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Ostatnia Granica – jak Amerykanie mówią o 

Alasce

Alaska to największy stan USA

kulturę Eskimosów i 

Aleutów

To kraina niedźwiedzi, tajgi, tundry, miliona jezior

czynne wulkany, lodowce, a 

nad wszystkim dumnie góruje najwyższy szczyt Ameryki Płn – Denali 

(6190 m n.p.m.) zaliczany do Korony Ziemi

Denali Base Camp to 

piorunujące przeżycie
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Zwiedzimy również Denali National Park

będziemy 

przemierzać autobusem

Krajobrazy Alaski to także magnetyczne lodowce

Glacier View, z którego pieszo ruszymy 

malowniczą trasą wprost na lodowiec

będziemy przemieszczać się 

kamperami

Ta część wyprawy nie 

będzie podyktowana sztywnym harmonogramem

rejs na wieloryby



DZIEŃ 16 Powitanie z Alaską
wylot z Calgary do Anchorage na Alasce

dzień zakończymy kolacją w restauracji

fot.Paxson Woelber



5

DZIEŃ 17 Spotkanie z piżmowołem

wizyta w Anchorage Museum

trzykrotnie powiększyło swoją powierzchnię 25 

000 obiektów i blisko 500 000 historycznych fotografii

pierwszej dziesiątki atrakcji Alaski

odwiedzimy hodowlę wołów 

piżmowych

dwugodzinną trasę do Talkeetna

miasteczko Cicely z „Przystanku Alaska” 

mogło być wzorowane właśnie na Talkeetna

skosztujemy rzemieślniczego, lokalnego piwa
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Oomingmak, 

co w tłumaczeniu znaczy kudłacz

w konkurencji włochatości nie mają sobie 

równych

zagrożone 

tworzą okrągły szyk, chowając młode w środku 

okręgu



7

DZIEŃ 18 Denali czyli 
Mount McKinley

najwyższego szczytu Ameryki 

Północnej, czyli Denali

Atabaskowie nazwali górę Denali, co oznacza „wysoki”

przegłosowały przywrócenie dawnej nazwy

Dwugodzinny lot z lądowaniem na lodowcu to niesamowite przeżycie. 

przepiękne widoki na otaczające góry i imponujący 

lodowiec

wyruszymy w kierunku Parku Narodowego Denali

49th State Brewing Company, znanej z doskonałej kuchni i 

świetnych imprez plenerowych
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skał krystalicznych, głównie 

granitów i łupków

bardzo niska temperatura do -60 st. C oraz prędkość 

wiatru dochodząca do 160 km/h

Wspinacze są 

zdani wyłącznie na siebie, nawet w kwestii dźwigania 

ekwipunku. Kahiltna Base 

Camp na wysokości 2200 m n.p.m.

my na tym lądowisku 

wylądujemy
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DZIEŃ 19 Into the wild
Ruszamy do Denali National Park

wysokie góry, lodowce, tundra, rzeki, jeziora i dzikie zwierzęta

szutrowa droga o długości ok. 150 

km

zminimalizować wpływ człowieka na otoczenie

poczuć się jak pionier w 

dziewiczym terenie

powrót do Talkeetna
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DZIEŃ 20 Spacer po lodowcu
miasteczka Glacier View

Matanuska Glacier

dziura pogodowa, zimne powietrze z lodowca wypycha to ciepłe do 

góry Spacer w rakach po 

twardej, lodowej skorupie, rześkie powietrze i widoki, które zapierają dech w piersi są warte 

każdego wysiłku
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DZIEŃ 21 trekking nad lodowcem

trekking po Winner Creek Trail

kamperami w kierunku miasta Seward

Alaska Wildlife Conservation Center 

żubry, jelenie, czarne i brązowe 

niedźwiedzie, rysie, woły, renifery, jeżozwierze, sowy, wilki, lisy 

szybka wizyta na Exit Glacier

W latach 2013-2014 wyjście z lodowca 

cofnęło się aż o 57 m

Alaska Sealife Center 

jedyny stały zakład rehabilitacji ssaków morskich
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Girdwood to przepiękne, górskie miasto Alaski położone jest wśród 

bujnego lasu

wjedziemy gondolą, by z góry 

podziwiać piękne widoki
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DZIEŃ 22 Morski 
zwierzyniec
czas na leniwe śniadanie i kawę

Przed nami rejs statkiem po lodowatych wodach Zatoki 

Zmartwychwstania

przepiękne widoki i plenery do zdjęć oraz wiele gatunków 

dzikich zwierząt

Wieloryby, orki, humbaki, 

morświny, maskonury, lwy morskie, foki i liczne ptactwo to 

główni bohaterowie widowiska, 

z ogromną wiedzą i 

doświadczeniem całej załogi to przeżycia i emocje
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DZIEŃ 23 Goodbye Alaska
porządkujemy nasze domy na kółkach

ostanie chwile na Alasce

czas na chwilę 

refleksji, że wciąż jeszcze istnieją miejsca na naszej, pięknej planecie Ziemi, 

tak mało skażone działalnością człowieka 
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DZIEŃ 24 Powrót do kraju
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TERMIN WYPRAWY:
25.06-3.07.2020
koszt uczestnictwa:
2800 pln + Loty

zapytaj o szczegóły!
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Igor Olejniczak

Anna Mitrocka

www.legalnomads.pl

Mateusz poznański Michał Truchanowicz

Grzegorz słowiński

Piotr Deutsch

Bartek rysak
Izabela szymańska

mailto:igor@legalnomads.pl
mailto:anna.mitrocka@legalnomads.pl
https://www.facebook.com/LegalNomadsPL/
https://www.instagram.com/legalnomads.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCjgThCa-vMw4yoPtDr6UZkg
https://vimeo.com/user38412692
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Przygoda czeka, nie zwlekaj!
Mamy tylko 14 miejsc :)
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Arequipa wygasły Wulkan Chucura

Kanion Colca
wyspy Amantani i Taquile

Machu Picchu
Święta Dolina Inków

Lima

Jezioro Titikaka Cusco
Amazonia


