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Dag 1: Aankomst te ANCHORAGE
Na aankomst, vrije transfer (niet inbegrepen) van de luchthaven naar het hotel Comfort Inn Ship Creek. Logies.

Dag 2: ANCHORAGE
Volledig vrije dag. U kan een tocht maken met de stadstrolley, het indrukwekkende ‘Museum of History & Art’ 
verkennen of u kan de diverse soevenir-shops een bezoekje brengen. Logies.

Dag 3: ANCHORAGE - SEWARD
Vroeg deze morgen vertrekt u per trein in zuidelijke richting tot Seward. Het spoor volgt de oevers van het 
schitterend natuurgebied van de Turnagain Arm waar u regelmatig spelende beluga's kunt gadeslaan. Na 
aankomst te Seward, vrije transfer (niet inbegrepen) van het station naar het gereserveerde hotel Seward 
Harbor 360 of gelijkwaardig. Tijd voor eigen verkenning en logies.

Dag 4: SEWARD - Kenai Fjords National Park - ANCHORAGE
Vandaag geniet u van een prachtige cruise door Resurrection Bay en naar het Kenai Fjords National Park. Een 
grote verscheidenheid aan 'wildlife' en een schitterende natuur van gletsjers en eilandjes zorgen voor een 
onvergetelijke dag. Eind van de namiddag terug naar Seward en aansluitend treinrit naar Anchorage. Vrije 
transfer (niet inbegrepen) naar het gereserveerde hotel Quality Suites of gelijkwaardig en logies.

Dag 5: ANCHORAGE - TALKEETNA
Vrije transfer (niet inbegrepen) naar het station. Daarna treinrit tot Talkeetna waar tijdens deze drie uur durende 
trip meer dan eens Mount Denali opduikt uit de wolken. Na aankomst, transfer naar de rivier voor een excursie 
per jetboat op de Talkeetna-river. Talkeetna is ook het vertrekpunt voor alle beklimmingen van Mount Denali en 
getuigt nog steeds van een vermaard 'pioniers' verleden. Logies: Talkeetna Alaskan Lodge.

Dag 6: TALKEETNA - DENALI NATIONAL PARK
Omstreeks 11.30u. vertrekt de trein richting Denali National Park waar u aankomt rond 15.45u. Ontdek het 
gigantisch decor van de Alaska Range in een meeslepend panorama waar niet alleen fotografen van genieten. 
Meteen na aankomst, bustransfer naar het voorziene hotel en vrije tijd voor een eerste verkenning. Logies: 
Denali Bluffs Hotel.

Dag 7: DENALI NATIONAL PARK - FAIRBANKS
Vandaag geniet u van een 7u. durende begeleide 'wildlife' tour in het park. Onderweg maakt u kennis met 
elanden, beren en diverse vogelsoorten (pick-nick lunch inbegrepen). Daarna terug naar het treinstation waar 
aansluitend de Alaska Railroad u naar Fairbanks brengt. Aankomst omstreeks 20.15u. en shuttle transfer (busje 
van het hotel) naar het hotel River's Edge Resort. Logies.

Dag 8: FAIRBANKS
Deze voormiddag geniet u van een begeleide stadsrondrit met o.a. bezoek aan het historische centrum, het 
University of Alaska Museum en de Trans-Alaska-Pipeline. In de namiddag gaat u aan boord van de raderboot 
'Discovery' en maakt kennis met het natuurgebied van de Chena en Tanana rivier. Logies.

Dag 9: FAIRBANKS - ANCHORAGE
Vrije tijd en daarna terugreis naar Anchorage per regelmatige lijnvlucht. Na aankomst te Anchorage, vrije 
transfer (niet inbegrepen) van de luchthaven naar het gereserveerde hotel Comfort Inn Ship Creek. Tijd voor 
verder bezoek of voor shopping. Logies. 

Dag 10: Vertrek uit ANCHORAGE
Vrije transfer (niet inbegrepen) van het hotel naar de luchthaven. Einde van deze prachtige reis of individuele 
verlenging mits supplement.

INBEGREPEN:
* 9 Overnachtingen in degelijke 'standard class' hotels / lodges - enkel logies.
* De treintickets (standard seating) Anchorage - Seward - Anchorage / Anchorage - Talkeetna - Denali
  National Park - Fairbanks.
* De terugreis van Fairbanks naar Anchorage per regelmatige lijnvlucht.
* De boottocht vanuit Seward naar het Kenai Fjords National Park met pick-nick lunch (+/- 6u.).
* Excursie per jetboat op de Talkeetna-rivier (+/- 2u.).
* 'Toendra' Wildlife tour in Denali National Park met pick-nick lunch (+/- 7u.).
* Begeleid bezoek aan Fairbanks en excursie per boot op de Chena & Tanana rivier.
* Alle diensten vermeld in het programma.
Opmerking: De meeste hotels gereserveerd voor dit programma, beschikken over een 
gratis shuttle-dienst tussen het treinstation en het hotel. Voor Cruise-passagiers kan dit 
programma aangepast worden met vertrek uit Seward in plaats van Anchorage.

AFREIS
DAGELIJKS

15 MEI tot 31 AUGUSTUS

DUUR
10 DAGEN / 9 NACHTEN

 VERTREK: VANUIT ANCHORAGE

Prijs per persoon in Euro Single Dubbel Triple Quad Kind -12j.
15/05-21/05/2020 3.833 2.603 2.262 2.086 911
22/05-31/08/2020 4.424 2.938 2.519 2.308 945
22/05-31/08/2020 
   reservatie voor 15/01/2020 4.311 2.882 2.482 2.280 945
Upgrade Gold Class+Sup. hotels Prijs op aanvraag


