
 

Anchorage
Chegue à Anchorage por via aérea ou marítima. Explore os diversos museus, restaurantes, 

lojas e boutiques de uma das cidades mais ao norte do globo. O Alaska Aviation Museum é 

imperdível. Não deixe também de apreciar as vistas espetaculares do restaurante Crow’s Nest, 

no Hotel Captain Cook. No segundo dia, confira a vida selvagem e as geleiras. Há diversos 

tours disponíveis, de 2,5 horas a 8 horas de duração. Inclua Portage Glacier, Mount Alyeska 

ou o Alaska Wildlife Conservation Center às atividades do dia. Faça um cruzeiro pelo lago 

Portage para ver as geleiras e aprender sobre as plantas e os animais que habitam o Portage 

Valley. Suba de teleférico até o pico do Mount Alyeska. As vistas do Turnagain Arm no Cook 

Inlet e das geleiras alpinas são incríveis. No centro de vida selvagem é possível ver lobos, alces 

e ursos-cinzentos. Hospedagem: Anchorage

Alasca: montanhas, parques e geleiras

Alasca

Anchorage, Alasca

De Anchorage a Kodiak Island 
Pela manhã, visite o Alaska Native Heritage Center para conhecer construções típicas e 

assistir a demonstrações que apresentam os 11 principais grupos culturais do estado. Os mais 

aventureiros podem fazer a trilha de 2,4 quilômetros até o pico da Flattop Mountain, de 1,070 

metros de altura. À tarde, vá de avião de Anchorage até Kodiak Island para passar a noite. O 

voo dura 45 minutos. Hospedagem: Kodiak Island 



 

Para buscar mais inspiração e ideias para viagens pelos EUA, acesse  
VisitTheUSA.com

De Kodiak Island a Anchorage
Em Kodiak Island, faça um tour guiado ou de barco para observar os ursos que habitam a ilha 

— são mais de três mil. Outra opção é alugar um carro e explorar a ilha independentemente.  

A ilha é a segunda maior dos EUA, atrás apenas do Havaí, e é considerada o destino ideal para 

aqueles em busca de aventura. Pegue um voo de volta para Anchorage no início da noite. 

Hospedagem: Anchorage

Denali National Park

De Anchorage a Denali
Faça uma viagem cênica de Anchorage ao Denali National Park a bordo do Denali Star Train. 

Compre sua passagem para um dos vagões de teto de vidro para apreciar melhor as vistas. 

O trajeto vai em direção ao norte, através de Talkeetna. As vistas do Mount McKinley e da 

natureza selvagem no caminho são espetaculares. Se não quiser ir de trem, pegue o Park 

Connection Motorcoach: o serviço é diário e percorre o trajeto mais rapidamente. Muitas 

pessoas optam por ir de trem e voltar de ônibus ou vice-versa para apreciar cenários diferentes. 

Também é possível pegar um avião entre Anchorage e Denali. Hospedagem: Denali

Denali
Curta um dia inteiro em Denali. Com mais de 2 milhões de hectares, a área imensa e remota 

tem o pico mais alto da América do Norte, além de florestas alpinas, tundra e geleiras. As 

excursões de ônibus atravessam a Denali Park Road, uma via com 148 quilômetros de extensão. 

Os tours variam de 4,5 a 13 horas de duração. Faça sua reserva com antecedência. Você 

pode escolher fazer excursões para conhecer a natureza e a vida selvagem da região ou a 

Kantishna Tour, que leva os visitantes a uma cidade mineradora histórica. Denali oferece todo 

tipo de recreação ao ar livre. Inicie uma caminhada saindo do centro de visitantes ou do rio 

Savage. Faça um programa a pé guiado com um guarda florestal, faça rafting rio Nenana, 

pratique mountain biking ou visite os canis de cães de trenó em Denali para assistir a uma 

demonstração. Hospedagem: Denali

De Denali a Anchorage
Volte à Anchorage de ônibus, trem ou avião e use a tarde e a noite para conhecer as opções de 

compras, arte, artesanato, museus e gastronomia da cidade. Hospedagem: Anchorage


