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Description

Itinerário / Itinerary
Itinerário Detalhado
Detailed Itinerary

1º Dia Portugal / Anchorage
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida no voo com destino a Anchorage, via uma cidade de ligação.
Assistência à chegada e transporte ao hotel escolhido. Alojamento.
2º Dia Anchorage / Valdez
Após o pequeno-almoço, saída para visita da cidade de Anchorage incluindo visita ao Alaska Native Heritage Center. De seguida partida de autocarro em direção a
Whittier e embarque num barco para uma viagem cenica através de Prince William Sound até à Valdez. Alojamento.
3º Dia Valdez / Fairbanks
Após o pequeno-almoço, partida para Fairbanks, a maior cidade do interior e conhecida como a cidade do Coração Dourado. A estrada percorre o Parque Nacional
Wrangell-St Elias, que é o maior parque nos Estados Unidos. Chegada e alojamento.
4º Dia Fairbanks
Após o pequeno-almoço, oportunidade para ver como a corrida ao ouro afectou o interior do Alasca. A visita inclui uma visita à Universidade do Alasca, ao Museu de
Fairbanks e um passeio de barco no rio Chena. Tarde livre. Alojamento.
5º Dia Fairbanks / Denali National Park
Após o pequeno-almoço, partida para o Paque Nacional de Denali. Tarde livre para participar em diversas actividades disponíveis tais como rafting, safari aquático
no rio Nanani, passeios de avioneta ou visita ao canil de Iditarod, com os seus cães premiados internacionalmente. Alojamento.
6º Dia Denali National Park
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, saída para uma visita ao coração deste parque, onde poderão ser observados animais no seu estado
selvagem, como o alce, o caribou, cabras da montanha e o urso grizzly. Possibilidade de observar uma das mais belas imagens do Pico mais alto de toda a América
do Norte, o Monte McKinley, com os seus cerca de 6.100m de altura. Alojamento.
7º Dia Denali National Park / Anchorage
Pequeno-almoço no hotel. Partida no famoso comboio para Talkeetna. Chegada e continuação da viagem em autocarro até Anchorage. À noite, jantar de despedida,
servindo comidas típicas do Alasca. Alojamento.
8º Dia Anchorage / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida no voo de regresso a Portugal, via uma cidade de ligação. Noite a
bordo.
9º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Inclui no Preço Base / Includes Base Price
Passagem aérea, em classe económica de acordo com o itinerário
Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
Alojamento nos Hotéis indicados ou similares, de categoria Turistica e em regime de pequeno-almoço
Refeições mencionadas no itinerario
Visitas em regular, de acordo com o Programa e com guias locais em inglês
Taxas hoteleiras e Iva
Assistência 24 horas em caso de emergência
Seguro Multiviagens

Não Inclui no Preço Base / Not Included in Base Price
Extras de carácter pessoal
Visitas opcionais
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
Visto (ESTA)
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