ALASKA VAHŞİ YAŞAM

Tur Kodu : BKL193
Zorluk: ALASKA VAHŞİ YAŞAM
11 gece 12 gün
3950 USD'den başlayan fiyatlar
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●
●

Denali Milli Parkı Vahşi Yaşam Keşif Gezisi
Wrangell-St Elias Milli Parkı & Kenai Fjord Mili Parkı
Muhteşem Worthington Buzulu'nu ziyaret edin
Alaska’nın en yüksek dağının gölgesindeki milli park Denali
UNESCO Dünya Mirasları Wrangell–St. Elias
Chena Rekreasyon Alanı & Sıcak Su Havuzları
Göl, buzul, şelale, nehir yürüyüşleri

Covid-19 bulaşma durumu detayları için buraya tıklayınız. İade edilebilir diğer tüm konularla ilgili detaylar için buraya tıklayınız.
●

Vizeli

Program

1. Gün - LOS ANGELES, ANCHORAGE
THY’nın TK9 nolu uçuşuyla Los Angeles’a gidiyoruz. Ardından 23:55 kalkışlı Alaska Havayolları’nın 193 nolu uçuşu ile Anchorage’a
uçuyoruz, yerel saatle sabah 04:30 Anchorage’a iniyoruz ve otelimize yerleşiyoruz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

2. Gün - ANCHORAGE, SEWARD, KENAI FJORD MİLLİ PARKI
Sabah geç kahvaltının ardından Alaska'nın en büyük şehri olan 300.000 nüfuslu Anchorage’ı gezmeye başlıyoruz. 1960’larda
hareketsiz bir kent olan Anchorage petrol çıkarılmaya başlanması ve turizme açılmasıyla birlikte çok canlı bir kent halini almıştır.
Ancak buna rağmen vahşi yaşam varlığını sürdürmektedir. Kentin dış tarafında ayılara rastlamak olağan bir durumdur. Kentte kısa
bir gezinti yapıp Ulu Factory isimli hediyelik eşya dükkanına uğruyoruz. Burada geleneksel bıçaklardan alma fırsatına erişeceğiz.
Anchorage şehir gezisinin ardından rotamızı Seward’a çeviriyoruz.
Seward’a ilerlerken Dünya’nın en büyük çaplı gelgitlerinin meydana geldiği Turnagain Arm su yolundan geçeceğiz. Seward’da
dileyenler National Geographic ile işbirliği yapan ünlü Alaska SeaLife Center akvaryumunu ziyaret edebilirler. Ardından Sahil yolu
Yürüyüş parkurunda yaklaşık 2-3 saat sürecek olan Kenai Fjord Milli Parkı’na geçiyoruz ve yürüyüşümüze başlıyoruz.
Caines Head Dinlenme Alanı’ndan başlayan yaklaşık 7 km’lik, ağaçlardan yosunların sarktığı eski yağmur ormanlarındaki bu
parkurda dağ çayırlarının ve Kuzey Pasifik Okyanusu'nun büyüleyici manzaraları bize eşlik edecek. Yürüyüşümüzü tamamladıktan
sonra Anchorage’daki otelimize dönüyoruz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

3. Gün - TAALKEETNA, DENALI MİLLİ PARKI
Kahvaltının ardından Taalketna’ya doğru yola çıkıyoruz. Kullanacağımız otoyolun manzarası güney orta Alaska'nın doğal güzelliğini
sergiliyor. Yol üstünde Alaska Yerel Miras Merkezi ve Eklutna Hint Köyü’ne kısa ziyaretler yapıp Talkeetna’ya geçiyoruz
Anchorage'ın yaklaşık 180km kuzeyinde yer alan Talkeetna’nın nüfusu 500 kişiden azdır. Kasaba aynı zamanda Denali Dağı’nın
eteklerinde yer alıyor. Talkeetna muhtemelen Denali’yi göreceğimiz en iyi lokasyon, aynı zamanda daha çıkmak isteyen dağcıların
üssü durumundadır.
Talkeetna’ya geldikten sonra kasabayı keşfe çıkıyoruz. Ardından iki saatlik bir Jetboat Macera Turu’na çıkacaksınız veya balıkçılık
turuna gidebilirsiniz.

52 kişilik Talkeetna Queen teknesiyle çıkılacak gezide bölgenin vahşi yaşamını, folklorunu ve tarihi eserlerini görme fırsatı
bulacağız. Aynı zamanda Denali ve Alaska Sıradağları'nın panoramik manzarasının keyfini çıkaracağız. Manzaranın yanı sıra gezi
boyunca kel kartalları, kunduzları ve geyikleri görmek için etrafı tarayacağız.
Gezide çok kısa bir doğa yürüyüşüne de çıkacağınız. Orijinal mobilyalarıyla otantik bir tuzakçı kabini ziyaret edeceğiniz ve
Alaska'nın yerli kültürleri hakkında bilgi edinmek için Yerli Alaska kampını da ziyaret edeceğiz. Gezinin ardından 6 milyon dönümlük
alanıyla Dünya’nın en büyük vahşi doğa parklarından biri olan Kuzey Amerika’nın en yüksek zirvesi olan Denali Dağı’na (6194m) ev
sahipliği yapan Denali Milli Parkı’na doğru yola çıkıyoruz ve otelimize yerleşiyoruz.
Konaklama Yeri

- Butik Otel

4. Gün - DENALİ MİLLİ PARKI OTOBÜS GEZİSİ
Kahvaltının ardından Denali Milli Parkı'nda yaklaşık 100 km’lik Tundra Vahşi Yaşam Turu’na katılıyoruz. Denali ziyaretçileri için
harika ve çeşitli bir deneyim sunuyor. İnanılmaz manzara, parkın vahşi yaşam sakinlerini görmek bunların başında geliyor.
Yaban hayatına ne zaman denk geleceğimizi tam olarak tahmin edemesek de koyun, geyik, karibu, kurt ve boz ayıları arayıp
bulmak için bolca vaktimiz olacak. Denali Dağı’nın görüldüğü günlerde tur otobüsü tıpkı Ağrı Dağı’nda olduğu gibi tabandan zirveye
Denali'nin muhteşem manzarasını görebilmemiz için Stony Hill Overlook'a uğrayacak. Yaklaşık 6 saat sürecek olan bu gezinin
ardından otelimize dönüyoruz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

5. Gün - HORSESHOE GÖLÜ YÜRÜYÜŞÜ - SAVAGE NEHRİ
Sabah günün ilk yürüyüşüne başlıyoruz. Yaklaşık 3,5-4 km’lik parkur oldukça düz diyebileceğimiz parkur Denali Park Otoyolu’ndaki
park alanından başlıyor. Özellikle geyik ve kunduzlara rastlama imkanımızın çok olduğu bu patika boreal ormanı boyunca kuzeye
doğru ilerliyor ve bize oldukça güzel göl ve Nenena Nehri manzarası sunuyor. Gölün etrafında turlayıp tadını çıkardıktan sonra nehir
boyunca geldiğimiz yere doğru ayrı bir patikadan dönüşe geçiyoruz.
Bu yürüyüşün ardından günün ikinci etabı olan Savage Nehri yürüyüşüne geçiyoruz.
Yürüyüşümüz Savage Nehri Kamp Alanı’ndan başlıyor. Yürüyüşün ilk kısmı ısınma turu şeklindedir çünkü çoğunlukla düz bir
arazide geçmektedir. İlk başta orman içinde yürüyeceğimiz için belli bir süre ilerledikten sonra hemen her yöne doğru muhteşem
manzaraların açılacağı tundraya ulaşacağız. Hava koşullarına göre Denali'ye açılan bir çok manzaraya sahip olacağız.
Düz kısım sona erdikten sonra yavaş yavaş tırmanmaya başlıyoruz.
Sırta ulaştıktan sonraysa batıya doğru bir açık arazide muhteşem manzaralar eşliğinde tırmanışa geçeceğiz. Yürüyüşümüzün 4.
kilometresine ulaştığımızda yürüyüşteki en yüksek noktaya varmış oluyoruz. Burada mola verdikten sonra Savage Nehri'ne oldukça
dik bir inişe başlıyoruz.

Yürüyüşün bu kısmı bazı zorlu kayalık arazilerde geçiyor ancak patika bu zorlu kısımları kolaylıkla geçmemizi sağlayacak şekilde.
Kısa bir inişten sonra kendimizi Savage kayalıklarında buluyoruz. Kayalıkların yanından yürüyüşe devam ediyoruz. Bu kısmı
geçtikten sonra artık yürüyüşün zor kısmı diyebileceğimiz yerlerini geride bırakmış oluyoruz. Bu yüzden muhteşem manzaraya ve
vahşi yaşama göz atmak için birçok fırsatımız olacak. Mevsime bağlı olarak yakalı pika, dağ sıçanları ve Dall koyunlarıyla
karşılaşabiliriz. Yürüyüşe başladığımız yere kadar devam edip aracımızla buluşuyoruz, kamp alanında biraz zaman geçirip otelimize
dönüyoruz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

6. Gün - FAIRBANKS
Sabah kahvaltının ardından Fairbanks’e doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 4-4,5 saatlik bir yolculuğun ardından kente ulaşıyoruz ve
kentin önemli noktalarını gezmeye başlıyoruz. Gezide İç Alaska hakkında harika sergiler bulabileceğiniz Morris Thompson Kültür
Merkezi'ni ziyaret edeceğiz. Ardından Prudhoe Körfezi’ne kadar uzanan Trans Alaska Petrol Boru Hattı’na gidiyoruz.
Sonrasında kendine özgü mimarisi ile Kuzey Müzesi'ne oradan da Antika Oto Müzesi'ne uğruyoruz.

Son olarak da Noel Baba'nın Alaska’daki evini ziyaret edip Alaska’ya özgü hediyelik eşya ve Noel süsleri satın alıyoruz. Buna ek
olarak isteyenler Riverboat Discovery'de Chena Nehri üzerinde eski tip çarklı gemiyle yapılan gezinin tadını çıkarabilir.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

7. Gün - CHENA REKREASYON ALANI & SICAK SU HAVUZLARI, MCCARTHY
Kahvaltının ardından önce Fairbanks’in doğusuna ardından Alaska’nın güneyine doğru uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. İlk olarak
Chena Rekreasyon Alanı’na doğru yola çıkıyoruz ve yaklaşık 100km’lik bir yolculukla Chena Hot Springs Resort’a varıyoruz.
Burası doğal mineral kaplıcalarıyla uluslararası bir üne sahiptir. Ziyaretçiler açık hava kaplıcaları, spa küvetleri ve kapalı havuzda
dinlenebilirler. Chena Kaplıcaları ziyaretimizin ardından McCarthy’e doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 8-9 saatlik bir yolculuğun
ardından McCarthy’e varıyoruz ve otelimize yerleşiyoruz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

8. Gün - KENNICOTT - ROOT BUZUL YOLU YÜRÜYÜŞÜ
Kahvaltının ardından yaklaşık 30 kişilik bir nüfusa sahip Kennicott’a geçiyoruz. Kennicott terk edilmiş bir bakır madenciliği
kasabasıdır, Kennecott Copper Corp tarafından 1900'lerin başında inşa edilmiştir ve madenciler yakındaki McCarthy'de yaşamıştır.
Kennecott, 1938'de kapanışına kadar dünyanın en zengin bakır madeniydi. Kennicott’ı gezdikten sonra bugünkü yürüyüşümüze
geçiyoruz. Root Buzul Yolu yürüyüşü 2017 itibariyle dağcılık ve buzul yürüyüşü yapmak isteyenlere kolay bir rota seçeceği olarak
ortaya çıkmıştır. Kennicott yolundan başlayan yürüyüşümüz eski bir maden yolunu takip etmektedir. Yol üstünde bir kaç dere geçişi
de vardır. Bu yüzden kıyafetlerimizi buna göre seçmeliyiz. Yaklaşık 1km’si de buzul üzerinde gerçekleşecek olan toplam 3,5
kilometrelik yürüyüş sonunda McCarthy’deki otelimize geri dönüyoruz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

9. Gün - WRANGELL MİLLİ PARKI - BONANZA ZİRVESİ
Kahvaltının ardından Kennicott’ta geliyoruz ve Bonanza Zirvesi yürüyüşü yürüyüşümüzü gerçekleştirmek üzere yola çıkıyoruz.
Orman içinden başlayan yürüyüş tundraya ulaştıktan sonra açık bir ortamda devam ediyor.
Bununla birlikte dereler, küçük şelaleler, Root Buzulu ve Chugach Dağları manzaramızı oluşturacak.
Bölge eskiden madencilik faaliyetleri açısından çok aktifti. Bu yüzden yürüyüş esnasında maden kalıntıları ve harabe kulüpler
barındırmaktadır.
Buraya geldiğimizde Bonanza Madeni Patikası'na giriyoruz. Bonanza Madeni Patikası bizi harika manzaralarla sunan 2038m’lik
zirveye götürecek. Zirvede verilecek molanın ardından dönüşe geçiyoruz. Dönüşte aynı yoldan da dönebiliriz yada çarşaklı yoldan
dönüp yolu kısaltabiliriz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

10. Gün - WORTHINGTON BUZULU, VALDEZ, SHOUP KÖRFEZİ YÜRÜYÜŞÜ,
ANCHORAGE

Kahvaltının ardından McCarthy’den ayrılıyoruz ve Valdez’e doğru yola çıkıyoruz. 4 saatlik bir yolculuktan sonra Valdez’e ulaşmış
olacağız. Yol üstünde buzul yürüyüşü için Thompson Geçidi'nin yanındaki ünlü Worthington Buzulu'nda mola vereceğiz.
Yürüyşümüze Worthington Glacier State Park'taki park alanından başlıyoruz. Kramponlarımızı taktıktan sonra buzula çıkıyoruz. Kısa
bir atıştırma molası ile bölünmüş yaklaşık 2 saatlik bir buzul yürüyüşü yaptıktan sonra aracımızla tekrar park alanında buluşuyoruz.
Yürüyüşün ardından Thompson Geçidi ve Keystone Kanyonu üzerinden Valdez'e doğru yola devam ediyoruz ve McCarthy'nin
dağlık izolasyonundan sonra medeniyete dönüş diyeceğimiz sahil kasabası Valdez'i ulaşıyoruz. Valdez için yeni bir şehir diyebiliriz.
Çünkü 1964 yılında gerçekleşen büyük bir deprem kasabayı yok etti. Valdez'in içinde ve çevresinde çeşitli yürüyüş parkurları var.
Ayrıca yerel müze, altına hücum tarihi ve ünlü boru hattı hakkında bilgi edinmek için tarihi müzeyi ziyaret edebiliriz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

11. Gün - VALDEZ, ALYESKA, ANCHORAGE
Sabah kahvaltının ardından Valdez Limanı’na gidiyoruz ve feribotla Anchorage yakınlarındaki Whitter Limanı’na doğru yola
çıkıyoruz. Alaska Körfezi’ndeki bu yolculukta sağımızda Chugach Milli Parkı, sol tarafımızda ise ada manzaraları bize eşlik edecek.
Yolculuğun yapılacağı rota olan Prince William Sound’da 1989 yılında meydana gelen kazada 11 milyon galon petrol burada denize
karışmıştı. 16:00 civarında Whitter’a ulaştıktan sonra günün uzunluğundan da faydalanarak rotamızı Alyeska Kasabası’na
çeviriyoruz.
Kasabada kısa bir gezinti yaptıktan sonra Anchorage’a devam ediyoruz ve otelimize yerleşiyoruz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

12. Gün - ANCHORAGE, DÖNÜŞ
Bugün kahvaltı sonrası Anchorage Havaalanı’na doğru yola çıkıyoruz ve 11:40 kalkışlı Alaska Airline uçuşu ile Los angeles’a
geçiyoruz. Ardından TK10 sefer sayılı uçuşla İstanbul’a dönüyoruz ve bir başka BUKLATUR gezisinde görüşmek üzere
vedalaşıyoruz.
Konaklama Yeri
- Konaklama yok

Önemli Bilgiler
Fiyata Dahil Olanlar
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Profesyonel rehberlik hizmeti
11 gece konaklama
11 kahvaltı
Tüm havaalanı transferleri
Tüm ara transferler
Tüm geziler
KDV

Fiyata Dahil Olmayanlar
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Tüm uçak biletleri
Tüm yemekler
Tüm giriş ücretleri ücretleri
Tüm yemeklerde alınan içki ve içecekler ve otel ekstraları
Vize ücretleri
Dahillerde belirtilmeyen tüm hizmetler

