Inconnu Lodge
Aventuras na Natureza no
território Yukon/ Canadá
Fatos sobre a pousada
A Inconnu Lodge fica a 180 milhas, a leste de Whitehorse, no território Yukon no Canadá. Situada na costa norte do Lago McEvoy, a
pousada está a 40 milhas ao oeste dos territórios do noroeste- a fronteira Yukon, e a 125 milhas ao norte da Columbia Britânica- a
fronteira Yukon.
Atividades
A Inconnu Lodge oferece aos seus hóspedes uma grande variedade de
atividades. Entre elas: pesca, viagens na correnteza do rio, canoagem,
excursões em helicóptero e caminhada, fotografia ou apenas
relaxamento em geral. Você tem a opção de passar seu tempo em
apenas uma única atividade ou então optar por fazer uma combinação
de atividades ao longo de sua semana. Com vastas áreas de terra à sua
disposição para se divertir, o hóspede da Inconnu Lodge terá a
oportunidade única de explorar e vivenciar toda a majestosidade do
Yukon.
Como chegar ao local

Este destino fabuloso encontra-se no coração do território Yukon.
A sua aventura terá que ser iniciada com um vôo para Vancouver,
na Columbia Britânica ou para Calgary Alberta. A partir daí, voe
com a Air Canada, Air North ou WestJet, em vôos diretos até
Whitehorse, território
Yukon, Canadá. Você terá um pernoite em Whitehorse e na manhã seguinte, o nosso guia irá buscá-lo para o vôo até a
Inconnu Lodge. O hotel também providenciará um serviço de transporte de e para o aeroporto.
Você terá uma grande variedade de combinações sem fim para ver e fazer na
Inconnu Lodge. Prepare-se pois a comida vai impressioná-lo, as paisagens
irão enfeitiçá-lo e o ar irá revitalizá-lo e a aventura irá fará de você uma
pessoa totalmente nova.

Acomodações e Serviços
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabines dos
hóspedes
Lounge e bar
Salão de conferências
Sauna e jacuzzi
Loja do saguão
Wifi
Canoas
Cabinas isoladas
Guia completo
Todo equipamento fornecido

Inconnu Lodge Box 29008 OK Mission RPO, Kelowna, BC, V1W 4A7
Ph. 250-860-4187 www.inconnulodge.com
info@inconnulodge.com

Inconnu Lodge
Aventuras na Natureza no Território Yukon do
Canadá
No seu pacote da Inconnu Lodge você terá:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Inconnu Lodge recomenda a todos os seus
hóspedes que adquiram um seguro de viagem.

Serviços de transporte chegada/saída, do aeroporto até
o hotel e de volta ao aeroporto
* Está tudo incluído no Yukon Sun, com
Vôos para e a partir da pousada
exceção das licenças de pesca e o
Todas as refeições e acomodações da pousada
transporte inicial até Whitehorse, quartos
Vinho no seu jantar
de hotel no trajeto, as gorjetas e taxas
Serviço de guia completo
aplicáveis.
Vôos regulares de passeio em hidroaviões
Helicóptero alpino- caminhada
** Pagamento pode ser feito com cartões
Utilização de barcos, motores, canoas, caiaques, combustível, etc.
Visa ou MasterCard ou cheques ou ainda
Varas, bobinas, iscas e moscas
por transferências diretas
Pernoites em cabinas isoladas
Terá a sua disposição mochila e material de pernoite
Terá a sua disposição todas as instalações da pousada, incluindo o salão de conferências
Todo o divertimento e aventura possível!

No seu pacote não estarão incluídos os vôos-aventura em hidroavião até Virginia Falls, os vôos-aventura de helicóptero até as geleiras e
até o Cirque of the Unclimbables, as licenças de pesca, os pernoites em Whitehorse, os itens de uso pessoal, as despesas de bar e nas
lojas, as gorjetas e as demais taxas aplicáveis. O Yukon cobrará uma taxa de 5% em todos os itens.
Ao fazer sua reserva você terá que efetuar um depósito de 25%. O pagamento de 25% é para ser efetuado antes de 31 de dezembro do
ano da data da sua viagem, e todo o restante terá que ser pago até 1 de maio. Os cancelamentos não terão direito a reembolso. Mas
poderão ser transferidos para uma outra data, caso este tenha sido modificado até o dia 1 de março do ano da data da viagem a ser
realizada.

Semana #
Horários e Preços da Viagem em 2015
5 dias e 5 noites - US$ 6.295.00
7 dias e 7 noites - US$ 7.395.00

Reserve Agora a sua aventura Yukon!

Para efetuar a sua reserva ou ainda receber respostas
para as suas perguntas ou simplesmente obter mais
informações, entre em contato com o escritório principal
da Inconnu Lodge:
Box 29008 OK Mission RPO Kelowna,
British Columbia, Canada, V1W 4A7
Telefone: 250 – 860 – 4187
Envie seu e-mail para info@inconnulodge.com e
receba respostas rápidas ou solicite ainda uma brochura
gratuita.

Datas

Dias

1

18 a 23 de Junho

De quinta a terça-feira / 5 Dias

2

23 a 28 de Junho

De terça a domingo / 5 Dias

3

De 28 de junho a 3 de julho

De domingo a sexta-feira / 5 Dias

4

De 3 a 10 de Julho

De sexta a sexta / 7 Dias

5

De 10 a 15 de Julho

De sexta a quarta-feira / 5 Dias

6

De 15 a 22 de Julho

De quarta a quarta / 7 Dias

7

De 22 a 27 de Julho

De quarta a segunda-feira / 5 Dias

8

De 27 de julho a 1 de agosto

De segunda a sábado / 5 Dias

9

De 1 a 6 de agosto

Se sábado a quinta-feira / 5 Dias

10

De 6 a 11 de Agosto

De quinta-feira a terça-feira / 5 Dias

11

De 11 a 18 de Agosto

De terça a terça / 7 Dias

12

De 18 a 25 de Agosto

De terça a terça / 7 Dias

13

De 25 a 30 de Agosto

De terça-feira a domingo / 5 Dias

14

De domingo a sexta-feira / 5 Dias

15

De 30 de agosto a 4 de
setembro
De 4 a 9 de Setembro

16

De 9 a 14 de Setembro

De quarta a segunda-feira / 5 Dias

De sexta-feira a quarta-feira / 5 Dias

Inconnu Lodge
Aventuras na Natureza no território Yukon- Canadá
Amostra de itinerário:
Apenas uma semana possível...
Dia 1

Chegada na pousada, reunião de orientação, definição dos guias, pesca no Lago
McEvoy para a pesca de truta ou em um rio próximo para rastreamento no Ártico com
moscas ou minas. Do lago principal você terá muita vida selvagem para observar: alces,
caribus, águias, águias-pesqueiras, falcões, cisnes trombeteiros, mobelhas e patos.

Dia 2

Voe em direção do conjunto de lagos e rios mais próximos e até o maior e mais abundante
lago de truta de todo o território situado ao norte. Concentre-se nos rastreamentos no Ártico
(perto de cada lançada) e na truta deste rio maravilhoso.

Dia 3

Voe até um lago mais distante e desça o rio nas jangadas infláveis e pesque truta do lago e
aprecie um dos maiores picos ao norte. Coleta via helicóptero. Antes do jantar, faça um
passeio de canoa e remo em direção dos vários lagos da Inconnu Lodge e conheça como é
a vida selvagem local.

Dia 4

Passe seu dia pescando e explorando o lago e o conjunto de rios da pousada principal.
Encontro de almoço na costa da ilha: tenha um fantástico banquete onde é servido truta
assada ou ainda tenha uma aventura voadora até as cataratas Virginia Falls no rio South
Nahanni ou ainda faça um vôo-aventura de helicóptero de um dia até os glaciares a leste da
pousada, seguido de um almoço no Cirque of the Unclimbables, uma das melhores regiões
de escalada vertical do mundo.

Dia 5

Viagem de helicóptero e caminhada num prado alpino para observação de caribus, ursos
pardos, várias espécies de pássaros e paisagens ou faça ainda uma das nossas viagens às
cataratas Virginia Falls ou ao Cirque of the Unclimbables.

Dia 6

Voe até um grande lago ou ao conjunto de rios. Pesque trutas do lago, visite o pico ao
norte mais conhecido como pico Northern Pike, faça rastreamentos árticos, passe o seu
dia ou tenha um pernoite em uma das nossas cabines isoladas. Pesque no rio Woodside
no período da tarde, visite o pico ao norte/ Northern Pike, faça rastreamentos árticos e
pesque no Inconnu (Nelma), ou explore o posto comercial abandonado.

Dia 7

Voe até um dos melhores conjuntos de rio da Inconnu durante uma aventura de um dia
e pesque truta do lago, faça rastreamento ártico ou pesque truta.

Um ótimo complemento em sua aventura na Inconnu Lodge será fazer mais uma ou duas visitas.
Esses são destinos inesquecíveis localizados na região de Nahamnni, no Parque Nahanni, tido como
patrimônio da humanidade segundo a Unesco, com uma área de 4.770 Km2.
Preço das visitas complementares:
Aventura nas cataratas Virginia Falls em hidroavião, para até 4 pessoas US$ 2.400.
Voe até os territórios ao nordeste e aterrisse no rio Nahanni, um dos rios selvagens mais
espetaculares da América do Norte, e passe o seu dia explorando as cataratas Virginia Falls.
São duas vezes a altura das Cataratas do Niágara.
Aventura de helicóptero até as geleiras Logan e o Cinque of the Uncliambables, para até 3 ou 4
pessoas de peso leve a médio, a US$ 2.800.
Viaje de helicóptero e passe o dia todo neste destino inesquecível, que apenas algumas pessoas
puderam vivenciar até hoje.
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O que é para ser levado. Lista não-definitiva do que você terá que trazer para a Inconnu Logde:
Casacos/calções de chuva (GORE TEX recomendado)******
Casacões de inverno (rigoroso)
Macacões pesca*****

•

Varas fly de pesca #3, #6, #8

Carretilhas fly com bóia, ponteira e cabo completo de flutuação
Varas giratórias e extensíveis, de peso médio/ leve, linha de 6 e 12 libras
Conjunto de varas giratórias, extensíveis, água e gigas
Cortadores de fios
Ganchos/Cordão para pesca fly release
Corta-vento
Camisa de lã
Suéter/camisa
T-shirts
Meia e roupas íntimas (cuecas)
Calças/jeans
Shorts
Calção de banho (para jacuzzi/sauna)
Chapéus e luvas
Óculos de sol polarizados
Botas para caminhada (de boa qualidade e, se possível, à prova d’água)
Protetor solar/labial
Boa máquina fotográfica e/ou câmera de vídeo
Dinheiro, cheques de viagem ou cartões de crédito Visa ou MasterCard.
Passaporte e documentos de viagem

Lembrete: não incluímos todos
os tipos de varas de pesca,
carretilhas, iscas e moscas.

