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Miért éppen Alaszka? 

Norwegian Bliss csoportos hajóút magyar 

nyelvű idegenvezetővel 
2023. Május 4-14. 

 

Az egyik legfestőibb és legizgalmasabb hajóút Alaszka, és ez a 7 napos útvonal még az Icy Strait Pointot és annak 

vadonbeli élményeit is magában foglalja. Juneau-tól nem messze található a fenséges Mendenhall-gleccser. Sétáljon a 

természetjáró ösvényeken, és fedezze fel a látogatóközpontot, ahonnan kilátás nyílik a Juneau jégmezőre. Icy Strait Point 

az állam legnagyobb tlingit őslakos falujának ad otthont, vizei pedig hemzsegnek a vadon élő állatoktól, köztük az orkáktól 

és a púposhátúaktól. Mivel Icy Strait Point minden boltja bennszülött tulajdonban van, ez az a hely, ahol autentikus árukat 

és kézműves termékeket vásárolhat. Az utolsó kikötő Victoria, a Csendes-óceán északnyugati részének legrégebbi városa. 

Zöld területeivel és viktoriánus építészetével lenyűgöző. Nézze meg a Butchart Gardens-t és a Craigdarroch kastélyt. 

 

Balkonos kabin: 1 549 900 Ft/fő 

 
Az árak kétágyas elhelyezésre vonatkoznak, egyágyas elhelyezésnél felárat kell fizetni, a többágyas elhelyezés esetlegesen kedvezőbb árú. 

 

A részételi díj tartalmazza: repülőjegyet budapesti indulással · transzfereket · szállást Seattleben két éjszakára kétágyas 

elhelyezéssel, reggelivel · egész napos Seattle városnézést · Open Bar All Inclusive italcsomagot(1) · 250 perces wifi 

csomagot(2) · adókat, illetékeket · kötelező borravalót · teljes ellátást a hajón balkonos kabinban Esta vízum ügyintézést** 

· magyar nyelvű idegenvezetőt az utazás teljes időtartama alatt 

 

Választható opciók: baleset- betegség- és poggyászbiztosítás · útlemondási (sztornó) biztosítás · fakultatív programok* 

 
Pótágyas kabinok lekérésre és visszaigazoltatást követően foglalhatók. 

A meghirdetett csoport minimum létszáma: 20 fő, kirándulások esetében minimum: 10 fő. 

A program sorrendi változásának jogát fenntartjuk. A tengeri hajóutak esetén a hajótársaság minden esetben fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül - akár 

a hajóút időtartama alatt is - a meghirdetett kikötési útvonaltervtől eltérjen, ha az indokolt. 

Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a kialakult pandémiás helyzet miatt a hajótársaságok fenntartják a jogot arra, hogy az előre meghirdetett hajótól eltérően más hajóval 

valósítsák meg az utazást, vagy indulás előtt - akár pár nappal - módosítsák a kikötéseket. Az ilyen jellegű cserére irodánknak nincs ráhatása. 

*A fakultatív programok árairól itt, a honlapunkon, míg a részvétel esetleges feltételeiről munkatársainknál tud részletes információt szerezni. 

** Esta amerikai vízum ügyintézés Magyarországon született, magyar állampolgárok részére  


