ALASKA CRUISING

& SELF
CRUISE van VANCOUVER tot SEWARD
met de "NORWEGIAN JEWEL" - NORWEGIAN CRUISE LINE

Dag 1: Aankomst te VANCOUVER
Bij aankomst neemt u bus of taxi (ter plaatse te betalen) naar het gereserveerde Georgian Court Hotel of
gelijkwaardig. Logies.
Dag 2: VANCOUVER - vertrek cruise
Vrije voormiddag. Geniet eventueel van een facultatief stadsbezoek met oa. Stanley Park, English Bay, de
spectaculaire Capilano Suspension Bridge, het pittoreske Gastown, enz. Na de middag gaat u aan boord van
het cruiseschip en begint uw vakantie (afvaart 16.00u).

AFREIS
Op ZONDAG van
10 MEI tot 30 AUGUSTUS
DUUR
10 DAGEN / 9 NACHTEN
16 DAGEN / 15 NACHTEN

Dag 3: INSIDE PASSAGE
U vaart door de mooie natuur van de 'Inside Passage', voorbij eilandjes, rustige baaien, diepe fjorden en de met
sneeuw bedekte toppen van de Coastal Mountains.
Dag 4: INSIDE PASSAGE - KETCHIKAN
(7u.- 16u.)
Vandaag gaat u aan wal te Ketchikan. Vele straten en huizen van dit gezellig stadje staan op stelten en trappen
doen dienst als verbinding tussen de straten op de helling van de steile heuvel. Een wandeling mag hier beslist
niet ontbreken en laat u kennis maken met het Tongass Historical Museum, Dolly's House, het Totem Heritage
Center en het Harborview Park.
DAG 5: KETCHIKAN - JUNEAU
(11u.- 21u.)
De volgende aanleghaven van deze prachtige trip wordt Juneau, hoofdstad van Alaska. Gelegen tegen een
steile bergwand, is de stad het beste te voet te verkennen. De straten zijn smal en steil en u vindt er een bonte
schakering van typische huizen uit de pionierstijd tegen de helling op. Museumfans en liefhebbers van de kunst
van Eskimo's en Indianen komen hier zeker aan hun trekken.
Dag 6: JUNEAU - SKAGWAY
(8u.- 20u.)
Verder noordwaarts meert u aan te Skagway, gelegen aan het eind van het fjordachtige Lynn-kanaal. Het stadje
ontvangt u als een openluchtmuseum uit de tijd van de goudzoekers en de vele historische huizen in het
centrum staan onder monumentenzorg.
Dag 7: SKAGWAY - GLACIER BAY
U reist verder door het wondermooie natuurgebied van Glacier Bay dat u zal betoveren met prachtige
panorama's. Hier leven bultruggen, orka's, bruinvissen, zeehonden, zeeotters, diverse soorten zalm, zeearenden
en grizzlyberen in hun natuurlijke habitat.
Dag 8: GLACIER BAY - HUBBARD GLACIER
U vaart door de 'Gulf of Alaska', langs de reusachtige Hubbard Glacier, gelegen aan Yakutat Bay. Een
aaneenschakeling van ijsschotsen, indrukwekkende gletsjers, duistere naaldbossen met in het water zeerobben,
bultruggen en diverse vogelsoorten.
Dag 9: HUBBARD GLACIER - VALDEZ - SEWARD
Aankomst omstreeks 5.00u.
En doorreis per autocar naar ANCHORAGE.
Het cruiseschip vaart voorbij de Bering Glacier, via de uitlopers van de Chugach Mountains naar de prachtige
Prince William Sound. Bij Valdez vindt u de zuidelijke terminus van de Trans Alaska Pipeline. 's Ochtends leggen
we aan te Seward en daarna per autocar (inbegrepen) van Seward naar Anchorage. Tijdens deze rit volgt u de
Cook Inlet en ontdekt u af en toe spelende beluga walvissen en berggeiten. Logies: Westmark Hotel.
Dag 10: ANCHORAGE - TALKEETNA
195 KM / 120 miles
U kan deze voormiddag gebruiken voor het ophalen van de huurwagen en voor een eerste verkenningstocht
door de stad. Geniet eventueel van een ritje met de trolley die u langs alle voornaamste parken en
bezienswaardigheden brengt. Daarna rijdt U richting Palmer en de Hatcher Pass Road zo verder tot Trapper
Creek en Talkeetna, het vertrekpunt voor zowat alle beklimmingen van Mount Denali. Logies.
Dag 11: TALKEETNA - DENALI NATIONAL PARK
250 KM / 155 miles
Vrije voormiddag en tijd voor optionele flightseeing of jet boating. Verlaat de stad in noordelijke richting tot Denali
National Park, één van de mooiste natuurparken van Amerika. Diverse fotostops zijn mogelijk en prachtige
landschappen wisselen elkaar af. Na aankomst, intrek in één van de lodges bij de ingang en vrije tijd.
Dag 12: DENALI N.P. - FAIRBANKS
200 KM / 125 miles
Vroeg in de ochtend neemt u deel aan een begeleide 'wildlife' tour in het park en leert u meer over fauna en
flora. Pick-nick lunch onderweg. Daarna terug naar de ingang van het park en doorreis naar Fairbanks, de poort
naar de 'Last Frontier' van het Noorden. Logies Wedgewood Hotel.
Dag 13: FAIRBANKS
Volledig vrije dag voor eigen verkenning. Keuze uit o.a. bezoek aan het ¨Pionier Park', een themapark dat vooral
kinderen zal bevallen maar waar u ook de diavoorstelling van "Northern Lights" kan bekijken, het Museum van
de Universiteit en het 'Alaska Public Lands Information Center'. Een eventuele boottrip met de Discovery III laat
u kennis maken met het natuurgebied van de Chena en Tenana Rivier. Logies.
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Dag 14: FAIRBANKS - COPPER CENTER of GLENNALLEN
425 KM / 265 miles
Vandaag volgt u eerst de panoramische Richardson Highway, door de uitlopers van de immense Alaska Range
waar u af en toe een glimp van de Alaska Pipeline opvangt tot Delta Junction. Dan verder in zuidelijke richting
tot Copper Center (of Glennallen) waar logies voorzien wordt.
Dag 15: COPPER CENTER - ANCHORAGE
330 KM / 205 miles
U verlaat Copper Center en volgt de schilderachtige Glen Highway, door het indrukwekkende landschap van het
Matanuska-vallei tot Anchorage. Haltes onderweg kunnen voorzien worden aan de Matanuska gletsjer, de
Musk-ox Farm bij Palmer en het Eklutna Village Historical Park. Logies Coast Internatonal Inn Anchorage.
Dag 16: Vertrek uit ANCHORAGE
Vrije tijd voor bezoek aan de stad, daarna inlevering van de wagen op de luchthaven. Terugvlucht of individuele
verlenging mogelijk mits supplement.
INBEGREPEN:
* 15 Overnachtingen, waarvan 7 nachten aan boord van het cruiseschip in vol pension en 8 nachten op basis
van traditionele hotels; enkel logies.
* Hertz huurwagen, Full Size 2/4 deurs (compact wagen voor single kamer), voor 7 x 24u. - Anchorage tot
Anchorage, op basis van onbeperkt aantal miles, de L.D.W., de taksen en airport fees, 1 extra chauffeur, de
eerste tank benzine en de SLI verzekering, uitbreiding aansprakelijkeheid derde partij.
* Het autocarticket voor de transfer van Seward naar Anchorage.
* Begeleide excursie 'Denali Wildlife and Wilderness' + pick-nick lunch.
* De lokale taksen en port charges.

BASIS CRUISE PROGRAMMA: 10 DAGEN / 9 NACHTEN

Inbegrepen:
- 1 Overnachting te Vancouver - Hotel Georgian Court of gelijkwaardig - enkel logies.
- 7 Overnachtingen aan boord van de 'NORWEGIAN JEWEL', volgens gekozen type cabine in vol pension.
Cruise VANCOUVER naar SEWARD.
- Na aankomst te Seward, transfer per autocar naar Anchorage centrum.
- 1 overnachting te ANCHORAGE: Westmark Hotel Downtown of gelijkwaardig, enkel logies.
- De lokale taksen en port charges.

VAARSCHEMA SOUTHBOUND van SEWARD naar VANCOUVER

Data: 18/05 - 01 & 15 & 29/06 - 13 & 27/07 - 10 & 24/08 - 07/09/2020.
					Aankomst		Vertrek
Maandag		SEWARD					21u.
Dinsdag		
HUBBARD GLACIER Cruising
--		
-Woensdag		ICY STRAIT POINT		09u.		18u.
Donderdag		
JUNEAU/ Sawyer Glacier
07u.		
13.15u.
Vrijdag		SKAGWAY			07u.		17u.
Zaterdag		KETCHIKAN		13u.		20u.
Zondag		
INSIDE PASSAGE Cruising
--		
-Maandag		VANCOUVER		07u.

De cruisemaatschappijen wijzigen veelvuldig de prijzen en promoties. Hierdoor zijn geen prijzen in deze
brochure opgenomen. Contacteer ons met de juiste data van de reis, aantal personen en gewenste
cabinecategorie en wij bezorgen u onmiddellijk de geldende dagprijs.
Eens gereserveerd is deze prijs definitief.
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