
Груповий тур на Аляску 2020 
 
9 днів – 3999 доларів 
Анкоридж – льодовик Матанушка – Гленнален – Фербанкс – парк Деналі – Гірдвуд – Віттіер – затока принца 
Вільяма – Анкоридж 
 
Входить у вартість 
Проживання в готелях 3-4*; на базі сніданків 
В'їзди в парки; за маршрутом 
Транспортне обслуговування; 
Екскурсії за маршрутом; 
Супровід гіда. 

Не входить у вартість 
Міжнародний авіапереліт; 
Консульський збір США; 175 дол./особа 
Медична страховка; 25 дол./особа (старше 60 років - 50 
дол./особа) 
Додаткові екскурсії; проїзд у міському транспорті 
Індивідуальні трансфери; аеропорт-готель-аеропорт - під 
запит. 

 
День 1 Ваше місто/Київ — Анкоридж 
Приліт в Анкоридж, трансфер у готель, заселення. Ознайомча екскурсія по Анкориджу. 
 
День 2 Анкоридж – льодовик Матанушка – Гленнален 
Сніданок у готелі. Екскурсія на льодовик Матанушка. Переїзд у селище Гленнален.  
 
День 3 Фербанкс - Водна прогулянка на пароплаві - Гарячі джерела 
Сніданок у готелі. Переїзд у Фербанкс по мальовничій трасі через знаменитий перевал Томпсон по території 
найбільшого в країні національного парку «Врангеля і святого Іллі». 
По приїзду в Фербанкс Ви підніметеся на колісний пароплав часів «золотої лихоманки» і вирушите на водну 
прогулянку по річках Чина і Танана.  Переїзд на гарячі джерела (не забудьте взяти купальники!).  
 
День 4 Парк Деналі – тур на машинах ATV 
Сніданок у готелі. Вранці відвідування музею крижаної скульптури.  
Переїзд у напрямку парку Деналі, по дорозі – зупинка в резиденції Санта Клауса. Відвідування Парку 
Першопрохідців і оглядового майданчика Фербанкса. 
"На просторах Деналі": Екскурсія для справжніх підкорювачів Аляски! Для тих, хто любить простір, свободу і 
пригоди! 
 
День 5 Парк Деналі – політ над парком 
Сніданок у готелі. Дослідження території Національного парку Деналі. 
 
День 6 Парк Деналі – Гірдвуд 
Сніданок у готелі. Переїзд у сторону гірськолижного курорту Гірдвуд. По дорозі зупинки: 
– Селище Еклутна, де міститься стара церква Святого Миколая, побудована в 1870 році (одна з 
найстаріших споруд у цій частині Аляски), а також унікальний православний цвинтар. 
– У музеї «Вороний струмок» Ви зможете відчути себе золотошукачем і намити золото. 
 
День 7 Гірдвуд – Рибалка, ведмеді 
Сніданок у готелі. Виїзд на рибалку, зустріч з ведмедями. 
 
День 8 Гірдвурд – Віттіер – затока принца Вільяма – Анкоридж 
Сніданок у готелі. Виїзд з готелю у Віттіер – водна прогулянка по затоці принца Вільяма. 
Після водної прогулянки, яка триватиме близько 8-9 годин, зупинка в Центрі реабілітації диких тварин.  
Переїзд в Анкоридж.  
 
День 9 Анкоридж – Ваше місто/Київ 
Сніданок у готелі. Вільний час в Анокриджі. Можливі додаткові екскурсії: 
– Поїздка на ATV до льодовика; 
– Політ на льодовик з катанням на собачих упряжках (вертолітний тур); 
– Снігоходи на льодовику (вертолітний тур); 
– На човні до айсбергів (вертолітний тур); 
– Морська рибалка на палтуса. 
Трансфер в аеропорт, виліт з Анкориджа. Повернення в Україну. 


