
Aljaska

Program po dnevih

A. Aljaska, program po dnevih

15 dni (20 dni s podaljškom - veslanje v Prince William zalivu ali podobnem fjordu)

1. let za Anchorage, prihod, prevzem avtomobilov, nakup potrebne dodatne opreme in hrane;
kdor ima energijo, lahko kolesari po Coastal driveu (3h) ali si ogleda muzej; nočitev v hostlu
2. obisk Alaskan natural heritage centra in spoznavanje kulture ljudstev Aljaske, malica ob
jezeru Eklutna, pot naprej v Talkeetno, kjer se sprehodimo po tem tipičnem in najlepšem
aljaškem mestecu, kempiranje
3. dopoldanski let nad Denalijem, do najvišjega vrha Amerike (Mt Mckinley oz Mt Denali), nad
ledeniki in med gorami, po malici premik do nacionalnega parka Denali, kempiranje
4. z busom v park, kjer lahko naletimo na grizlije, rjave medvede (redkeje), karibuje, lose...,
ustavimo se na najlepšem prelazu (Polichrome), nato pa nazaj do prelaza Sable, kjer bomo
naredili krajši treking (3 ure); v kemp in nočitev
5. z busom do jezera Wonder, kjer naredimo krajši treking (2 uri, po tundri in do jezera z
zrcalnim efektom gorovja Denali) in kempiramo
6. z busom ven iz parka, malica in premik do Fairbanksa / po Denali highwayu (odvisno od
vremena), kempiramo
7. vožnja s parnikom in premik proti GlenAlenu, kjer kempiramo / naprej po Denali Highway do
GlenAlena, kjer kempiramo
8. premik proti Anchorageu in naprej v Girdwood, kjer obiščemo stari zlatokop (vas, iščemo
zlato v reki), kemping
9. premik v Seaward, kjer na poti obiščemo ledenik Exit in v solidnem vremenu tudi ledeniško
polje Harting, nočitev v Seawardu
10. z ladjo na tipični turistični aljaški izlet, pod ledenike in v lovu za morsko fauno (kiti, delfini,
tjulnji); morje je lahko razburkano; kempiramo v Sewardu
11. premik proti Homerju, na poti obiščemo še zanimivo vas Nikolaevsk, kjer popijemo čaj, po
želji pa lahko pizkusiš tudi boršč, obiščemo vinarno (kjer vino delajo iz borovnic, brusnic, malin
etc), spijemo pivo in podobno v najbolj znani pivnici na Aljaski (v svetilniku); premik v Sterling,
nočitev v kempu
12. kolesarjenje po Russian river in Russian lakes poti, kjer se ustavimo ob znamenitih slapovih,
polnih lososov; za nekatere bo to dovolj, ostali pa gremo dalje do jezer in si privoščimo vsaj 40
kilometrov dolgo pot, od katerih je velika večina single-traila (kolesarske mokre sanje) /
alternativa, opcijsko, pa je ogled medvedov v lovu na losose na Cook Inleti (350 USD oz 375
USD z ribarjenjem), nočitev v Sterlingu
13. sprehod po dolini proti Devil"s prelazu in znamenitemu Resurection trailu, do jezer, povratek
v Sterling in premkik v Hope; alternativa je epsko kolesarjenje po Resurection trailu (ki traja cel
dan; najem kolesa cca 45 USD + prevoz koles iz Hopea do Sterlinga pri minimalno 6 potnikih
okoli 40 USD); kempiramo v Hopeu
14. povratek v Anchorage, oddaja avtomobilov in let proti domu
15. povratek domov

Priporočamo dodatek, ki je lahko vrhunec potovanja po Aljaski - kajakiranje v zalivu Blackstone
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ali podobnem fjordu, pod ledeniki, med ledenimi kockami in tjulnji, z izhodiščem v Whittierju
Opozorilo: priporočljivo je predznanje kajakiranja na morju, ki ga lahko dobiš tudi na iziletih v
Sloveniji in bližnji okolici z našim vodnikom. Vedeti moraš, da ima voda na Aljaski pod ledeniki
okoli 5 stopinj Celzija in kakršenkoli obrat je lahko smrtno nevaren. Kljub temu, da je naš vodnik
kajakaški vodnik, to ni nikakršno zagotovilo.
Ta dodatek/izlet uradno NI voden; naš vodnik ostane na Aljaski, lahko uredi vse potrebno in gre
tudi zraven (kot fizična oseba), vendar se mora pokriti vse njegove stroške najema, prevoza,
hrane, pijače etc + plačati za organizacijo dodatnih 100 EUR na osebo. Minimalno število ljudi
za dodatek je 5, maksimalno pa 11. Stroški dodatka, skupaj z dodatno organizacijo in hrano, so
ocenjeni na 400 EUR pri minimalnem potrebnem številu ljudi in kajakiranju v dvojcih (470 EUR
za kajakiranje v enojcu).
Pa še eno opozorilo: na Aljaski je vreme vedno nepredvidljivo in če le malo preko dneva
zadežuje sem in tja, je to tipično dobro aljaško vreme. Za Whittier pa obstaja znan rek: It"s
always shittier in Whittier. Kar pomeni, da kajakiranje morda ne bo šlo popolnoma po spodnjem
planu.
14. skupina kajakašev izstopi na poti v Whittier, kjer kempirajo in počakajo na vodnika, ki
pospremi skupino na letališče in se vrne še isto popoldne
15. najem kajakov in vse potrebne opreme, z vodnim taxijem na izhodšče našega kajakiranja,
kjer postavimo prvi tabor, kempiranje
16. kajakiranje proti ledenikom, v področju Prince William Sounda ali podobnem fjordu, skoraj
do ledenikov in med divjo morsko in kopensko floro (kiti, delfini, tjulnji, ptiči, medvedi...),
kempiramo na divje
17. morsko kajakiranje pod ledenike, med ledene kocke, kemipranje na divje na poti v zaliv
Surprise ali podobno, kempiranje na divje
18. morsko kajakiranje do zaliva Surprise, sprehod do jezera in povratek z vodnim taxijem v
izhodišče, v Whittier; z vlakom proti Anchorageu, kjer prespimo v hostlu
19. prosto za zadnje nakupe, podaljšan spanec, sprehod po mestu; prevoz na letališče in let
domov
20. povratek domov

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje po Aljaski

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Na
eventuelnih notranjih letih celo manj. Itak je preveč robe samo moteče. Zato skrbna priprava le
najnujnejšega ni odveč.

V pomoč ti podajamo listo potrebnih stvari, ki naj se znajdejo v nahrbtniku. Odhajamo na
Aljasko, kjer je lahko od nočnega rahlega minusa (Denali park), do sparnih 20+ st. C. Čakajo
nas podobne razmere, kot v oktobrskih gorah pri nas. Ko dežuje, je topleje. Ko je lepo vreme,
so večje razlike v temperaturi med dnevom in nočjo.

Dnevne temperature bodo okoli 15 stopinj. Vendar brez panike. Mrzlih noči ne bo veliko.
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Zlato pravilo: V bistvu potrebujete obleke za nekje 5 dni, vmes, v civilizaciji operemo. V
nahrbtniku naj se torej znajdejo (nekaj od tega dajte tudi nase):

Za na avionski polet:

mali nahrbtnik
jopica, revije
fotoaparat + ostalo kar gre na letalo (ne prvo pomoč ali toaleto!)
potni list (veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma izstopa iz ZDA) in potrdilo ESTA
(najkasneje do 10 dni pred odhodom!), maestro/cirrus bančna kartica, keš (USD)
zdravstvena polica za tujino, ki mora veljati tudi za aktivnosti v naravi

V nahrbtnik pa spokamo še:

vreča za nahrbtnik (t.i. prasica, vodo nepropustna)
spalna vreča, priporočamo umetna polnila (ali hidrofobni puh), komfort nekje do – 3 st. C
mala svetilka za na glavo
lahki treking čevlji z goretex membrano (uhodite jih!)
čevlji za preobutev ali sandali (npr. Teva)
švic perilo majica kratek rokav 2x, majica srednja debela dolg rokav, spodnje hlače,
tanke spodnje dolge hlače, vse iz ali umetnih vlaken ali posebne športne merino volne
debelejše pohodniške jesensko/ zimske schoeller hlače
tanjše pohodne hlače
tanjši/ srednji velur pulover/ jopica (Polartec 100)
lahko tudi tanka lahka puhovka iz umetnih vlaken (puha ne priporočam zaradi vlage in
dežja)
vetrovka + hlače gore-tex (ne predebelo, a tudi ne ravno ultralahek ali pretanek material)
deževni Gore-tex klobuk
nogavice (3 pari tanjših pohodniških nogavic, 1 par tople, debele nogavice)
spodnje perilo (3×), kopalke in kratke hlače (za morebitno prečenje rek), lahke
enostavne kolesarske hlačke, ki jih lahko oblečete spodaj, pod pohodnimi
tanjša fleece (ali volna) kapa, ne predebela in tanjše rokavice (fleece, volna)
sončna očala, poseben šal (buff), brisača (lahke popotniške so zakon – dobiš jih v
posebnih trgovinah)
toaleta: zobna ščetka, zobna pasta, krema za sončenje, krema za suhe ustnice...
medicinski paket (razdeli na dve osebi): sprej proti komarjem (30% DEET-a, kupimo
lahko na Aljaski), spitaderm sprej za razkuževati roke, antibiotiki (ciprobay), aspirin,
tablete proti diareji (linex), proti zaprtju, obliži, povoj, gaza, bivacin, tablete proti
slabosti...
knjiga, MP3, karte in še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne moreš živeti

Kampiranje:

blazina za spanje (samonapihljiva)
vreča za obleko, ki se uporabi kot blazina za pod glavo namesto povštra
nekaj lahkih vodo-nepropustnih vreč za: spalna vreča, blazina, osnovna obleka (perilo +
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nogavice), foto/ audio tehniko
lahek jedilni pribor (nobenih plastičnih piknik variant): tridelna posoda, pribor, nož
kvaliteten šotor (načeloma se bomo pred odhodom dogovorili na skupni turi, kdo bo spal
s kom)

Marsikaj (načeloma vse) lahko kupimo tudi na Aljaski, ker ni dražje, lahko je celo malce cenejše,
in gre za bolj kvalitetno prilagojen izbor:
-mreža proti komarjem, mazilo proti komarjem
-vlažilni robčki, manjkajoči toaletni pribor, BIO razgradljivi šamponi
-vodni filter.

Če bi bilo opreme za nakup več, se dogovorimo in lahko uredimo popust pri nakupu v naših
trgovinah.

Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečne partnerje, uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe
čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in
jeklene živce!

Dobro je vedeti

Dobro je vedeti!

Nadaljevanka Severna obzorja je bila le približek resnice o Aljaski, ki je prostrana, prazna, čista,
samotna, različna, deževna, posnežena, ledeniška, sončna, odprta, neokrnjena, polna živalstva
in rib. Aljaska je preprosto ena najbolj raznovrstnih dežel in pokrajin na planetu. Na trenutke ji je
z raznolikostjo Slovenija celo podobna.

Dežela ima različne klimatske pasove, podnebja in temperaturo. Tu niso samo ledeniki, ampak
tudi globoki fjordi. Poleg veliko neosvojenih visokih ledeniških alpskih vrhov, jih je še več nižjih,
pohlevnih, ki pa še človeškega pogleda ne dobijo, kaj šele željo po osvajanju. Saj, koga pa
zanima eden izmed sto tisočih hribov sredi tistega prostranstva?!? 
Za deželo so značilna tudi nepregledna prostranstva tundre, v kateri so ogromne in sladke
borovnice.

Če strnemo vse skupaj, je to dežela tundre, ledenikov, številnih gorskih verig in prostranih
smrekovih gozdov. Na severu osrednji del zapira gorovje Brooks Range, ki je še danes
praktično neraziskan.

Poleg vsega naštetega je morda največja odlika in magnet za obisk te dežele živalstvo. Večina
faune, ki tu živi, se pari ali migrira, to počne neokrnjeno in neovirano. Kot je to počela skozi
tisočletja. Na celotnem ozemlju sta namreč le dve večji mesti, Anchorage in Fairbanks, ki
predstavljata proti vsemu prostranstvu skoraj nič. Zato je Aljaska upravičeno dežela, ki ji rečejo
»The Last Frontier« - zadnja meja, zadnja obramba ekologije in skrbi za naravo.

https://www.shappa.si/potovanja/amerike/potovanje-aljaska.html stran 4/5



Aljaska

Samo po sebi se postavlja vprašanje: Kaj na Aljaski videti in kaj ne? Aljaska nima planote, kot
Tibet. Ni enovita saharska puščava kaj šele samostojna himalajska veriga. Tu je to vse nekako
skupaj; seveda ni peščenih puščav, so pa ogromna ledena polja. Pri pustolovščinah na Aljaski
gre brez dvoma za prvovrstno, zelo novo doživetje. To deželo je treba resnično razumeti, jo
vonjati, dihati in ji prisluhniti. Potem jo šele razumeš.

Pokrajina je divja, neokrnjena in redko poseljena, vreme pa zna biti precej muhasto. Zato
turistično gledano to ni najlažja dežela.Gre za globoko izkušnjo, ki ostane v človeku in ga
zaznamuje. Ampak, ali v življenju sploh šteje še kaj več, kot dobra, kvalitetna izkušnja?

Gre za potovanje, kjer se boste naučili tudi osnov preživetja v divjini. Delovali bomo kot skupina.

Osebna oprema mora biti dobre kvalitete, znanih proizvajalcev, kajti vremenski pogoji so lahko
bolj zahtevni, kot ste jih sicer vajeni iz drugih področij.

Gre za outdoor športno potovanje in resnično avanturo življenja, čisto brez heca ali marketinga.

Zakaj Aljaska?
Nedvomno zato, ker je to nekakšen outdoorovski vrhunec. Vrh gore, ki ga lahko doživi ljubitelj
aktivnosti zunaj v naravi. Tudi zato, ker je tako edinstvena in ker je ni pokrajine na svetu, ki ji
Aljaska v nečem ne bi bila podobna (razen peščene puščave, ampak na čisto drugačen način).
Tam kraljujejo živali, na nočnem nebu se vrti osupljivi pojav Aurora Borealis, domačini so
sproščeni, ljudje, ki se veselijo vsakogar.
Na Aljasko gremo predvsem po doživetja in zgodbe, ki ostanejo v nas za za večno in jih
podoživljamo še dolgo zatem.

Aljaska poleti:
Dežela preko poletja dobesedno oživi. Proti koncu junija temperature čez noč poskočijo za več
kot 30 stopinj, v povprečju pa se čez dan gibljejo med 15 in 25 stopinj Celzija. Temperatura v
tundri, na predelih, ki so zaprti pred vetrom, dosežejo tudi do 40 stopinj. Na drugi strani pa se
lahko že konec avgusta pojavijo prve snežne plohe tudi po nižinah, ki na srečo pomorijo večino
mrčesa. Jesen je sicer lepa, a mraz že trka na vrata. Pa tudi dan je že krajši, nočne temperature
pa precej nizke. Tudi pod ničlo.
Avgust je sicer lahko nekoliko bolj vlažen, a je še vedno toplo, recimo poletno. Takrat je tudi
najboljši čas za opazovanje ali ribolov milijonskih jat lososov in za obiranje borovnic. Pa še
večino mrčesa izgine.
In še nekaj: na Aljaski je občutek hladu zaradi vlažnosti večji, kot sicer o tem govorijo
temperature. Ki so poleti presenetljivo mile!
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