Produit

Homer - Bear & Wildlife Viewing Flight Safari
Land op een afgelegen strand van de spectaculaire Katmai wildernis en ontmoet de bruine beer. Geniet van een
panoramische vlucht vanuit Homer aan boord een vliegtuigje. U vliegt over een landschap rijk aan vulkanen en
gletsjers tot het nationaal park Lake Clark of de oostkust van het nationaal park Katmai (deze tour gaat niet naar de
watervallen van Brooks Falls). De eindbestemming verschilt naargelang waar de beeractiviteit de grootste is. Eénmaal
geland aan het strand wandelt u in het gezelschap van uw gids ongeveer 3 uur langs de stranden en weiden om de
bruine beer in zijn natuurlijke habitat te observeren. Vanop een veilige afstand kan u zien hoe de beer vist, achter
schelpen graaft, wroet om sappige wortels en gras te eten, hoe hij met zijn soortgenoten omgaat en zijn jongen
grootbrengt. U krijgt eveneens de kans om vossen, zeearenden en andere zeedieren te zien. Deelnemers krijgen
tijdens deze tour bijna altijd de kans een beer te ontmoeten, maar de ontmoeting kan helaas niet gegarandeerd
worden. Omwille van veiligheidsredenen kan de excursie door de slechte weersomstandigheden geannuleerd worden.
Info:
Duur: 5-6 uur
Vertrek: Dagelijks tussen 25/05 en 10/09 (04/07 is dit bezoek niet beschikbaar)
Tijdstip: meestal een ochtendvertrek tussen 7u-9u; bepaalde dagen is het vertrek ook mogelijk in de namiddag. Het
precieze tijdstip hangt af van de getijden en de weersomstandigheden.
Minimumleeftijd: 7 jaar
Aantal passagiers: minimum 2, maximum 5 per vliegtuigje
Maximum toegelaten gewicht per persoon: 113 kg
Prijs per persoon vanaf

€ 647

Inbegrepen in de prijs:
- Panoramische heen- en terugvlucht.
- Gegidste rondleiding
- De lokale taksen.
Niet inbegrepen in de prijs:
- De maaltijden
- De transfers van en naar uw hotel.
Opmerking:
- Een minimum van 2 personen is vereist om van deze excursie te genieten.
- De deelnemers zullen in rubberen laarzen te midden hoog gras moeten wandelen, op modderige, oneven en natte
grond.
- Tijdens het gedeelte aan land verblijft u de hele tijd buiten, zonder schuilplaats of toilet en blootgesteld aan het
misschien wel koude, natte en winderige weer.

