, BRITANSKA KOLUMBIJA
Zjutraj bo naša ladja pristala v pristanišču v mestu Victoria in ves dan bo na razpolago za sprehode po prelepem
kanadskem mestu. Morda se boste pa podali na katerega od izletov po Vancouvrovem otoku. To je kanadski otok v
Tihem oceanu, ki leži ob skrajnem jugozahodu države in ima površino 31.285 km² ter spada v kanadsko provinco
Britanska Kolumbija. Glavno mesto province je mesto Victoria, ki ima 350.000 prebivalcev. Ker bo ladja izplula šele ob
polnoči, boste lahko ujeli tudi večerni utrip mesta.

10. DAN: SEATTLE, WASHINGTON - EVROPA
Po zajtrku se bomo izkrcali in zapustili naš plavajoči hotel. Dopoldne si bomo ogledali mesto Seattle, ki velja za največje
mesto v zvezni ameriški državi Washington in na severozahodnem delu ZDA. Nahaja se v ožini med zalivom Puget in
jezerom Washington ter samo 160 km od kanadske meje. Mesto je znano pod imenom Smaragdno mesto. Na vodenem
ogledu mesta se bomo ustavili na tržnici Pike Place, ki velja za eno najstarejših v mestu. Nato se bomo podali proti
zgodovinskemu središču mesta in trgu Pioneer. Popeljali se bomo skozi kitajsko četrt in se povzpeli na razgledni stolp
imenovan Space Needle, ki je postal razpoznavni znak mesta Seattle in od koder je prekrasen razgled na mesto in zeleno
okolico. Sledil bo ogled nenavadnega muzeja Chihuly Garden and Glass, izjemne kombinacije botaničnega vrta in
steklenih skulptur. Po končanem ogledu bo nekaj prostega in nato bo sledil prevoz na letališče in pozno popoldanskonočni let proti Evropi.
11. DAN: EVROPA - LJUBLJANA
Pristanek v Evropi in nadaljevanje poleta do letališča Brnik.

ROK ZA PRIJAVO: do 10.6. 2022 oziroma do zapolnitve prostih mest.

CENA 2.790 EUR

CENA VKLJUČUJE: letalsko vozovnico Ljubljana – Seattle – Ljubljana, vse letališke, varnostne in RSF takse, (ki na dan
15.3.2022 znašajo 523 EUR), 2 nočitvi z zajtrkom v hotelu* s 3*** v dvoposteljnih sobah (doplačilo za enoposteljno
sobo v hotelu znaša 280 EUR) na osnovi dveh nočitev z zajtrkom, nastanitev v dvoposteljnih notranjih kabinah
(doplačilo za dvoposteljno zunanjo kabino z zastrtim pogledom znaša 390 EUR po osebi in za kabino z balkonom 750
EUR po osebi), polne penzione na ladji in križarjenje od Seattla do Seattla po programu, vse prevoze in oglede po
programu v Seattlu, vključno s celodnevnim izletom v NP Mount Rainier, vstopnine v NP Mt. Rainier ter stolp Space
Needle in muzej Chihuly Garden and Glass, lokalne vodnike-voznike in slovenskega spremljevalca, nezgodno
zavarovanje potnikov, organizacijo potovanja ter DDV.

CENA NE VKLJUČUJE: dovoljenja za vstop za ZDA-ESTA (22 USD), fakultativnih izletov z ladje v Ketchicanu, Juneau,
Skagwayu in Victoriji, ki so v pristojnosti ladjarja in napitnin za osebje na ladji ter za lokalne vodnike in voznike.

NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 25

Pri najmanj 20 plačanih potnikih znaša cena 2.890 EUR, pri najmanj 15 plačanih potnikih 2.990 EUR in pri najmanj 10
plačanih potnikih 3.290 EUR.

*Hotel ima uradno ameriške 3*** kar ustreza približno našim 4****.

