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Ficamos tão empolgados com
nosso cruzeiro pelo Alasca que
pedimos à nossa colunista que
compartilhasse também suas
experiências nesse instigante
estado norte-americano
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Alasca, um lugar de superlativos
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A grande maioria das viagens pelo Alasca se limita
aos roteiros de navio e visita a algumas cidades, o
que por si só já garante uma experiência sem precedentes. A vida é abundante, mas já foi mais, contam
os moradores de lá. As viagens de trem remetem aos
primeiros momentos da ocupação do Alasca pelos
americanos, quando da corrida do ouro, ao final do
século 19. Naquele momento, e ainda hoje, o trem
é um elemento vital para os habitantes da região.

De trem consegue-se avançar da
costa do Alasca para o interior, para
Seward, Whittier, Talkeetna e Fairbanks, além de Anchorage e o acesso
ao Parque Denali. No verão é possível ver os salmões subindo os rios de
Seward. O hotel Seward Windsong
Lodge, nas proximidades da cidade,
é uma boa opção de hospedagem no
acesso a uma das principais atracões,
o Exit Glaciar. Ali é possível ver os
efeitos do aquecimento e a retração
das geleiras. Já o melhor lugar para
uma boa refeição, como que quase
em todo Alasca, são as cervejarias
locais. A Seward Brewing Company
não foge à regra. Boa comida, cervejas artesanais e vinhos. O cardápio é
composto com ingredientes locais,
muito halibute, king crab e vieiras.
Várias ilhas compõem um cenário
paradisíaco. Em Fox Island, há um
pequeno hotel, o Kenai Fjords Wildnerss Lodge. Junto a uma boa comida é possível ter a experiência de
ficar em um lugar que muito pouco
mudou ao longo dos tempos. Talkeetna é uma cidade de menos de mil
habitantes, divididos entre montanhistas e artistas. A Denali Brewing
Company, um ambiente que remete
aos refúgios de montanha, seja em
seu jardim, é um ótimo lugar para se
comer. O halibute da casa é especial.
Depois de tudo isso, um café, logo
ali do lado, na Conscious Coffee, e
um sofá. A melhor opção para dormir é o Talkeetna Alaskan Lodge.

Na página ao lado, as docas de Sewatd, de onde se pode ver os salmões subindo o rio. Acima, detalhe do
charmoso deck do Kenai Fjords; abaixo, o visual de Fox Island; e, no detalhe, uma das delícias feitas a
partir do halibute, um dos peixes da região

os melhores lugares
para comer pelo alasca
são as cervejarias
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