
 
 

ЕКСКУРЗИЯ ДО АЛЯСКА И ЮКОН 
Анкоридж, Сюърд, Фиорди Кенай, Национален Парк Врангел – Сейтн Елиас, Нционален 

Парк Денали, Феърбанкс, Доусън Сити, Уайтхорс 

ПРОГРАМА: 

 
Ден 1 
Полет София - Франкфурт – Сиатъл - Анкоридж. 
Трансфер и настаняване в хотела. 
Свободно време. 
Нощувка в Анкоридж. 
 
Ден 2 
Закуска. Туристическа обиколка на Анкоридж - Log Cabin, Кръстопътя на световния 
пътепоказател, залива Кук, железопътната гара на Аляска, парка „Резолюшън”, паметника на 
капитан Кук и музея на историята и изкуството. Посещение на центъра на културно-
историческото наследство на Аляска и запознаване с традиционните за населението на 
района поминък, занаяти, обичаи, танци. Нощувка в Анкоридж. 
 
Ден 3 
Закуска. Отпътуване за националния парк Kenai Fjords – един от най-големите резервати в 
Аляска, известен с голямото си разнообразие на китове, морски лъвове, видри и други морски 
животни. Отпътуване за Сюърд. Попътно преминаване  през залива Кук – Търнагейн, известен 
с най-големина в света приливни вълни - над 9 метра. Настаняване и нощувка в Сюърд. 
  
Ден 4 
Закуска. Отпътуване за националния парк Wrangell – St. Elias. 5-часов круиз през фиорда Prince 
William Sound  по време, на който могат да се наблюдават айсберги, крайбрежните глетчери и 
представители на богатата морска фауна -  китове, косатки видри, орли, и други. Акостиране 
във Валдез – един от най-важните пристанищни градове в Аляска. Пристигане в националния 
парк Wrangell - St. Elias и настаняване в Copper River Princess Wilderness. Нощувка. 
  
Ден 5 
Закуска. Отпътуване за националния парк Денали - дом на ралични видове птици и животни, 
най-известните от които са американския лос, карибу, планинския овен, вълци и мечка 
гризли. Попътно преминаване покрай река Делта и множество алпийски езера, включително 
известното езеро Summit. Настаняване и нощувка в националния парк Денали. 
  
Ден 6 
Закуска. 7-часов тур с автобус до река Токлат, от където се открива невероятна гледка към 
най-високия връх на континента – Макинли. Турът минава в подножието на планината 
Дивайд,  където има големи популации на американски лосове, карибу, мечки гризли, 
планински овни, вълци, лисици, скални орли. Почивка на мястото, където източните и 
западните притоци се вливат в река Токлат. Нощувка. 
  
 



Ден 7 
Закуска. 11-часова тур с автобус из парка Денали до езерото Уондър. Маршрутът преминава 
през множество планински проходи и алпииски долини с характерната тундрова 
растителност. В района на езерото може да видите бобри, мечки гризли, лосове, орли и други 
птици. След  почивка край на езерото отпътуване обратно към хотела и нощувка. 
 
Ден 8 
Зкуска. Отпътуване за Феърбенкс. Туристическа обиколка на града, включваща посещение на 
университетския музей, където акцентите на експозицията са: 
              - Блу Бейб - мумифициран степен бизон; 
              - 2430 килиграмов къс самородно злато; 
              - Най-голямата експозиция на злато в САЩ достъпна за посетители. 
3,5-часов круиз с историческия параход Discovery 3 по поречието на реките Чена и Танана. 
Туристическа програма в индианско селище на племето атабаски. Свободно време. 
Настаняване и нощувка във Феърбенкс. 
 
Ден 9 
Закуска. Отпътуване за Доусън сити по магистралата „върха на света”, чиито маршрут 
преминава през множество алпийските долини и в подножието на най-високите върхове в 
Аляска. Преминаване през град Ток, известен с индианските селища разположени около него. 
Пресичане на река Юкон. Настаняване и нощувка в Доусън сити. 
 
Ден 10 
Закуска. Туристическа обиколка на Доусън сити - посещение на историческите сгради от 
времето на златната треска, къщите на Джек Лондон и Робърт Сървис, старите сгради и 
магазини в района на река Бонанза Крийк, която е била в епицентъра на треската за злато. Ще 
имате възможността да видите драга за злато, автентично оборудване и типични миньорски 
участъци. Нощувка в Доусън сити. 
 
Ден 11 
Закуска. Посещение на Midnight Dome, от където се открива панорамна гледка към реките 
Клондайк и Юкон. Отпътуване за Уайтхорс. Туристическа обиколка на града включваща 
посещение на историческия параход Клондайк, най-дългата дървена рибарска стълба в 
Америка, язовир Уайтхорс, музеите в града, „Дървените небостъргачи”, каньона Майлс. 
Едночасов круиз по река Юкон. Настаняване и нощувка в Уайтхорс. 
 
Ден 12 
Закуска. Еднодневен тур с влак и автобус до историческия град Скагуей в САЩ. Маршрутът на 
пътуването преминава през известния планински проход “White pass” и продължава през 
живописни планински долини където могат да се наблюдават множество водопади, тунели и 
естакади. Свободно време в Скагуей. Връщане в Уайтхорс и посещение на комедийното шоу 
Frantic Follies в хотел Westmark. Нощувка. 
 
Ден 13 
Закуска. Свободно време. 
Трансфер до летището. 
Полет Уайтхорс – Калгари – Франкфурт - София. 
 
ПАКЕТ УСЛУГИ: 
* Туристическа застраховка; 
* Визи за САЩ и Канада; 
* Самолетни билет София – Франкфурт – Сиатъл – Анкоридж и Уайтхорс – Калгари - 
Франкфурт – София; 
* Трансфер летище - хотел в Анкоридж; 
* Трансфер хотел - летище в Уайтхорс; 
* Фериботен билет от Уитиър до Валдез по фиорда Prince William ; 
* 2 нощувки в двойна стая в Анкоридж;  
* 1 нощувка в двойна стая в Сюърд; 



* 1 нощувка в двойна стая в национален парк Wrangell - St. Elias; 
* 3 нощувки в двойна стая в национален парк Денали; 
* 1 нощувка в двойна стая във Феърбенкс; 
* 2 нощувки в двойна стая в Доусън сити; 
* 2 нощувки в двойна стая в Уайтхорс; 
* Изхранване: 12 закуски и 3 вечери; 
* Всички турове и трансфери, описани в програмата Аляска и Юкон:  
        - Туристическа обиколка на Анкоридж; 
        - 2-дневен тур Wildlife в национален парк Денали с включен транспорт; 
        - Круиз Prince William Sound от Уитиър до Валдез; 
        - Туристическа обиколка на Феърбанкс; 
        - Круиз с историческия параход Discovery 3 във Феърбенкс; 
        - Туристическа обиколка на Доусън сити; 
        - Туристическа обиколка на Уайтхорс; 
        - Тур до Скагуей през прохода  „White pass”; 
        - Посещение на шоуто Frantic Follies в Уайтхорс; 
* Входни карти за националните паркове в програмата; 
* Транспорт с микробус Ford E-350 по целия маршрут на пътуването описан в програмата; 
* Преводач придружител на групата от България.  
 

ХОТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА: 

Дестинация Хотели 
Анкоридж Ramada Anchorage Downtown или подобен 
Сюърд Holiday Inn Express Seward или подобен 
Национален парк Wrangell - St. Elias Copper Center Lodge или подобен 
Национален парк Денали River Cabins или подобен 
Феърбенкс Bridgewater или подобен 
Доусън сити Downtown hotel или подобен 
Уайтхорс Westmark Klondike Inn или подобен 

 

http://www.ford.com/commercial-trucks/e-serieswagon/?branding=1&referringSite=1&lang=en&referrer=Ford.com
http://www.ramada.com/Ramada/control/Booking/property_info?propertyId=14614
http://www.hiexpress.com/hotels/us/en/seward/swdak/hoteldetail
http://www.coppercenterlodge.com/
http://www.denalirivercabins.com/
http://www.fountainheadhotels.com/bridgewater-hotel/index.cfm
http://www.downtownhotel.ca/
http://www.westmarkhotels.com/klondike.php

