Aljaska in Yukon – vrata v Arktiko, 14 dni
Hoteli, moteli 3*, nočitev/zajtrk, razno
– spoznajte največjo državo ZDA in obiščite deželo severnega sija in iskalcev zlata
– zasanjajte med ledeniki, vprezite vlečne pse in pobožajte lose
– izgubite se v nacionalnih parkih in obiščite vrata v Arktiko

18.06.2022 do 01.07.2022
99 - Oskar Plus
1. dan LJUBLJANA – EVROPA – ANCHORAGE. . Polet iz ljubljanskega ali bližnjega
letališča (v tem primeru prevoz iz Ljubljane) preko vmesnega letališča proti proti Aljaski.
(letalo)
2. dan ANCHORAGE. . Pristanek na letališču v glavnem mestu Anchorage. Po opravljenih
obmejnih formalnostih sledi ogled aljaške prestolnice Anchorage: park potresov, železniške
postaje, Mestnega muzeja zgodovine in umetnosti, hiše Oskarja Andersona, knjižnice in
drugih znamenitosti ter vožnja mimo jezera Hood, kjer se nahaja največje plavajoče letališče
na svetu. Nočitev. (H)
3. dan ANCHORAGE – polotok Kenai – Seward. . Čaka nas celodnevni izlet na slikoviti
polotok Kenai. Panoramska vožnja s postanki do Sewarda, od koder (za doplačilo)
zaplujemo na popoldansko vožnjo po zalivu Resurrection Bay. Na plovbi do veličastnih
ledenikov, ki se jim povsem približamo, nas z malo sreče pozdravijo kiti grbavci in orke,
morski levi, morske vidre, tjulnji in številne ptice, npr. njorke (mormoni). Po vrnitvi ogled
akvarija Sealife Center in prosto za večerjo v eni od odličnih morskih restavracij. Vrnitev v
Anchorage. Nočitev. (H, Z)
4. dan ANCHORAGE – McCARTHY (okolica) . Po zajtrku vožnja proti Kennecottu, v samo
osrčje Aljaške divjine. Pustolovščina se začenja z vožnjo po slikoviti dolini ob reki
Matanuska, kjer ob »belih nočeh« uspeva in raste največja zelenjava na svetu. V National
Park Village si ogledamo informacijski center narodnega parka Wrangell-ST. Elias, v
katerega srce se podajamo. Nadaljujemo v divjino po kultni makadamski cesti McCarthy
road, ki teče po nekdanji železniški progi. V objemu gozdne divjine opazujemo ribiče, saj je
sezona lososov junija na vrhuncu, če so res najboljši na svetu, kakor pravijo. Prihod v
slikovito leseno vasico McCarthy, nekdanje zabavišče rudarjev. Namestitev in nočitev. (P*,
Z)
5. dan McCARTHY(okolica) - KENNECOTT – TOK. . Po zajtrku se odpeljemo do
nekdanjega rudnika bakra Kennecott, ki je danes mesto duhov sredi enega najbolj

neokrnjenih delov na Aljaski. Uživamo v dejstvu, da je civilizacija nekaj ur vožnje stran.
Sprehodimo se do bližnjega ledenika in stopimo po delu ledu, kjer je to varno. Po kosilu se
vozimo ob vznožju štiritisočakov narodnega parka Wrangell-St. Elias. Večerni prihod v mesto
Tok, pomembno trgovsko središče domačinov, ki živijo v teh zelo oddaljenih področjih. Tok
je znan tudi po vzreji psov, po ročni izdelavi mokasinov in drugih toplih zimskih obuval ter po
umetelnem nakitu. Nočitev. (H, Z)
6. dan TOK – HAINES JUNCTION. . Zajtrk in nadaljevanje vožnje čez divjino Aljaske
mimo naravnega rezervata Tetlin, kjer se sprehodimo. Zapustimo Aljasko in vstopimo v
teritorij Yukon, ki spada pod Kanado. Postanek na meji med državama, ki je dolga linija
posekanega gozda. Yukon, dežela zlate mrzlice, kjer je tudi sloviti Jack London našel navdih
za svoja najbolj znana dela, je izredno redko poseljen košček sveta sredi čudovite narave.
Ob cesti v objemu gozdov, nas pozdravljajo medvedi, nad nami se dvigajo mogočne gore,
nadihamo se čistega zraka. Vožnja ob slikovitem jezeru Kluane in večerni prihod v Haines
Junction, ki se nahaja ob robu največjega narodnega parka Kluane v Kanadi. Nočitev. (H, Z)
7. dan HAINES JUNCTION – CARCROSS – SKAGWAY (okolica). . Zajtrk in vožnja proti
mestecu Carcross, kjer si po fotostopu pri turkiznem jezeru najprej ogledamo »najmanjšo
puščavo na svetu« in zapodimo po sipinah. Sledi ogled enega lepših mest v Yukonu, kjer nas
pričakajo lesene hiške, svetlikajoče jezero in železniška postaja, iz katere se (za doplačilo)
zapeljemo z muzejskim vlakom do Skagwaya. Vlak se ustavi ob jezerih,ki so za osebna
vozila nedostopna, nato pa prečka čudoviti prelaz med zasneženimi vršaci na meji med ZDA
in Kanado. Nad globokimi dolinami se po mostovih in skozi tunele spusti do obmorskega
Skagwaya v Aljaski, nekoč izhodišča iskalcev zlata. Ti so sem pripluli iz zahodnoameriških
mest, nato pa peš ali s konji prečkali prelaz, čez katerega se zapeljemo. Leseno mesto je
morda najlepše na naši poti, polno »saloonov«, restavracij, muzejčkov in trgovinic s
spominki. Nastanitev in nočitev. (H, Z)
8. dan SKAGWAY(okolica) – DAWSON CITY. . Zajtrk in zgodnji odhod. Nadaljevanje
slikovite vožnje po poteh iskalcev zlata preko prelaza White pass. Vozimo se ob reki Yukon,
ki je dolga preko 3000 km. Med zlato mrzlico je po njej s parniki potekala glavna prometna
pot. Enega od njih, parnik SS Klondike, si ogledamo v Whitehorseu, prestolnici Yukona, pred
tem pa se ustavimo pri kanjonu Miles Canyon, eni večjih ovir na poti do zlatih polj. Po kosilu
nadaljujemo vožnjo proti severu. Ustavimo se ob brzicah Five Finger Rapids, ki so nekoč
predstavljale nevarno in težko premostljivo oviro za vse iskalce zlata. Ti so se s svojo
opremo in enoletno zalogo hrane podajali na 1300 km dolgo plovbo po reki Yukon, preko
jezera Bennet po Yukonu do mesteca Dawson City. Do tega prispemo zvečer, po ogledu
okolice potoka Bonanza, kjer so našli zlato, ki je v te kraje privabilo desettisoče iskalcev
sreče, tudi Jacka Londona, čigar kočo obiščemo. Nastanitev v hotelu. Kaj pravite na kabaret
v enem od mestnih saloonov? Nočitev. (H, Z)
9. dan DAWSON CITY – FAIRBANKS. . Po zajtrku s trajektom prečkamo reko Yukon in se
zapeljemo po znameniti cesti »Top of the world highway«. Pri Little Gold Creeku zapustimo

Kanado in vstopimo nazaj na Aljasko. Ta kraj velja za najvišji mejni prehod med Kanado in
ZDA, ki ju ločuje najdaljša meja med dvema državama na svetu. Čez področja tundre
prispemo do Chickena, kjer se tudi sami preizkusimo v iskanju zlata. Nadaljujemo z vožnjo
po Aljaški avtocesti do Fairbanksa, drugega največjega aljaškega mesta, ki mu pravijo
»Vrata v Arktiko«, saj leži le 300 km od severnega pola. Nastanitev v hotelu in nočitev. (H, Z)
10. dan FAIRBANKS – NP DENALI. . Zajtrk in ogled drugega največjega mesta Aljaske,
kjer se konča Aljaška ledena železnica. Obisk krajevnega tematskega parka pionirjev s
starimi brunaricam, v katerih so nekoč živeli avtohtoni prebivalci in zlatokopi. V njih so danes
trgovine s spominki. Vožnja v smeri narodnega parka Denali s postankom v Healeyu, kjer
vstopimo v »magic bus«, avtobus, v katerem je Seann Penn posnel film Into the wild.
Nastanitev in nočitev v hotelu na obrobju narodnega parka. (H, Z)
11. dan NP DENALI.. Zajtrk. Za posladek si privoščimo nepozabno doživetje ob odkrivanju
narodnega parka Denali, ki je eden najlepših v Ameriki. Vkrcamo se na avtobus in zapeljemo
v smeri Kanteeshne, nekdanjega rudnika zlata. Ob jasnem vremenu nas bo v daljavi
pozdravil vrh gore Denali (nekoč Mount McKinley) s 6193 m nadmorske višine. Gora po
absolutni višini (nadmorska višina) ni najvišja na svetu, zato pa ta orjak velja za eno najvišjih
po relativni višini, saj od vznožja do vrha meri kar 5500m (Everest le 3500m). Ob pogledu
nanjo za trenutek ostanemo brez besed. Z nekaj sreče bomo v tem raju živali in rastlinja
lahko opazovali medvede, volkove, karibuje, lose, muflone in množico najrazličnejših ptic.(H,
Z)
12. dan NP DENALI – TALKEETNA – ANCHORAGE. . Po zajtrku lahko po želji (za
doplačilo) s helikopterjem ali manjšim avionom poletite v neposredno bližino gore Denali in
občudujete svet pod vami. Nadaljevanje vožnje po slikoviti cesti George Parks Highway, ki je
speljana v objemu raznolike narave. Prihod do še enega zgodovinskega mesta zlatokopov,
Talkeetne in prosti čas za kosilo in nakupe. Prihod v Anchorage proti večeru. Nastanitev in
prosti čas v mestnem središču. Nočitev. (H, Z)
13. dan ANCHORAGE – EVROPA. . Zajtrk. V skladu s časom prosto za zadnje vtise in
nakupe. Odhod na letališče in polet proti Evropi. (Z, letalo)
14. dan EVROPA - LJUBLJANA. . Pristanek v Ljubljani ali bližnjem letališču (v tem primeru
še vožnja do Ljubljane). (letalo)
Namestitve so možne tudi v okolici mest.
V času objave potovanja leti še niso potrjeni, zato je možna sprememba odhodnega
letališča ter razporeditev programa prvi/zadnji dan, kar ne bo vplivalo na vsebino
programa.
Cenovni podatki:

Cena potovanja

Redna cena
3690 EUR

Aktualna cena
3690 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 10 - 14 oseb
Dovolilnica za vstop v ZDA - ESTA-ob prijavi

130,00 EUR
20,00 EUR

Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Doplačilo za izlet z ladjico po narodnem parku Kenai
Zdr. zav. Mondial, do 15 dni, svet, družinsko, osnovno kritje - S*
Zdr. zav. Mondial, do 15 dni, Svet, posamično, L kritje*

4,56 %
900,00 EUR
70,00 EUR
170,00 EUR
39,56 EUR
44,31 EUR

Cena (najmanj 15 udeležencev) vključuje: letalski prevoz, letališke pristojbine in
varnostne takse (343 EUR), 12 nočitev z zajtrkom, namestitve v motelih, prikolicah, hostlih
oz. hotelih 2 – 3*, najem vozil z vsemi potrebnimi zavarovanji, gorivo, parkirnine in cestnine,
vstopnine kot spodaj navedeno, slovensko vodenje, pripravo in organizacijo potovanja,
predpotovalno srečanje (min 10 oseb), stroške priprave in organizacije potovanja.
Vključene vstopnine: muzej Anchorage, hiša Oscarja Andersona, Alaska SeaLife Center,
Narodni park Denali, Narodni park Wrangell (ni vstopnine).
Prevozi: deželo bomo raziskovali z najetimi avtomobili. Vodnik je voznik kombija. V primeru
večje skupine Agencija Oskar uredi najem dodatnega avtomobila, ki ga izmenično vozijo
potniki.
Cena ne vključuje: navedenih doplačil, dovolilnice za vstop v ZDA (ESTA), prehrane (razen
zajtrkov), dodatnih ogledov, napitnin, dodatnih možnih aktivnosti.
Doplačila (po želji) na osebo : – vožnja z ladjico po zalivu Kenai cca 160$– vožnja z
muzejskim vlakom cca 170$– polet s helikopterjem v neposredno bližino gore Denali
350-500$
VIZE: Slovenci za vstop v ZDA ne potrebujemo vize, potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven
potni list. Najmanj 3 dni pred potovanjem je potrebno izpolniti elektronski obrazec za vstop v
ZDA (postopek imenovan ESTA), ki ga najdete na spletnem naslovu
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/, kjer sami opravite celoten postopek registracije. Brez tega
dokumenta vstop v ZDA ni možen!
POMEMBNO: uvedba vstopnega vizuma za potnike, ki so po 1. marcu 2011 potovali v Iran,

Irak, Sudan, Libijo, Jemen, Somalijo in Sirijo . Zaradi spremenjene politike ZDA do Irana, je v
veljavo stopila uredba, ki velja za vse potnike, ki bi želeli vstopiti v ZDA in so po 1. marcu
2011 obiskali Iran, Irak, Sudan ali Sirijo, uvaja se vstopni vizum. Vstopni vizum se pridobi
na veleposlaništvu ZDA v Ljubljani in si ga ureja potnik sam. Vizumski postopek poleg
izpolnitve vloge in predložitve ustreznih dokazil o premoženjskem stanju, predvideva tudi
osebni razgovor na veleposlaništvu. Cena vizuma je 159.- USD.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni.
DRUGI DOKUMENTI: za vožnjo avtomobila je potrebno mednarodno vozniško dovoljenje in
kreditna kartica (Visa, Mastercard).
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 8
PRIPRAVA POTOVANJA: 28.12.2020
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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