THE HEART OF ALASKA

SELFDRIVE
AFREIS: ANCHORAGE

SELFDRIVE
AFREIS
Dagelijks
15 MEI tot 09 SEPTEMBER
DUUR
14 DAGEN / 13 NACHTEN

Dag 1: Aankomst te ANCHORAGE
Na aankomst op de luchthaven van Anchorage, haalt u de huurwagen op en rijdt u tot het gereserveerde hotel.
Check-in en logies.
Dag 2: ANCHORAGE
Vrije dag. Maak eventueel een tochtje met de 'Trolley', breng een bezoek aan het indrukwekkende 'Museum of
History & Art' of ga op ontdekking in de diverse soevenirshops
Dag 3: ANCHORAGE - WASILLA
170 KM / 110 Mls.
U verlaat Anchorage en rijdt noordwaarts richting Wasilla. Start met een bezoek aan het Eklutna Village Historical
Park met enkele kleurige graven en een Russisch-orthodoxe blokhuiskerk. Daarna bezoek aan de Musk-Ox
Farm, gelegen bij het begin van de pittoreske Matsu-vallei. Einde van de namiddag intrek in het hotel Grandview
inn te Wasilla en logies.
Dag 4: WASILLA - DENALI NATIONAL PARK
335 KM / 210 Mls.
Bij Wasilla bevindt zich het beroemde Iditarod Trail Visitor Center waar via tentoonstellingen en film de
geschiedenis van de beroemde hondensledetocht naar Nome verteld wordt, zeker een oponthoud waard.
Daarna noordwaarts richting Talkeetna waar u kan deelnemen aan een optionele jetboat trip (2u) op de Susitna
& Talkeetna rivier. Dan verder naar Denali voor logies in één van de lodges vlakbij de ingang.
Dag 5: DENALI NATIONAL PARK
Vroeg in de ochtend vertrekt u op de onvergetelijke Tundra Wildlife tour in het gezelschap van een parkranger.
Onderweg maakt u kennis met fauna en flora van dit immense natuurpark. Terug naar de lodge voor logies.
Dag 6: DENALI NATIONAL PARK - FAIRBANKS
210 KM / 130 Mls.
Vertrek uit Denali over de George Parks Highway richting Fairbanks. In Nenana mag een bezoek aan het Alaska
Railroad Museum niet ontbreken. Verder naar Fairbanks, een grote, bedrijvige stad en het noordelijk eindstation
van de Alaska Railroad. Net voor uw aankomst te Fairbanks, brengt u nog een bezoek aan 'Santa Claus', in het
dorpje 'North Pole.
Dag 7: FAIRBANKS
Vrije dag. Mogelijk bezoek aan het themapark 'Alaskaland' met een diavoorstelling van 'Northern Lights', het
Museum van de University, het 'Alaska Public Lands Information Center' en veel meer.
Dag 8: FAIRBANKS - PAXSON / GLENNALLEN
385 KM / 240 Mls.
Vandaag volgt u de panoramische Richardson Highway tot Delta Junction, door de uitlopers van de immense
Alaska Range waar u af en toe een glimp van de Alaska Pipeline opvangt. Dan verder in zuidelijke richting tot
Paxon of Glennallen waar logies voorzien wordt midden deze indrukwekkende natuur.
Dag 9: PAXSON / GLENNALLEN - VALDEZ
315 KM / 195 Mls.
Vertrek via de Richardson Highway naar het zuiden Loop even binnen bij het Park Headquarters Center te
Copper Center en eens voorbij de Thompson Pass mag een halte aan de imposante Worthington gletsjer niet
ontbreken. Daarana rijdt u door de Keystone Canyon met de beroemde Bridal Veil en Horsetail watervallen.
Deze etappe eindigt in Valdez voor logies.
Dag 10: VALDEZ
Te Valdez, terminus van de imposante Alaska Pipeline, kan u een bezoek brengen aan de pijplijnterminal.
Rondom de stad vindt u heel wat zalmkwekerijen en in het interessante Valdez Museum komt u meer te weten
over de ramp met de Exxon Valdez en de aardbeving van 1964.(zie ook pag. 9 voor activiteiten).
Dag 11: VALDEZ - SHEEP MOUNTAIN
315 KM / 195 Mls.
Vandaag rijden we een stukje terug naar het noorden, via de Richardson Highway. Indien u eergisteren geen
tijd had voor een wandeling bij Keystone Canyon, dan kan dit zeker vandaag. Via Glennallen rijdt u westwaarts
door het schitterende landschap van de Matanuska-vallei, beroemd om het micro-klimaat dat zorgt voor enorm
grote groenten. Langs de weg bewondert u meren en indrukwekkende gletsjers.
Dag 12: SHEEP MOUNTAIN - ANCHORAGE - GIRDWOOD
240 KM / 150 Mls.
Via Palmer en Anchorage, volgt u daarna de prachtige weg langs de pittoreske 'Cook Inlet' die u naarr Girdwood
brengt, een schitterend bergstation gelegen in het Aleyska skigebied. Geniet van een uitgebreide wandeling of
maak een ritje met het kabelspoor, ga 'goldpanning' of geniet simpelweg van dit grandioos natuurschoon.
Dag 13: GIRDWOOD - ANCHORAGE
80 KM / 50 Mls.
U kan nog een ruim stuk van deze dag genieten van activiteiten in en rond het hotel. In da namiddag rijdt u dan
terug naar Anchorage en tijd om nog even op ontdekking te gaan in de vele soevenirshops.
Dag 14: Vertrek uit ANCHORAGE
Einde van deze prachtige reis. Inleveren van de huurwagen, terugreis of individuele verlenging mogelijk.
INBEGREPEN:
* 13 hotelovernachtingen in degelijke middenklasse hotels / lodges, taks inbegrepen.
* Huur van de wagen (HERTZ) voor een periode van 13 x 24u., Anchorage/Anchorage, op basis van
onbeperkt aantal kilometers en de "All-Inclusive" formule.
* Toegang tot Denali National Park en 'Wilderness-Wildlife-excursie' in het park met pick-nick lunch.
* Documentatie/folders.

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
Economy
Compact
Full Size Intermediate Full Size
02-11y
12-17y
Deuren
2
2
4
4
4
Standard / Moderate Category hotels + Hertz Rentalcar All inclusive formule
15/05 - 28/05/2020
4.378
2.375
2.195
1.794
1.501
198
544
29/05 - 31/08/2020
5.357
2.865
2.529
2.105
1.724
195
499
01/09 - 09/09/2020
4.378
2.375
2.195
1.794
1.501
198
544
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