NATURE LODGE PACKAGES
2 DAGEN/ 1 NACHT GLACIER BAY NATIONAL PARK vanuit JUNEAU
Dag 1: Vlucht van Juneau naar Gustavus en na aankomst, transfer van de luchthaven naar de lodge.
Vrije tijd voor eigen ontdekking. Logies: Glacier Bay Lodge.
Dag 2: Bootexcursie (8u.) in Glacier Bay National Park met pick-nick lunch. Daarna terug naar Gustavus.
Transfer naar de luchthaven en terugvlucht naar Juneau. Toegang tot het park is inbegrepen net als alle taksen.
Maaltijden zijn niet inbegrepen maar kunnen ter plaatse in de lodge genomen worden.
Optie voor dag 1: seakayaking of excursie walvisobservatie in het gebied van Icy Strait; prijs op aanvraag.

Prijs per persoon
Single
Dubbel
Triple
Quad
01/06-30/08/2020
897
748
716
704
Prijs kind steeds indien kamer gedeeld met minstens 2 volwassenen.

Kind -12j.
518

2 DAGEN/ 2 NACHTEN CARIBOU LODGE vanuit TALKEETNA
Dag 1: Deze voormiddag - rond 10u. - vertrekt u per watervliegtuig uit Talkeetna. Het vluchtje naar de Caribou
Lodge duurt ongeveer 20 minuten. Na aankomst, ontvangst door de eigenaars, verkenning van de lodge en tijd
om de dagactiviteiten te plannen. Middagmaal, avondmaal en logies (geen privé sanitair !).
Dag 2: Na het ontbijt, tijd voor een uitgebreide wandeling met prachtig zicht op Mt. Denali of keuze uit andere
activiteiten ter plaatse. Alle maaltijden.
Dag 3: Ontbijt, daarna rond 10.30u. terugvlucht per watervliegtuig naar Talkeetna.

Prijs per persoon
Single
10/06-10/09/2020
1.593
single kamer te delen: 1.322 euro

Dubbel
1.041

Triple
1.041

Quad
-

Kind -12j.
866

2 DAGEN/ 1 NACHT KODIAK ISLAND BEARWATCHING vanuit ANCHORAGE (niet op zaterdag)
Dag 1: 's Morgens, vrije transfer (niet inbegrepen) van uw hotel naar de luchthaven van Anchorage. Vlucht naar
Kodiak en daarna transfer per shuttle naar het voorziene hotel. Nadien vertrekt u per watervliegtuig voor een
onvergetelijke vlucht boven het natuurgebied van Kodiak op zoek naar beren (tocht duurt ong. 4 uur waarvan
ongeveer 1 1/2u. vlucht). Daarna terug naar Kodiak en transfer naar het hotel. Logies.
Dag 2: Begeleide tocht door Kodiak (ong. 3 uur) met o.a. het Alutiiq Museum, de Russisch Orthodoxe kerk,
Baranof Museum en het Kodiak Wildlife Refuge Center. In de namiddag, shuttle-transfer naar de luchthaven en
terugvlucht naar Anchorage. Aankomst in de late namiddag. Minimum 2 deelnemers.

Prijs per persoon
Single
Dubbel
Triple
Quad
01/06-31/08/2020
2.517
1.550
1.510
1.491
Prijs kind steeds indien kamer gedeeld met minstens 2 volwassenen.

Kind -12j.
1.372

3 DAGEN/ 2 NACHTEN A TASTE OF ALASKA LODGE - omgeving FAIRBANKS
Deze rustieke lodge biedt een uitstekend alternatief voor wie verkiest in de open natuur te logeren, op zowat 10
km. van Fairbanks. Gebouwd in 1992 en opgetrokken in boomstammen die ter plaatse gekapt werden, biedt
deze lodge 6 aparte kamers in het hoofdgebouw (telkens met 2 x 2 pers. bedden) en en een Log House met 2
slaapkamers, keuken, koelkast, microgolfoven en alle modern comfort (badkamer, telefoon, Tv, haardroger en
strijkgerief). U vindt in de 'Main Lodge' ook een bar, draadloos internet en geniet er van gratis 'American
Breakfast'. De receptie informeert u graag over allerhande activiteiten in en rond de lodge.

Prijs per persoon
Single
Dubbel
Triple
Quad
Main Lodge - standard
15/05-15/09/2020
432
216
178
153
Log House
15/05-15/09/2020
565
283
215
180
Prijs kind: indien kamer gedeeld met minstens 2 volwassenen.

Kind -6j.
gratis
gratis

4 DAGEN/ 3 NACHTEN MT. DENALI ADVENTURE vanuit ANCHORAGE
Dag 1: 's Morgens, per autocar vanuit Anchorage richting Denali National Park. Bij aankomst shuttle transfer
naar het voorziene hotel vlakbij de ingang van het park. Vrije tijd en logies.
Dag 2: Vrije voormiddag met tijd voor eigen ontdekking. In de namiddag wordt een begeleide wildlife tour in het
park voorzien die u helemaal tot Kantishna brengt. Logies Kantishna Roadhouse. Avondmaal en logies.
Dag 3: Neem deel aan de activiteiten in het park, voorgesteld door de lodge en ontdek zoveel meer van dit
indrukwekkend natuurschoon. Park rangers zijn ter plaatse om u met raad en daad te begeleiden. Ontbijt,
middagmaal en avondmaal. Logies.
Dag 4: Vroeg in de ochtend brengt de park-bus u terug naar de uitgang van het park en onderweg worden nog
een paar haltes voorzien voor wildlife observatie. Net na de middag neemt u dan de trein van Denali naar
Anchorage waar U aankomt rond 20.15u. (coach class service aan boord). Einde van deze prachtige trip.
(Overnachting voor en na deze trip te Anchorage: op aanvraag).

Prijs per persoon
Single
Dubbel
Triple
Quad
Kind -12j.
03/06-09/09/2020
2.103
1.694
1.571
1.510
1.147
Prijs kind steeds indien kamer gedeeld met minstens 2 volwassenen.
Upgrade Dome RAIL CAR: 165 EUR per persoon (volw/kind. zelfde prijs).
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