
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ALASKA  REJS STATKIEM + WYCIECZKA 

  

14 DNI 14 - 27 MAJA 2019 CORAL PRINCESS ☆☆☆☆☆ 
 

Alaska ma więcej niezbadanych dzikich okolic i arktycznego piękna niż jakikolwiek inny region USA.  
Trudno nie westchnąć z zachwytu na widok odrywającej się od lodowca bryły wielkości domu,  

niedźwiedzia lub karibu przemierzających któryś z licznych parków narodowych bądź orki żerującej 
w wodach oblewających południowo-wschodnie wybrzeże. To wymarzony cel dla wszystkich, którzy 

kochają nietknięte przez cywilizację bezdroża. 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU 
 
14 MAJA Warszawa - Vancouver, Kanada  
Spotkanie z pilotem na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Vancouver z przesiadką. Przejazd autokarem do hotelu, 
zakwaterowanie i nocleg. 
 
15 MAJA Vancouver, Kanada zaokrętowanie wypłynięcie 16:30 
Po śniadaniu przejazd do Vancouver.  Vancouver jest jednym z najpiękniej położonym miast na świecie. Nadbrzeżne góry 
tworzą tu majestatyczne tło dla biurowców ze szkła i krytych miedzią wieżowców w centrum miasta. Tereny te przyłączył do 
Imperium Brytyjskiego kapitan James Cook, który w 1778 roku wylądował w okolicy Nootka Sound. Wcześniej, przez ponad 
10 000 lat region ten był zamieszkany przez nabrzeżne plemiona indiańskie Salish, których kulturę podziwiać można 
w dwóch muzeach zaliczanych do najlepszych w Kanadzie – University of British Columbia Museum of Antropology 
w Vancouver oraz Royal British Columbia Museum w Victorii. Miasto Vancouver, założone po pożarze, który zniszczył 
istniejącą tu wcześniej osadę Granville, zachwyca zabytkami, bujną zielenią, a także przyrodą pobliskich parków. Promem 
z Vancouveru dotrzeć można do położonego na wyspie Vancouver słynnego Parku Narodowego Pacific Rim, który jest 
największym centrum obserwacji waleni w Kanadzie.  Odprawa w porcie, zaokrętowanie.  
 
16 MAJA Dzień na morzu 
Relaksujący dzień na morzu to czas na wypoczynek, korzystanie ze wszystkich atrakcji na pokładzie, udział w atrakcjach, 
a także rozkoszowanie się wyjątkową kuchnią. 
 
17 MAJA Ketchikan, Alaska wpłynięcie 06:30 wypłynięcie 15:00 
Ketchikan to najdalej na południe położone miasto Alaski. Ketchikan nazywane Łososiową Stolicą Świata, Deszczową Stolicą 
Alaski i Pierwszym Miastem Alaski - leży nad Cieśniną Tongass i zamieszkiwane jest przez 8000 osób. 
 
18 MAJA Juneau, Alaska wpłynięcie 08:00 wypłynięcie 21:00 
Masywne góry (część Coast Mountains) odcięły stolicę stanu od reszty świata. Z zaledwie 30 tys. mieszkańców Juneau jest 
trzecim pod względem powierzchni miastem świata!  Dzieje miasta są związane z okresem gorączki złota. W 1880 r. dwaj 
poszukiwacze – jednym z nich był Joe Juneau – jako pierwsi odkryli na Alasce szlachetny kruszec: złoto w lesie na brzegami 
kanału Gastineau. Po gorączce złota pozostały wspomnienia, a kopalnie są dziś główną atrakcją turystyczną miasta. 
W jednej z nich – M&J Mine – zaliczyć można szybki kurs drenażu skał, zakładania ładunków wybuchowych i płukania złota. 
Na wyspę Admiralty, znajdującej się zaledwie 20 mil od Juneau, jest największe na Alasce skupisko brunatnych niedźwiedzi 
(żyje ich tu 30 tys., 98 proc. populacji w USA). Można je oglądać ze specjalnego punktu widokowego. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

19 MAJA Skagway, Alaska wpłynięcie 07:00 wypłynięcie 20:30 
Skagway wygląda jak wyjęte z filmu "W samo południe". Długa Broadway Street skupia drewniane domki, każdy w innym 
stylu, bo osadnicy przywozili własne wzorce z odległych stron świata. Teraz są w nich muzea. Ale jeżeli w jakimś budynku był 
bar słynący z rewolwerowych pojedynków, to jest tam nadal. Miasto było mekką dla tysięcy poszukiwaczy złota 
podążających do pobliskiego Klondike. Skagway oferowało wszystko, czego mężczyzna potrzebuje po pracy: kasyna, hotele, 
saloony, tancbudy i - przede wszystkim - liczne domy rozpusty. Wąskie drogi wciskają się w strome, leśne wzgórza. To 
najbardziej deszczowy region Alaski. 
 
20 MAJA Park Narodowy Glacier Bay, Alaska rejs widokowy od 06:00 do 15:00 
Gdy George Vancouver przepływał w 1794 r. Cieśniną Lodową (Icy Strait), Zatoka Lodowcowa (Glacier Bay) była jedynie 
wgłębieniem w skutej lodem linii brzegowej kontynentu. Wielki Lodowiec Pacyficzny cofnął się od tego czasu o 65 mil, 
odsłaniając zaciszną, zapomnianą przez czas krainę. Dziś jest tu Światowy Rezerwat Biosfery UNESCO. 
 
21 MAJA Fiord Collage, Alaska rejs widokowy od 06:00 do 20:30 
Fiord, obfitujący w schodzące do morza lodowce, wiele dolin polodowcowych, dziesiątki mniejszych lodowców. 
 
22 MAJA Whittier  (Anchorage) - Denali, Alaska  wpłynięcie 12:30 wyokrętowanie 
W Anchorage, największym mieście Alaski, mieszka 40% obywateli. Tempo i rozmach, z jakim Anchorage rozwinęło się 
w niesprzyjających warunkach geograficznych, politycznych i gospodarczych, sprawiły, iż zyskało ono przydomek "Chicago 
Północy".  Cechą charakterystyczną tego miasta jest to, że znajduje się tu trzeci pod względem nasilenia ruchu powietrznego 
port lotniczy. Przez Anchorage przebiega transpolarna pasażerska linia lotnicza łącząca Europę z Azją. Trzystutysięczne 
miasto umieściło się na płaskim jak stół brzegu fiordu ochrzczonego imieniem Jamesa Cooka, angielskiego kapitana, który od 
królewskiego dworu otrzymał polecenie zbadania, "co to Rosjanie robią na Pacyfiku". Jednym z najpiękniejszych elementów 
krajobrazu Anchorage jest jego oprawa. Miasto otacza malowniczy łańcuch gór Chugach, których ośnieżone szczyty lśnią 
w słońcu jak brylanty, a języki lodowców spływają do samych przedmieść. 
 

 Wycieczka - Przejazd pociągiem 
Przejazd pociągiem Direct-to-the-Wilderness rozpoczyna niesamowitą podróż przez Alaskę. Celem podróży jest Denali 
Princess Wilderness Lodge, gdzie spędzimy nocleg. 
 
23 MAJA Denali - Fairbanks, Alaska 
Poranna wycieczka Historia Naturalna przedstawia interesujące informacje o faunie i florze Parku Narodowego Denali. 
Przejazd autokarem do Faibanks. Miasteczko założone w 1902 roku przez poszukiwaczy złota, gdzie dziś w latach 
parzystych zaczyna się, a w latach nieparzystych kończy najtrudniejszy na świecie wyścig psich zaprzęgów Yukon Quest. 
Miasto to, drugie co do wielkości na Alasce, jest znane jako światowe centrum zorzy polarnej. Pomimo położenia przed 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

kołem podbiegunowym, charakteryzuje się ponoć największą częstotliwością występowania tego zjawiska na całym świecie. 
Złote serce Alaski - Fairbanks, jest również wioską świętego Mikołaja, wioską Eskimosów, do której nie prowadzi żadna 
droga lądową a morze zamarznięte jest przez 8 miesięcy. 40 000 ludzi mieszkających w sercu Alaski to obecnie pozostałości 
po mającej miejsce ponad wiek temu gorączce złota. Miasteczko jest bardzo senne, zaś otaczający krajobraz kompletnie 
płaski. Dominuje typowa amerykańska zabudowa. Fairbanks to obecnie typowe „college town”. Nocleg. 
 
24 MAJA Fairbanks, Alaska 
Rejs statkiem rzecznym po Chena River, poznając historię czasów gorączki złota, rodzimej kultury i barwnego stylu życia 
rodzimych artystów oraz ludzi, dla których codziennym środkiem transportu są małe samoloty i psie zaprzęgi. Lunch jest 
wliczony w cenę. Nocleg. 
 

25 MAJA  Fairbanks, Alaska 
Wykwaterowanie, czas wolny. Wieczorem przejazd na lotnisko. 
 

26 MAJA Fairbanks - Amsterdam 
Po północy wylot do Europy z przesiadką.  
 

27 MAJA Amsterdam - Warszawa 
Przylot do Amsterdamu, wylot do Warszawy, zakończenie imprezy. 
 
 
 
PRZELOT 
DATA TRASA WYLOT   PRZYLOT LINIE LOTNICZE CZAS LOTU 
14 MAJA Warszawa - Amsterdam 06:00   08:00 KLM 02h00 
14 MAJA Amsterdam - Vancouver 15:20 15:50 KLM 09h30 
 

26 MAJA Fairbanks - Seattle 01:30 06:03 Delta 03h33 
26 MAJA Seattle - Amsterdam 13:31 08:30 +1D Delta 13h41 
27 MAJA Amsterdam - Warszawa 09:45 11:40 KLM 01h55 
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

STATEK 
Coral Princess ★★★★★ 

armator: Princess Cruises 
rok budowy: 2003 
rok modernizacji: 2016 

długość: 294 m 
tonaż: 91 627 
pokłady: 16 

kabiny: 1 000 
pasażerowie: 2 000 
załoga: 895 

 

 

   
 
Szczegóły: https://www.princess.com/ships-and-experience/ships/co-coral-princess/  
 
  

https://www.princess.com/ships-and-experience/ships/co-coral-princess/


 
 
 
 
 
 

 
 
 

KABINY 
 
Kabina wewnętrzna ok. 14 - 15 m² 

  
 
Kabina z oknem ok. 14 - 19 m² 

  
 
Kabina z balkonem ok. 19 - 20 m² 

  
 
 
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

HOTELE - PRINCESS LODGE 
Denali Princess Wilderness Lodge 

 
Położony w odległości niecałych 2 km od wejścia do Denali National Park, Denali Princess Wilderness stanowi jedną 
z najlepszych baz noclegowych na obrzeżach Parku. Okazałe górne piętro lodge wychodzące na Denali National Park 
oraz Nenana River – stanowi idealne miejsce do relaksu, spotkania z przyjaciółmi i delektowania się przepięknym 
krajobrazem. Pokoje są komfortowo wyposażone w dwa duże oddzielne łóżka lub jedno typu king size, TV i telefon. Na 
zewnętrz zasmakować można w gorących kąpielach z widokiem na Park i Nenana River.  
 

Szczegóły: https://www.princesslodges.com/princess-alaska-lodges/denali-lodge/  
 
Fairbanks Princess Riverside Lodge 
Najlepszy i najlepiej położony hotel w mieście oferuje 
swoim gościom komfortowe zakwaterowanie oraz 
restaurację, bar, sklep z pamiątkami i siłownię. 
Usytuowanie nad brzegiem rzeki gwarantuje piękne 
widoki. Przytulne wnętrza i przyjemne przestrzenie na 
zewnątrz to idealne miejsce na relaks po dniu pełnym 
wrażeń. 
 

Szczegóły: https://www.princesslodges.com/princess-alaska-lodges/fairbanks-lodge/  
 
        

https://www.princesslodges.com/princess-alaska-lodges/denali-lodge/
https://www.princesslodges.com/princess-alaska-lodges/fairbanks-lodge/


 
 
 
 
 
 

 
 
 

CENA 
Zgodnie z ofertą na stronie: 
https://www.tanierejsowanie.pl/rejsy/perly-alaski-z-wycieczka-ladowa-z-polskim-pilotem-97343.html  
 
Cena obejmuje: 
• przelot samolotem na trasie Warszawa - Vancouver i Fairbanks - 

Warszawa z przesiadkami 
• wszystkie transfery autokarem 
• nocleg ze śniadaniem w hotelu 3* w okolicy Vancouver przed rejsem 
• opiekę polskiego pilota 
• ubezpieczenie kosztów leczenia, nieszczęśliwych wypadków i bagażu 
• opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
REJS 
• 7 noclegów w dwuosobowej kabinie wybranej kategorii  
• serwis bagażowy podczas wejścia i zejścia ze statku 
• 3 główne posiłki, przekąski między posiłkami, bufet o północy; napoje 

do posiłków: herbata, zwykła kawa, woda stołowa, lemoniada 
• korzystanie ze wszystkich urządzeń sportowo-rekreacyjnych: baseny, 

jacuzzi, fitness center, boisko sportowe 
• udział we wszystkich imprezach organizowanych na statku: 

przedstawienia w teatrze, rewie, koncerty, Kino pod Gwiazdami, 
wstęp do kasyna 

WYCIECZKA PO REJSIE 
• przejazd pociągiem Direct-to-the-Wilderness do Denali National Park 
• przejazdy autokarowe 
• 1 nocleg w Denali Princess Wilderness Lodge 
• wycieczka Natural History Tour w Denali National Park 
• 2 noclegi w Fairbanks Princess Riverside Lodge 
• wycieczka – rejs statkiem z napędem kołowym po rzece Chena 

Cena nie obejmuje: 
• wymaganej wizy USA - Paszport musi 

być ważny co najmniej 6 miesięcy po 
zakończeniu wyjazdu 

• wymaganej elektronicznej autoryzacji 
podróży (eTA) uprawniającej do wjazdu 
do Kanady 

• wyżywienia przed i po rejsie poza 
posiłkami wskazanymi w programie 

REJS 
• opłat portowych 650 USD/os. 
• obowiązkowych napiwków (opłaty 

serwisowej) dla załogi ok. 95 USD/os. - 
płatne na statku 

• napojów poza wliczonymi w cenę 
• wycieczek fakultatywnych 
• korzystania z punktów usługowych 

(pralnia, fotograf, SPA itp.) 
WYCIECZKA PO REJSIE 
• wyżywienia i napojów podczas 

wycieczki - każdy z lodge ma kilka 
restauracji i barów 

• napiwków dla kierowców, bagażowych  
 

 
 
  

https://www.tanierejsowanie.pl/rejsy/perly-alaski-z-wycieczka-ladowa-z-polskim-pilotem-97343.html


 
 
 
 
 
 

 
 
 

ALL INCLUSIVE NA STATKU (OPCJONALNIE) 
Istnieje możliwość wykupienia formuły all inclusive na czas trwania rejsu. Pakiet obejmuje napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe dostępne we wszystkich barach bez ograniczeń (Napoje objęte pakietem: piwo, wino, napoje gazowane, 
likiery, koktajle, wódka, koniak, whisky itp.) Koszt pakietu to 395 USD/os. Formuła all inclusive obowiązkowa jest na 
czas całego rejsu dla wszystkich osób podróżujących w jednej kabinie. 
 
Grupa realizowana przy min. 12 osobach uczestniczących. 
 


