YUKON - SILVER TRAIL
VERTREKPUNT: VANUIT WHITEHORSE

Dawson
City

Mayo

Dag 1: Aankomst te WHITEHORSE
Meteen na aankomst, ophaling van de huurwagen en korte rit naar het voorzien hotel. Logies: Best Western
Gold Rush Inn of gelijkwaardig.
Dag 2: WHITEHORSE
Start met een bezoek aan het Visitor Center en aan het Transportation Museum. Terug in het centrum wandelt
u naar het Mac Bride Museum en verder tot bij de raderboot 'SS Klondike', volledig gerestaureerd in de stijl van
zijn tijd. Een paar kilometer buiten de stad bezoekt u 'Miles Canyon' met de beruchte stroomversnellingen en
de hangbrug over de canyon. Logies te Whitehorse.
Dag 3: WHITEHORSE - MAYO		
410 KM - 255 Mls.
Volg de Klondike Highway richting Carmacks en oponthoud aan de 'Five Rapids'. Daarna via pittoreske plaatsjes
als Minto richting Stewart Crossing waar u de afslag naar Mayo volgt via de Silver Trail. Dit plaatsje was ooit het
bevoorradingscentrum van de verder gelegen mijnstadjes Keno en Elsa. Logies: North Star Motel.
Dag 4: MAYO - DAWSON CITY		
240 KM - 150 Mls.
Info: Elsa en Keno liggen op respectievelijk 45km. en 60 km. van Mayo en zijn enkel via een onverharde weg te
bereiken. U rijdt vandaag verder noordwaarts via de Moose Creek Lodge, door een verlaten gebied met grote
rivieren en uitgestrekte boossen. Dan bereikt U Dawson City, ook de 'Queen of the Klondike' genoemd. Logies:
Downtown Hotel of gelijkwaardig.
Dag 5: DAWSON CITY
Vrije dag voor uitgebreid bezoek aan 'de stad van de goudkoorts'. Door welk stoffig straatje u de komende uren
ook slentert, het virus van deze 'frontier town' steekt u beslist ook aan. Sluit aan bij een 'Town Core Walking
Tour' (wandeling door de stad) en herbeleef de geschiedenis van de 'Gold Rush'. Vanavond mag een bezoek
aan het historische speelhol van 'Diamond Tooth Gertie's' niet ontbreken. Logies.
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AFREIS
DAGELIJKS
01 JUNI tot 04 SEPTEMBER
DUUR
12 DAGEN / 11 NACHTEN

Dag 6: DAWSON CITY - TOK		
300 KM - 195 Mls
De veerpont brengt u naar de overkant van de rivier en dan reist u verder via de beroemde 'Top of the World'
highway naar de grens met Alaska. Deze weg loopt hoog boven de boomgrens en biedt een weids uitzicht op
het omliggende hooggebergte. Bij aankomst, verkenning van Tok, beroemd als sledehondenfokker-hoofdstad
van Alaska. Logies: Youngs Motel of gelijkwaardig.
Dag 7: TOK - HAINES JUNCTION		
480 KM - 300 Mls.
Vandaag verder zuidwaarts via het Tetlin National Wildlife Refuge en langs de legendarische Alaska Highway
waar u opnieuw (paar kilometers voor Beaver Creek) Yukon binnenrijdt. Eens voorbij Beaver Creek, bezoekt u
het Kluane Museum of Natural History, de ruines van Silver City en loop gerust even binnen in het Visitor Center
van Sheep Mountain. Voorbij Burwash Landing ontdekt u het prachtige Kluane Lake waar wandelingen in de
uitgestrekte wildernis een absolute must zijn. Logies: The Raven's Nest Inn of gelijkwaardig.
Dag 8: HAINES JUNCTION - HAINES
240 KM - 150 Mls
De weg naar Haines is in één woord 'schitterend' en u kan er uren genieten van de prachtige natuur, de arenden
volgen en u heel nietig voelen in dit beschermd natuurgebied. Haines is een mooi plaatsje, gelegen aan het
fjordachtige Lynn kanaal en is één van de centra van de Tlingit cultuur. Maak er kennis met totemsnijders, Chilkat
dansers, kunstenaars die zilveren sieraden maken en veel meer. Logies: Aspen Suites Hotel of gelijkwaardig.
Dag 9: HAINES - SKAGWAY		
Ferry
Vandaag rijdt u aan boord van de ferry die u naar Skagway brengt (duur: ong. 1uur). Geniet daarna van een
uitgebreide wandeling door het Gold Rush National Historic Park, ontdek in het centrum een verzameling
historische gebouwen en vanavond ontspanning in één van de typische saloons. Logies: Westmark Inn.
Dag 10: SKAGWAY
Vrije dag voor uitgebreid bezoek of spectaculaire excursie per trein (optioneel) naar de top van White Pass.
Dag 11: SKAGWAY - WHITEHORSE
180 KM - 110 Mls.
Volg de panoramische weg richting grens tot bij de White Pass en u komt ook voorbij Emerald Lake, een
prachtig stukje natuur. Carcross was oorspronkelijk een jagerskamp en in het centrum bevindt zich het
historische station. Net buiten de stad houdt u even halt bij het lokale kerkhof waar 2 van de ontdekkers van het
'Klondike-gold' begraven liggen. De dag eindigt in Whitehorse. Logies: B. Western Gold Rush Inn of gelijkwaardig.
Dag 12: Vertrek uit WHITEHORSE
Einde van uw ontdekkingstrip door Yukon. Inleveren van de huurwagen aan de luchthaven. Terugreis.
Prijs per persoon in EURO
Overnachtingen, taksen, huurwagen
Aantal personen
1
2
2x2
3
4
Suppl.
Suppl.
Kamertype
Single
Dubbel
2 dubbels
Triple
Quadruple
Kind
Kind
Wagentype
Compact
Compact
Full Size Intermediate Full Size
02-11y
12-17y
Deuren
2
2
4
4
4
Standard / Moderate Category hotel
01/06 - 04/09/2020
3.360
1.721
1.470
1.262
1.036
89
301
Prijs huurwagen - inbegrepen: LDW met francise van 1000cad, verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid tot
2 miljoen dollar, onbeperkt aantal kilometers, één extra chauffeur, taks en GST.
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