Alaska highlights
14 dias de viagem. PN Denali e Kenai, Anchorage, 4 dias de caminhada, travessia de comboio.
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Alaska, o encontro com o wildernesss, paisagens a perder de vista e o sentimento do quão pequenos somos
nesta imensidão.
Viagem bem organizada, com ida a três lindíssimos parques nacionaisaconselho vivamente!

DESTINO
Descrição

Estados Unidos.

TIPO
O Alaska é um sonho para qualquer viajante!
Vastas paisagens a perder de vista, caminhadas em regiões lindíssimas como o Parque Nacional
Denali, alojamentos em locais envolventes, e muito mais! Uma verdadeira experiência de viagem.
Desde luxuosas florestas com abundante vida selvagem, até a picos nevados e majestosos glaciares
(PN Kenai). A viagem ao Alaska é uma autentica viagem de aventura ao coração de uma região única
e selvagem.
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Descoberta, .

DURAÇÃO
14 dias

DIFICULDADE
Nivel 2

CONFORTO
Nivel 2

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem - Anchorage

Alojamento
-

Refeições
-

2

Chegada a Anchorage

Hotel

-

3

Anchorage - Seward

Lodge

-

4

Parque Nacional Kenai Fjords

Lodge

-

5

Comboio Kenai - Valdez

Hotel

-

6

Valdez

Hotel

-

7

Parque Nacional Wrangell-St Elias

Hotel

-

8

Segundo dia no Parque Nacional Wrangell-St Elias

Hotel

-

9

Cordilheira do Alasca

Lodge

-

10

Parque Nacional Denali

Lodge

-

11

Segundo dia no Parque Nacional Denali

Lodge

-

12

Anchorage

Hotel

-

13

Voo Anchorage - cidade de origem

-

-

14

Chegada à cidade de origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Anchorage
Voo desde a cidade de origem à Anchorage com escalas intermédias.
2: Chegada a Anchorage
Caso o nosso voo chegue no dia 1 este dia é totalmente livre (mas terá de pagar uma noite extra).
Caso o nosso voo chegue dia 2: ida para o hotel por conta do cliente, check-in a partir das 13:00-14:00 (horário sujeito a
confirmação). Tempo livre.
Haverá o encontro com o grupo às 18h no hotel.
3: Anchorage - Seward
Anchorage é a maior cidade do Alasca com 250.000 pessoas. A primeira paragem à saída da cidade será no glaciar Portage e farão
uma caminhada até Byron Glacier Trail. Dai partem para Seward, uma colorida cidade pesqueira e a porta de entrada para o
Parque Nacional Kenai Fjords.
4: Parque Nacional Kenai Fjords
Dia para explorar o Parque Nacional Kenai Fjords http://en.wikipedia.org/wiki/Kenai_Fjords_National_Park.
Poderão fazer uma caminhada pelo glaciar, que embora não seja de grau fácil, vale pelas magníficas vistas. Ou fazer um cruzeiro
de modo a observar a vida selvagem do parque, com a hipótese de verem baleias e lontras marinhas.
É a primeira oportunidade para o birdwatching e a visita a um glaciar onde podermos ver e ouvir os sons dos icebergs a caírem no
mar.
Noite em quarto duplo.
5: Comboio Kenai - Valdez
Após sairmos da península Kenai, viajaremos de comboio através de Prince William Sound até Valdez
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Valdez_(Alasca).
Passando pela rugosa costa marítima, observaremos os cumes nevados das montanhas Chugach e veremos os espetaculares
icebergs largados pelo imenso Glaciar Columbia.
Uma miríade de ilhas florestadas salpicam a paisagem a caminho de Valdez e as torres montanhosas que rodeiam este fiorde
proporcionam vistas deslumbrantes.
A melhor maneira de observar esse ambiente primitivo é ir de caiaque, pode fazê-lo opcionalmente por mar.
Uma variedade de trilhos para caminhadas fazem desta área um paraíso para quem gosta de andar.
Noite em quarto duplo.

6: Valdez
Dia para explorar Valdez. http://www.ci.valdez.ak.us/
Noite em quarto duplo.
7: Parque Nacional Wrangell-St Elias
Nas mediações do Delta National & Scenic River e situado na base do glaciar Maclaren com vistas espetaculares, este rústico
lodge com lareira de pedra dar-lhe-á uma autêntica experiência do Alasca.
Noite em quarto duplo com wc partilhado.
8: Segundo dia no Parque Nacional Wrangell-St Elias
O parque nacional Wrangell-St Elias é o maior parque do país, contendo glaciares cinco vezes o tamanho de Manhattan e nove dos
dezasseis picos mais altos da América do Norte!
Haverão varias hipóteses de actividades para se fazer na zona.
Noite em quarto duplo com wc partilhado.
9: Cordilheira do Alasca
Hoje dirigimo-nos para o coração da cordilheira do Alasca pela estrada que é considerada uma das mais belas estradas do Estado.
Subimos o Thompson Pass antes de chegarmos ao Lodge.
Com espetaculares vistas dos vales circundantes, este rustico lodge proporcionará o cenário ideal para uma experiência autêntica
do Alasca.
Este é um local paraíso dos pássaros onde se avistam muitas espécies e onde terá a oportunidade de fazer várias atividades.
Alojamento em camaratas com wc partilhado.
10: Parque Nacional Denali
O Monte McKinley (http://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_McKinley), o pico mais alto da América do Norte, é refugio para uma
grande variedade de vida selvagem: lobos, caribus bem como o urso cinzento. Duas excursões cénicas de autocarro, levar-nos-ão
às mais remotas e intocáveis zonas do parque com oportunidade para visualizar estes animais majestosos no seu habitat natural e
desfrutar da incrível vista desta paisagem única da tundra e taiga.
Uma ampla gama de atividades opcionais estão disponíveis como rafting no rio, voos cénicos, demonstrações de trenós de cães e
caminhadas para todos os níveis dificuldade e aventura.
Noite em quarto duplo.
11: Segundo dia no Parque Nacional Denali
Dia para explorar o Parque Nacional Denali.
Noite em quarto duplo.
12: Anchorage
De caminho para Anchorage, faremos uma paragem na cidade de Talkeetna, onde teremos oportunidade para experimentar uma
especialidade local Reindeer Sausage.
Chegada a Anchorage, check-in no hotel e resto do dia livre.
Noite em quarto duplo.
13: Voo Anchorage - cidade de origem
Ida por conta do cliente para o aeroporto e noite passada a bordo.
14: Chegada à cidade de origem
Chegada à cidade de origem e final dos serviços Papa-Léguas.

Datas de partida & Preços do programa de terra
Preço do Voo desde: € 1350,00

Extensões

Não tem.

Suplementos
Suplemento quarto individual: € 1200,00

Notas
NOTA 1: As informações contidas neste dossier, terão de ser tomadas, única e exclusivamente a título informativo, estando
sujeitas a possíveis variações.
A PAPA-LÉGUAS declina toda a responsabilidade por qualquer circunstância derivada de uma interpretação errónea da
informação acima descriminada.
NOTA 2: Devido às características da viagem, o espírito é de cooperação; várias tarefas poderão ter de ser realizadas por todos os
membros do grupo como por exemplo, a instalação dos acampamentos e a execução de algumas tarefas de cozinha.
Nota 3: Fuso horário padrão Anchorage: UTC/GMT -9 horas
Horário Verão inicio 10 Março 2013, 02:00 tempo standard local
Horário Verão fim 03 Novembro 2013, 02:00 tempo standard local
Nota 4: Eletricidade, consulte: http://electricaloutlet.org/
Nota 5: Veículo com Wi-Fi
Nota 6: Para informações acerca do custo de vida http://www.numbeo.com/cost-of-living/

Inclui
•
•
•
•
•
•
•

Caminhadas em Valdez e Seward;
Travessia de comboio até Valdez;
Duas visitas no Parque Nacional Denali em autocarro;
Visita aos Parques Nacionais Kenai Fjords e Denali;
Alojamento em regime de quarto duplo;
Pagamento da entrada nos parques;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•
•
•

Voos internacionais;
Transporte aeroporto-hotel-aeroporto;
Refeições;
Todas as atividades e visitas extras;
Qualquer tipo de gratificação;
Gastos derivados de condições meteorológicas adversas e atrasos de voos;
Qualquer item não mencionado como incluído.

Actividades opcionais
•
•
•
•
•

Denali scenic flight US$220-$460
Kenai Fjords scenic cruises US$69-$190
Mountain biking in Denali, US$16-$57
Whitewater rafting in Denali US$87-$117
Valdez Sea Kayaking US$100-$250

Estes valores podem sofrer alterações.

Equipamento
A lista de equipamento depende da época do ano. Informe-se acerca das condições climatéricas. Como regra geral, é imperativo
que leve o essencial para reduzir o peso do seu saco de viagem.
Cabeça:

•
•
•
•

Chapéu-de-sol;
Gorro;
Óculos de sol;
«Buff» ou lenço multiusos;

Tronco:
•
•
•
•

Primeiras camadas térmicas: 2/3 unidades;
T-shirts;
Forro polar 100 e 200;
Impermeável leve e/ou corta-vento;

Mãos:
• Luvas de primeira camada e luvas externas (opcional);
Pernas:
•
•
•
•

Calças primeira camada térmica;
Calças de trekking (e.g.,convertíveis em calções);
Calças leves impermeáveis;
Calças casual;

•
•
•
•
•

Botas de caminhada, quentes, robustas e maleáveis com apoio para o tornozelo;
Ténis leves ou sandálias para usar em tempo livre;
Meias ;
Meias de caminhada ( 2 a 3 pares);
Atacadores suplentes;

Pés:

Outro equipamento:
• Saco maleável de 70 - 90 litros. Será conveniente que o seu equipamento seja acondicionado num saco maleável, que
facilita o seu manuseamento e transporte;
• Roupas de viagem;
• Estojo de higiene**;
• 1 manta de sobrevivência em folha de alumínio;
• Toalha sintética de trekking - «pack towel»;
• Sabonete de mãos anti-bacteriano;
• Bolsa de documentos e dinheiro (com apoio no pescoço);
• Pequeno cadeado para trancar o saco;
• Mochila de dia/ trekking de cerca de 25-30 litros para transportar roupa e comida extra;
• Cantil ou Camelbak com capacidade mínima de 1,5 L. Beba sempre muita água, não esperepor ficar sequioso para o fazer.
Na montanha o ar é mais seco, e além disso a exposição prolongada ao sol e ao vento contribui para uma maior perda de
água. Tenha sempre presente que necessita de estar bem hidratado, e que desta maneira terá uma melhor recuperação da
fadiga muscular.
• Lanterna frontal e pilhas alcalinas de substituição;
• Kit básico de primeiros-socorros;
• Máquina fotográfica;
• Barras energéticas
Equipamento opcional:
•
•
•
•

2 bastões;
Cinto para transportar dinheiro;
Fita tape;
Navalha multiusos, tipo exército suíço;

**Estojo de higiene: material de banho; protetor solar; protetor labial; toalhetes; repelente de insectos (depende da altura do ano);
lenços de papel e papel higiénico. Tampões para ouvidos para utilizar no refúgio. Venda para os olhos.

Documentação
Passaporte com validade de pelo menos 6 meses a contar da data de regresso;
Visto electrónico de entrada. Veja este link:
http://portuguese.portugal.usembassy.gov/root/visas-port/programa-de-iseno-de-vistos.html

Condições Particulares
Documentação necessária para entrar no país:
- Passaporte em vigor, com uma validade minima de 6 meses a contar da data de saída do país visitado;
- Visto electrónico de entrada ESTA. Veja este link:
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
◦ Caso desde 2011 tenha estado em algum dos países: Irão, Iraque, Somália, Sudão, Síria ou Iémen, não poderá tirar o
ESTA mas sim um visto acedendo a este site: ais.usvisa-info.com
Este visto demora mais tempo que o ESTA e por isso deve ser tratado de imediato.
Pagamento final da viagem
O pagamento final desta viagem deverá ser feito a 60 dias da data de partida.
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