
Zažite s nami neopakovateľnú plavbu okolo Britskej Kolumbie z Aljašky do 
nádherného Vancouveru. Uvidíte neopakovateľnú prírodu Aljašky s nádhernými 
ľadovcami, jazerami, typickými drevenými mestečkami a zvieratami všade okolo 
Vás. Navyše strávite noc v tradičnom mestečku na Aljaške – Anchorage a jednom 
z najkrajších miest na svete – Vancouveri.  

 

    
 

 

 

TERMÍN:    22.8 – 1.9.2021 /11dní/ 
ODBORNÁ ČASŤ:   vzdelávanie - jazykový kurz angličtiny s použitím jazyka  v praxi  
    teoretická časť výučby jazyka podľa predlohy 
    používanie jazyka pri praktických situáciách - reštaurácie, 
    turizmus, relax a podobne 
    business English časť – travel, finance, accounting 
    certifikát z absolvovania vzdelávacieho kurzu 
CENA:  3490€ 
CENA ZAHŔŇA: medzinárodnú letenku vrátane leteckých, bezpečnostných 

a palivových poplatkov z Viedne do Anchorage 
a z Vancouveru do Viedne 

 1 x ubytovanie v 3*hoteli s raňajkami v Anchorage/Aljaška/ 
 1 x ubytovanie v 3*hoteli s raňajkami vo Vancouveri 
 7 nocí s plnou penziou na lodi Norwegian Jewel v základnej 

kategórii – vnútorná kajuta Just cruise  
   plná penzia na lodi, účasť na aktivitách a používanie  
   zariadení na lodi,  zábavný program pre dospelých i deti 
   prístavné poplatky,  prepitné pre personál 

 slovenský sprievodca počas celého zájazdu 
 všetky prepravy programe 

 
 



PRÍPLATKY: jednolôžková izba – 1200€ 
 vonkajšia kajuta – Just cruise – 200€ 
 all inclusive na lodi – 300€ 
 vonkajšia kajuta s all inclusive – 500€ 
 kajuta s balkónom a all inclusive – 1200€e kajút  
 predĺženie pobytu o ďalšiu noc vo Vancouveri resp. 

Anchorage – 150€ 
 nápoje, fakultatívne výlety a kyvadlová doprava na pobreží, 

používanie wellness, masáže a procedúry v beauty 
salónoch, niektoré aktivity na palube, servisný poplatok 
18% k extra zakúpeným položkám na palube, ktoré nie sú 
súčasťou balíčka All Inclusive 

 víza (ak sú potrebné), Cestovné poistenie - možnosť 
zakúpenia v našej CK 

 

 

 
PROGRAM ZÁJAZDU:  
 
1.deň     ODLET Z VIEDNE         

Dopoludňajší odlet z Viedne na Aljašku s plánovaným príletom do Anchorage v podvečerných 

hodinách. Ubytovanie v Anchorage v 3*hoteli.  

 

 

2.deň   ANCHORAGE – PRESUN DO SEWARDU - NALODENIE     

V dopoludňajšich hodinách krátka prehliadka najväčšieho mesta na Aljaške – Anchorage, ktoré bolo 

založené v roku 1914, keď dorazila železnica, ale pôvodnú osadu založili pred viac ako 5000rokmi 

eskymáci. Popoludní sa presunieme do mestečka Seward - prístavu, kde denne kotví množstvo lodí 

a my sa nalodíme na Norwegien Jewel – odchod o 21.00hod.  

   
 

3.deň     ĽADOVEC HUBBARD         

Plavba popri 10 km širokom ľadovci Hubbard, ktorý sa nachádza na severnom konci zátoky Yakutat 

a je to zároveň najdlhšia ľadovcová plocha Aljašky. Fascinujúca je modrá farba ľadovca a jeho veľkosť 

pripomína desaťposchodové budovy.  V tejto oblasti budete mať možnosť vidieť veľké množstvo 

voľne žijúcej divokej zveri, veľrýb, medveďa hnedého, losa a širokú škálu morských vtákov.    

   



4.deň   ICY STRAIT POINT         

Príchod o 9.00hod, odchod o 17.00hod. Icy Strait Point je vstupnou bránou národného parku Glacier 

Bay a zároveň domovom kmeňa Tingitov. V rámci fakultatívnych výletov budete mať možnosť objaviť 

kultúru pôvodných obyvateľov, ochutnať tradičnú kuchyňu, prípadne nazrieť do nedotknutej prírody 

a morského sveta veľrýb. V mestečku nájdete aj množstvo obchodíkov s veľkým výberom suvenírov, 

oblečenia a výrobkov z dreva.  

     
 

5.deň   ĽADOVEC SAVYER A MESTEČKO JUNEAU      

Príchod o 7.00hod, odchod o 13.15hod. Plavba pozdĺž ľadovca Savyer až k hlavnému mestu Aljašky – 

Juneau, ktoré leží pri pobreží a na úpätí vrchov Mt.Roberts a Mt.Juneau. V roku 1880 bolo v tejto 

oblasti objavené zlato a dnes je centrom štátnej administratívy, rybárstva a drevárskeho priemyslu. 

Vyberte si z množstva fakultatívnych výletov ako napríklad jazdu na psích záprahoch. 

    
 

6.deň   SKAGWAY          

Bohatá história a veľké množstvo výletných lodí robia zo Skagway jedno z najzaujímavejších a 

najpopulárnejších miest Aljašky. V roku 1897 počas zlatej horúčky bolo známe ako „najdrsnejšie 

mesto na svete“ s viac ako 80-timi salónmi. Dnes je plné obchodíkov, reštaurácií, drevených 

chodníkov, ktoré dopĺňajú miestny obyvatelia v dobových kostýmoch. Vyberte si z množstva 

fakultatívnych výletov a vydajte sa na cestu časom po vyhliadkovej železničnej dráhe cez priesmyk 

White pass, prípadne navštívte národný park Rangers alebo prechádzku k alpským jazerám 

a vodopádom. Príchod o 7.00hod, odchod o 17.00hod. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



7.deň   KETCHIKAN          

Príchod o 13.00hod, odchod o 20.00hod. Ketchikan je známe najmä ako „hlavné mesto lososov“ , 

keďže obyvatelia sa venujú už po stáročia rybolovu a práve v tejto oblasti je bohatý podmorský život. 

Mesto sa nachádza na najjužnejšej hranici Aljašky s idylickou scenériou a je rajom fotografov 

a budete sa tu cítiť ako v krajine zázrakov. V prípade záujmu sa môžete vybrať aj na fakultatívny výlet 

k Fjordu Misty s nádhernými modrými jazerami a zasneženými horami v pozadí. 

   
 

8.deň   INSIDE PASSAGE         

V tento deň si budete môcť z pohodlia lode vychutnávať plavbu prekrásnym zálivom Inside Passage, 

pozorovať prekrásnu okolitú prírodu, mohutné veľryby, alebo dravé kosatky.  

   
 

9.deň    VANCOUVER          

Príchod do Vancouveru ráno o 8.00hod. Jedná sa o jedno z najkrajších miest na svete v pozadí 

s nádhernými horami a ešte krajším prístavom. Po plavbe z Aljašky sa presunieme do hotela v centre 

mesta a pôjdeme si prezrieť jeho najkrajšie zákutia. Ubytovanie v 3*hoteli v centre mesta.  

   
 

10.deň   ODLET DO VIEDNE         

Dopoludňajšie osobné voľno vo Vancouveri na posledné nákupy, následne presun na letisko a odlet 

do Viedne. 

   
11.deň   PRÍLET DO VIEDNE         

Prílet do Viedne v dopoludňajších hodinách. 


