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    Mezi 50. a 75. rovnoběžkou severní polokoule leží jedna z nejméně obydlených 

oblastí Severní Ameriky - poloostrov Aljaška a Aleutský oblouk. Kordillery právě 

zde vrcholí nejvyšším štítem kontinentu - Mount McKinley (6l93 m). Celá oblast 

zaujímá plochu téměř 2 mil km2, (25% leží za polárním kruhem, za 62 rovnoběž-

kou, kde byla naměřena nejnižší teplota -64 st.C) a jejím dominantním přírodním 

znakem je velehorský reliéf Kordiller. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEZMĚTE I PROTO FOTOAPARÁTY, KAMERY  

A PŘIJMĚTE  NAŠE POZVÁNÍ NA CESTU…  

NA CESTU NA ALJAŠKU! 

 
 

 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ       

               ČESKÁ LÍPA  
    OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY  
                            ( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 80-ti let věku…) 

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI  
 

SS  OOVVýýTTeemm  AALLJJAAŠŠKKAA  22001155  
  

  

  

AAlljjaašškkaa  --  zzáákkllaaddnníí  iinnffoorrmmaaccee  

RRoozzlloohhaa::  99  662299  009900kkmm²²  

OObbyyvvaatteellssttvvoo::  330011,,11  mmiilliioonnuu  oobbyyvvaatteell  



27.srpna-13.září 2015 

INFORMACE PŘED ODJEZDEM AKCE 
S OVýTem ALJAŠKA 2015 

 

 

sraz účastníků  a místo odjezdu 
    ve středu 26.srpna 2015 ve 22.30 hodin na ÚAN Praha Florenc, nástupiště č.2. Odjezd autobusu Student 

Agency ve 23.00 hodin do Frankfurtu nad Mohanem. Odjezd autobusu z Plzně z CAN ve čtvrtek 27.srpna 

2015 v 0.20 hodin.  

Doporučená doprava z České Lípy: v 18.30 hodin z hl.nádr. vlakem přes Děčín a Ústí nad Labem. 

 

podrobný program akce 
 

 

       1.den – čtvrtek 27.srpna 2015: odlet letadla společnosti CONDOR v 11.15 hodin přímo do Anchorage, přílet 

v 10.55 hodin místního času (posun času –10 hodin, doba letu 9:40 hodin)., po příletu odbavení na letišti, vyzvednutí 

auta a odpolední program v ANCHORAGE, procházka městem a volno, odpočinek, ubytování a nocleh.,  

       2.den – pátek 28.srpna 2015:  dopoledne přejezd 

do HEALLY, návštěva farmy turů pižmoňů a odpolední program 

v NÁRODNÍM PARKU DENALI., ubytování a nocleh.,      
       3.den – sobota 29.srpna 2015:   celodenní výlet do NÁRODNÍHO PARKU 

DENALI, nejznámějšího parku Aljašky., mj. pozorování medvědů grizzly, losů, 

jelenů caribou a dalších zvířat., v případě příznivého počasí zahlédnete vrchol 

nejvyšší hory severní Ameriky MT.McKINLEY (6194 mn.m.)., nocleh v Heally., 

       4.den – neděle 30.srpna 2015: cesta do FAIRBANKS, prohlídka 

města indiánského kmene Athabasků. Po prohlídce města putování jedi-

nečnou aljašskou přírodou přes NORTH POLE proslavené domem, kde 

údajně žije Santa Claus… Další cesta povede podél pohoří ALASKA 

RANGE a večer ubytování v městečku Tok.,  

       5.den – pondělí 31.srpna 2015:  výlet do NP WRANGELL-

ST.ELIAS, a to k JEZERU TANEDA LAKE a do středis-

ka NABESNA., odpoledne cesta slavnou silnicí TOP OF THE WORLD HIGHWAY krajem zlatokopů a medvědů do 

města Dawson City v Kanadě, cesta vede územím zlatokopů přes osadu Chicken po hřbetech vysokých hor s výhledy na 

stovky mil daleko až na nejsevernější hraniční přechod USA do Poker Creek. V průběhu dne i přejezd trajektem přes 

řeku Yukon.,  po příjezdu do Dawson City  ubytování a nocleh., 

       6.den – úterý 1.září 2015: prohlídka DAWSON CITY, snad nejznámějšího 

zlatokopeckého městečka na světě. Zahrnuje mj. zastávku u kolesového parníku 

Keno z r.1922, procházku k soutoku řek Yukon a Klondike,  hrob českého polár-

níka Jana Welzla na místním hřbitůvku nebo můžete zkusit štěstí a rýžovat zlato 

u proslulého Bonanza Creek., Večer výjezd na horu nad městem The Dome, na 

jejímž vrcholku v létě celou noc nezapadá slunce. Nocleh ve stejném ubytovacím 

zařízení.,  

       7.den – středa 2.září 2015: dlouhá cesta do EAGLE PLAINS, kde je jen 

několik kilometrů od polárního kruhu jediná možnost ubytování v okruhu něko-

lika set kilometrů. Leží na slavné DEMPSTER HIGHWAY. Po trase řada míst 

s možnostmi fotografování tradiční aljašské přírody. V podvečer dojezd, ubyto-

vání a nocleh., 

       8.den – čtvrtek 3.září 2015:  výlet a zastávka u POLÁRNÍHO KRUHU!  Za polárním kruhem povede naše cesta 

částečně údolím Blackstone River,  zastávka ve FORT McPHERSON, kde žijí indiáni kmene Locheux., později otoč-

ka u řeky McKenzie v městečku TSIIGEHTCHIC a návrat do hotelu 

v Eagle Plains., nocleh., 

       9.den – pátek 4.září 2015:   cesta zpět do Dawson City., přejezd 

přes řeku Eagle river a Peel River,  ubytování v DAWSON 

CITY. Večer je možná i návštěva kabaretu a kasína Diamond Tooth 

Gerties - nejdéle nonstop funkčního kasína a kabaretu v Severní Ame-

rice. Své vnady předvádějí kankánová děvčata po vzoru tanečnic před 

sto lety., nocleh., 

     10.den – sobota 5.září 2015: celodenní přejezd údolím řeky Yukon 

River do Whitehorse. Cestou mimo jiných zajímavostí uvidíte slavné a 

starými lodníky kdysi obávané peřeje FIVE FINGERS na řece Yu-

kon, zastávka u JEZERA LABERGE s koupáním v teplých prame- 

 



nech v TAKHINI. Výlet podél Yukonu v MILES CANYON a zastávka u parníku SS Klondike. Po příjezdu 

do WHITEHORSE prohlídka hlavního města teritoria Yukon, města, které je „dítětem“ zlaté horečky na Klondiku v 

roce 1898 (mj. roubený kostel) a v podvečer dojezd do Carcros-

su., zde ubytování a nocleh.,  

     11.den – neděle 6.září 2015:  cesta do Skagway bude dob-

rým připomenutím zlaté horečky roku 1897, kdy přes Chilkhoot 

Pass proudily do Dawsonu tisíce dobrodruhů. Úžasnou krajinou 

vysokohorské tundry se přesuneme 

do SKAGWAY. Fakultativně se přes průsmyk White 

Pass můžete svézt zdejším vláčkem. Večer návrat do Carcros-

su., nocleh., 

     12.den – pondělí 7.září 2015:  celodenní výlet a náročným 

přejezdem po ALASKA HIGHWAY do WATSON 

LAKE (zastávka s prohlídkou města, které proslulo tím, že tu 

pro samé cedule a směrovky není vidět les… Zastávka v místním Visitor Centre., pozdě večer návrat do Carcrossu., 

celý den obnáší cestu dlouhou téměř 850 km, v tento den se nabízí i odpočinek a pobyt v CARCROSSU s pěším výle-

tem do okolí.,   nocleh.,  

     13.den – úterý 8.září 2015:  náročný přejezd po transaljašské dálnici zpět na území USA, přejezd oblas-

tí NÁRODNÍHO PARKU KLUANE - jedinečné scenérie rozkvetlé přírody a zasněžených hor v pozadí tohoto národ-

ního parku., nocleh v městě Tok.,   

     14.den – středa 9.září 2015:  přejezd podél hranic NÁRODNÍHO PARKU WRANGELL-ST.ELIAS, putování 

podél horských štítů přerušíme v CHITINĚ s lososími pastěmi na řece Cooper. V podvečer cesta okolo  LEDOVCE 

MATANUSKA a nocleh v Palmer.,  

     15.den – čtvrtek 10.září 2015:  přejezd do Whittier a odpoled-

ne  fakultativní výlet PRINCE WILLIAM SOUND (4,5 hodinový 

výlet lodí na moře ke zdejším divům přírody – hory, ledovce, na 

moři pozorování tuleňů, lvounů, velryb, kosatek, mořských vyder, 

vodních ptáků…, tento výlet máte již předplacen)., v podvečer 

přejezd do Sewardu na břehu Aljašského zálivu., zde ubytování a 

nocleh., 

     16.den – pátek 11.září 2015:  dopoledne procházka po městeč-

ku SEWARD, městečka s bohatou rybářskou historií. Staré dřevěné 

budovy jsou jako vystřižené z westernových filmů a umocňují zdejší 

atmosféru. Čilý ruch v přístavu, stovky ryb čekajících na zpracování a 

pohoda u moře bude doprovázet náš poslední celý den na Aljašce., pro 

zájemce pěší nenáročný výlet k ledovci EXIT GLACIER. Odpočinek a 

nocleh ve stejném hotelu., 

     17.den – sobota 12.září 2015:  časně ráno odjezd ze Sewardu, cesta 

jedinečnou přírodou k JEZERU PORTAGE se stejnojmenným ledov-

cem, pozorování lososů na potoce a kolem poledne příjezd na letiště 

Teda Stevense v Anchorage., odbavení a v 17.05 hodin odlet letadlem 

společnosti CONDOR, noční přelet.,  

     18.den – neděle 13.září 2015:  ve 12.50 hodin přílet na letiště Frankfurt nad Mohanem (doba letu 9:45 hodin)., 

odbavení a cca ve 14.30 hodin odjezd mikrobusem z Frankfurtu přes Plzeň a Prahu do České Lípy. Předpokládané ná-

vraty: Plzeň 21.00 hodin, Praha 22.00 hodin, Česká Lípa 23.30 hodin. 

 

 



 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKCI 
 

 

cestovní formality 

Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas  

s platností minimálně do 13.března 2016 a platnou registraci ESTA. 

Pokud registraci nemáte, prosím, dejte vědět, a to do 15.srpna 2015, abychom 

registraci umožňující vstup na území USA včas udělali (cena 14.-USD). 

Registraci si můžete udělat i sami v odkazu: http://esta.cbp.dhs.gov                    

Víza do Kanady nejsou třeba!  
 

lékařská péče, pojištění, očkování 
Vzhledem k  vysokým cenám za lékařské ošetření v USA, naléhavě upozorňujeme na nutnost uzavřít ještě 

před cestou pojištění pro případ nemoci a úrazu u některé z českých pojišťoven nebo na doporučené in-

ternetové stránce: www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni 

POZOR! Někteří máte již pojištění zdravotních výloh zakoupeno v rámci nákupu letenky! 

Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní.    

Očkování není třeba. 

Pohotovostní služba velkých nemocnic pracuje celých 24 hodin a ve většině měst jsou pohotovostní kliniky. 

Lékárny bývají otevřené do 21.00 hodin. V naléhavém případě volejte tel.č.911. 
 

ubytování, strava, spropitné 

   Ubytování v rámci akce je zajištěno v levnějších hotelech, hostelech, apartmánech nebo bungalovech., vesměs 

se společnými toaletami a koupelnami. 

    V rámci akce není zajištěna strava. V průběhu akce  bude možnost nákupu potravin a jsou plánovány také 

zastávky s možností občerstvení  

    Po celé zemi lze ve městech a na parkovištích u čerpacích stanic najít rychlá občerstvení. Voda z vodovodního 

řádu je pitná. V restauracích je povinností zaplatit  spropitné ve výši 10% z účtu, záleží na úrovni poskytovaných 

služeb. Naúčtovaná částka většinou nezahrnuje spropitné. V případě, že jste s poskytovanými službami spokoje-

ni, je běžné dávat spropitné nosičům zavazadel, číšníkům, taxikářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích sta-

nic.  

    K cenám v obchodech je nutné připočítat ještě státní daň ve výši 10-15%. 
 

jaké bude počasí? 
    Průměrná denní teplota v tomto období je v oblasti Aljašky, a to jak na americké, tak na kanadské straně 18 

st.C. Doporučujeme Vám pohodlné letní oblečení, jako krátké kalhoty a trička, ale také svetr, větrovku a pláš-

těnku nebo deštník. 
 
 

čas 
   Na Aljašce platí tzv. Alaska Time s posunem -10 hodin oproti SEČ. V poledne na Aljašce je tak v Česku již 

22.00 hodin. V Kanadě v teritoriu Yukon je čas posunut o -9 hodin.  
 

jazyk 

   V USA i v Kanadě je úředním jazykem angličtina. 
 

přeprava po USA a Kanadě 

Cestování v Americe je zajištěno 12-místným klimatizovaným vozidlem MINIVAN..   

Vzhledem k  malému úložnému prostoru Vás žádáme pouze  o menší zavazadla.  

Naprosto nevhodné jsou plastové – skořepinové kufry! Prosím o dodržení velikosti zavazadla max. 80 x 40 

x 25 cm. Lépe i menší než je tento rozměr.  

Do letadla max. váha zavazadla 23 kg, na palubu max. 5 kg. (na palubu nesmíte mít s sebou žádné ostré 

předměty a tekutiny!). Děkuji Vám. 
 

oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou dobré boty 

a pohodlné oblečení do mikrobusu i do přírody.  Zmínka o oblečení již v kapitole „Jaké bude počasí?“ 



měna, doporučené kapesné 
V USA samozřejmě platí americké dolary (USD), v Kanadě kanadské dolary (CAD). Doporučujeme Vám 

vyměnit v našich bankách přímo tyto měny. České koruny v USA ani Kanadě směnitelné nejsou. 

S kartami Eurocard/Mastercard a VISA můžete vybírat hotovost z bankovních automatů po celých Spo-

jených státech i v Kanadě. 

Současné kurzy:  1.-USD = cca 24,50 Kč, 1.-CAD = cca 20.-Kč. 

KAPESNÉ: vstupy do národních parků se rozpočítavají na celé auto (počítejme s cca 100.-USD/os. a 

všechny parky)., doporučené celkové kapesné je 100.-USD na vstupy a cca 250.-USD a 175.-CAD na stra-

vu. 

Banky bývají otevřeny od pondělí do čtvrtka 10.00-15.00 hodin, v pátek 10.00-17.30 hodin. 

DALŠÍ CENY: 

 Ceny vybraných jídel:                                               Ceny dalších služeb:         

Káva, čaj ………     cca 2,-USD                               Pohlednice  …        od 0,30 USD 

Coca cola …     cca 2.50 USD                                   Známka do CZ …       1.50 USD  

Hamburgery apod. od 2.50 USD                             Taxi ……               1.50 USD/1 mile 

Jídlo v samoobslužné jídelně  od 9.-USD                Večeře v restauraci      od 12.-USD                   

Ceny v Kanadě jsou v přepočtu na CAD zhruba stejné. 

 

nákupy, clo 
Ve velkých městech jsou obchodní centra, která mají vysoký standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. 

Jejich součástí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla 08.00-21.00 hodin, o sobotách 

08.00-18.00 hodin. Velká obchodní centra bývají otevřena i v neděli.  

Do USA i Kanady můžete bezcelně dovézt 300 cigaret, 50 doutníků a 0.95 l vína nebo jiného alkoholického 

nápoje. 

POZOR! Čerstvé ovoce, neupravené suroviny (uzeniny, sýry) a maso se dovážet NESMÍ! Stejné platí i pro 

přejezdy z USA do Kanady a z Kanady do USA. 

 

bezpečnost 
V centrech velkých měst, jakož i v centrech menších měst je bezpečno, přesto se vyvarujte některých skutečnos-

tí:  nezacházejte na opuštěná místa, nechoďte po setmění sami vylidněnými ulicemi, neupozorňujte na peníze, 

nenoste nápadně šperky, fotoaparáty apod. Místní policie je vstřícná a lze ji kontaktovat 24 hodin denně. 

  

elektřina 

Do sítě je dodáván proud o napětí 110 voltů. Zásuvky mají  odlišné uspořádání a vyžadují adaptér, který lze 

snadno zakoupit již u nás nebo v supermarketech v USA za cca 5.-USD. 

  

telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

z USA i Kanady do České republiky: 00420+účastnické číslo.  

Pracovní doba na poštách je od 08.30 do 16.30 hodin ve všední dny a od 08.00 do 12.00 hodin v sobotu. Letecká 

pošta do České republiky jde přibližně 1 týden, pozemní pošta až 2 měsíce. Do adresy se doporučuje uvádět za 

„THE CZECH REPUBLIC“ ještě „EUROPE“.  
 

 

zastupitelské úřady 
   Velvyslanectví České republiky v USA: 

3900 Spring of Feedom Street, N.W. 20008 WASHINGTON D.C., tel.: 001202/3636315-9, fax:001202/9668540 

    Velvyslanectví USA v České republice: 

Tržiště 15, 125 48 PRAHA 1 – Malá Strana, tel.: 224510847, 224631200, fax: 224510742 

    Velvyslanectví  České republiky v Kanadě:                   

 251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2, tel.: 001 - 613 562 3875, fax: 001 - 613 562 3878 

 

 

 

Přejeme Vám klidné přípravy 

na naší společnou akci            

S OVýTem Aljaška 2015 

   a  jen  hezké zážitky z tohoto koutu světa!  

 


