
5 NAJŁADNIEJSZYCH PARKÓW
NARODOWYCH NA ALASCE

Alaska oferuje wspaniałe krajobrazy i niczym nie zmącone piękno
dzikiej przyrody. Znajduje się tam więcej parków narodowych, niż
we wszystkich innych stanach Ameryki. Tourism-Review.pl zachęca
do zapoznania się z ofertą niektórych parków narodowych Alaski, w
oparciu o Matador Trips.

Park Narodowy Glacier Bay
Park Narodowy Glacier Bay popularny jest głównie ze względu na wspaniałe lodowce i dostęp do
morza. Statki pasażerskie i łodzie wycieczkowe dostarczają więc turystów, którzy podziwiają
wspaniały krajobraz i obserwują mieszkające tam orki.

Park Narodowy Denali
Park Narodowy Denali jest obowiązkowym miejscem, które trzeba odwiedzić będąc na Alasce.
Niewątpliwym atutem parku jest fakt, że to właśnie na jego terenie znajduje się najwyższy szczyt
Ameryki Północnej – McKinley. Wprawdzie samochody mają zakaz wjazdu do Denali, jednak możliwe
są wycieczki autokarowe. Jednak prawdziwi poszukiwacze przygód zwiedzają park pieszo. Co bardzo
ciekawe, nie ma tam zbyt wielu szlaków wycieczkowych, a turyści mogą „chodzić” niemal tam gdzie
tylko zechcą.

Park Narodowy Wrangell-St. Elias
Mający powierzchnię 13 milionów hektarów - Wrangell-St. Elias jest największym parkiem
narodowym w USA. Znajduje się również na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i w
przeciwieństwie do innych parków na Alasce, Wrangell-St. Elias jest otwarty dla samochodów. Na
terenie parku znajdują się dwa miasta: McCarthy i Kennicott, w którym znajduje się 13-piętrowy
zabytkowy młyn.

Park Narodowy Klondike Gold Rush
Park Narodowy Klondike Gold Rush to miejsce, gdzie możliwe jest podążanie śladami słynnych
poszukiwaczy złota z 1898 roku na trasie Chilkoot Trail. Trzy lub czterodniowa wycieczka prowadzi
od poziomu morza w Alasce i kończy się nad Chilkoot Pass w Kanadzie. Na szczęście szlak jest
wyraźnie oznaczony i monitorowany przez strażników. W parku znajdują się specjalnie wyznaczone
miejsca kempingowe, jednak ze względu na dużą ilość turystów należy je rezerwować z dużym
wyprzedzeniem. Warto również pamiętać, że liczba turystów, którzy mogą się aktualnie znajdować
na szczycie jest ograniczona.

Park Narodowy Gates of the Arctic
Przygotuj się na niesamowitą scenerię. Park obejmuje dwa szczyty: Frigid Crags i Boreal Mountain, z
której wypływa rzeka Koyukuk. Jednak dojazd do parku wymaga szczegółowego zaplanowania, gdyż



nie ma dostępu do drogi. Dostać można się tam więc jedynie drogą powietrzną z Bettles, Coldfoot, i
Kotzebue lub pieszo od autostrady Dalton.

Dostarczone przez Tourism Review.pl, dostawcy aktualności turystycznych dla światowej
społeczności związanej z branżą turystyczną. Odwiedź www.tourism-review.pl
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