ALASKA BEST OF

BEGELEIDE RONDREIS
VERTREK: ANCHORAGE
(B) Ontbijt - (D) Avondmaal

AFREISDATA
MEI:
14 21
JUNI:
04 18
JULI:
02 16 30
AUG:
13 27
SEPT:
03
DUUR
9 DAGEN / 8 NACHTEN

Dag 1: Aankomst te ANCHORAGE
Meteen na aankomst, vrije transfer (niet inbegrepen) van de luchthaven naar het gereserveerde hotel. Logies.
Dag 2: ANCHORAGE
Volledig vrije dag. U kan een tocht met de 'trolley' maken, het indrukwekkende 'Museum of History & Art'
verkennen of een bezoek brengen aan de tientalen soevenirwinkels. Logies.
Dag 3: ANCHORAGE - VALDEZ
Na een rustig ontbijt geniet u van een sightseeing tour door de stad met o.a. bezoek aan het Alaska Native
Heritage Center. Daarna brengt de autocar u naar Whittier en stapt iedereen aan boord van de ferry die u naar
Valdez brengt. Een schitterende tocht door de Prince William Sound die u tot vlakbij de indrukwekkende
Columbia gletsjer brengt. De boot vaart soms vlakbij enorme stukken ijs en langs een wilde kustregio waar
groepen zeehonden u begeleiden. Logies in Valdz. (B).
Dag 4: VALDEZ - FAIRBANKS
Vandaag volgt de autocar de panoramische Richardson Highway, over de indrukwekkende Thompson Pass
richting Glennallen. Af en toe vangt u een glimp op van de immense Alaska Pipeline en u geniet van spectaculaire
vergezichten op de besneeuwde bergtoppen van de Alaska Range. De dag eindigt te Fairbanks waar u de
volgende twee nachten logeert. (B).
Dag 5: FAIRBANKS
Deze voormiddag: bezoek aan Fairbanks met o.a. het museum van de University of Alaska en nadien gaat u aan
boord van de raderboot "Discovery" en maakt u kennis met de cultuur en de gewoontes van de lokale bevolking
langs de Chena-rivier. (B).
Dag 6: FAIRBANKS - DENALI NATIONAL PARK
U geniet van een ontspannen rit langs de George Parks Highway tot bij het fascinerende Denali National Park.
De namiddag is vrij voor eigen exploratie. Optionele activiteiten zoals rafting of een vlucht boven het park
worden ter plaatse voorgesteld. Logies in één van de lodges bij de ingang van het park. (B).
Dag 7: DENALI NATIONAL PARK
Vandaag geniet u van een uitgebreide wildlife tour in Denali National Park in het gezelschap van een ervaren
natuurgids. U maakt kennis met de fauna en flora van dit reusachtig natuurpark. De rest van de namiddag is vrij
voor eigen verkenning. (B).
Dag 8: DENALI NATIONAL PARK - TALKEETNA - ANCHORAGE
Na het ontbijt stapt iedereen aan boord van de trein van de Alaska Railroad Company die u op een relaxe manier
naar van Denali naar Talkeetna brengt, een sympatiek plaatsje midden een prachtige natuur. Daarna volgt een
ontspannen busreis terug naar Anchorage en vanavond wordt u uitgenodigd in een typisch restaurant voor een
gezellig afscheids-diner. (B, D).
Dag 9: Vertrek uit ANCHORAGE
Einde van deze prachtige reis. Transfer van het hotel naar de luchthaven.(B).
Terugreis of individuele verlenging.
INBEGREPEN:
* 8 Overnachtingen in verzorgde middenklasse hotels.
* Maaltijden: 7 ontbijten, 1 avondmaal.
* Rondreis met comfortable autocar en Engelssprekende gids.
* Ferry van Whittier naar Valdez door de prachtige Prince William Sound.
* Treinreis van Denali tot Talkeetna - deluxe dome rail car - (Alaska Railroad Company).
* Bagagehandling: 1 valies per persoon.
* De bezoeken zoals aangeduid, sightseeing tour in Anchorage en bezoek aan het Alaska Native Heritage
Center, sightseeing tour van Fairbanks en excursie op de Chena rivier te Fairbanks, 'wildlife' tour
(+/- 7 à 8u.) in Denali National Park.
* Shuttle-transfer van het hotel in Anchorage naar de luchthaven op dag 9.
NIET INBEGREPEN:
* Vliegtuigticket Brussel-Anchorage-Brussel plus de luchthaventaksen.
* Alle niet vermelde maaltijden, de dranken aan tafel.
* Optionele excursies en bezoeken, ter plaatse te regelen.
* Gebruikelijke fooi voor gids en chauffeur.
* Alle niet vermelde diensten.
* Reis- en/of annulatieverzekering.
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