ALASKA EXCURSIONS
Uit ANCHORAGE

ANCHORAGE CITY TOUR &
ALASKA NATIVE HERITAGE CENTER

Geniet van een uitgebreide stadsrondrit met oa.
Earthquake Park en Lake Hood en daarna bezoek aan
het Alaska Native Heritage Center waar u alles verneemt
over de rijke geschiedenis van deze staat.
Vertrek rond 9u. - duur: 3u.
Volw./Kind: € 101

MATANUSKA GLACIER WALK

Geniet van een onvergetelijke tocht van 2 à 3u. op de
Matanuska gletsjer. Transport van de stad H/T
inbegrepen (ong. 160km enkele reis). Vertrek rond 8u.
en totale duur met transport ong. 8u. Lunch in de lodge
inbegrepen. Alle materiaal wordt ter plaatse voorzien.
Volw./Kind (min. 8j.): € 302

26 GLACIER CRUISE (Phillip's Cruises)

Maak kennis met de fauna en flora van de schitterende
Prince William Sound aan boord van de catamaran
'Klondike'. U vaart door de College & Harriman fjords en
ontdekt prachtig natuurschoon. Lunch aan boord.
Treinreis Anchorage H/T inbegrepen. Duur. 11 1/2u.
Volw.: € 282 - Kind. (2-12j): € 153

GLACIER DISCOVERY TRAIN + HIKE

De dag begint met de treinreis (ong. 3 1/2u) tot Spencer
Glacier, gelegen in de Chugach Mountains. Daar start
de wandeling van ong. 5km., begeleid door een US
Forest Ranger. Lunch is optioneel aan boord van de
trein. Per autocar terug naar Anchorage.
Duur: ong. 9u.
Volw.: € 133 - Kind. (2-12j): € 67

Uit FAIRBANKS

FAIRBANKS HIGHLIGHTS TOUR

Vertrek: dagelijks om 8u. Duur: ong. 5 1/2u.
Hoogtepunten van deze stadsrondrit zijn o.a. bezoek
aan het Museum of the North, het Antique Auto Museum,
de Trans Alaska Pipeline en het huis van Santa Claus
in North Pole, net buiten de stad.
Volwassene / Kind: € 116.

DAGUITSTAP TOT AAN DE POOL CIRKEL
(Vlucht+wagen)

In de vroege namiddag, vlucht van Fairbanks, over de
Poolcirkel en landing midden de toendra. Nadien brengt
een minibus u over de beroemde Dalton Highway terug
naar Fairbanks. Haltes onderweg worden voorzien.
Snack en drink inbegrepen.
Volwassene / Kind: € 432 vertrek om 13u.
Volwassene / Kind: € 483 vertrek om 05.30u.

DAGUITSTAP NAAR POINT BARROW

Vlucht van Fairbanks naar Point Barrow, het uiterste
topje van het Amerikaanse continent. Deze uitstap biedt
meer inzicht in de oude Eskimo-cultuur en de daarbij
horende leefgewoontes. Muziek en dans van de 'Arctic'
sluiten deze dag af. Terugreis naar Fairbanks.
Op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag.
Volwassene / Kind: € 1.112

Uit VALDEZ

COLUMBIA GLACIER - duur 6u.

Bootexcursie door de schitterende Prince William Sound
richting Columbia Glacier. U vaart vlakbij de kustlijn,
voorbij watervallen, gletsjers en pittoreske inhammen.
Het schip toert er tussen de ijsschotsen vooraleer naar
Valdez terug te varen. Lunch aan boord.
Volw.: € 137 - Kind. (2-12j): € 68

SHOUP GLACIER KAYAKING - duur 8u.

Boottocht van 40min. naar Shoup Bay en terug. Daarna
peddelt u tussen drijvende ijsschotsen, voorbij otters
en watervogels in een schitterende natuur. Lunch is niet
inbegrepen, snacks en warme drank zijn wel voorzien.
Volw.: € 224 - Kind. (8-13j): € 203

Uit DENALI NATIONAL PARK

Uit SEWARD

KENAI FJORDS NATIONAL PARK TOUR

Een schitterende tocht door Resurrection Bay en naar
het Kenai Fjords National Park. Duur: ong. 6 à 7u.
Volw.: € 187 - Kind. (2-12j): € 96

DENALI TUNDRA WILDERNESS TOUR

NORTHWESTERN FJORD CRUISE

MC KINLEY SCENIC FLOAT TRIP

EXIT GLACIER GUIDED HIKE

De bus brengt U naar dit prachtige natuurpark voor een
tocht van ong. 7u. Onderweg verstrekt een parkranger
deskundige info omtrent fauna en flora. Pick-nick lunch
inbegrepen.
Volw.: € 214 - Kind. (-14j): € 99

3 1/2 durende raft trip (cat. I en II stroomversnellingen)
op de Nenana rivier, begeleid. Transfers en waterdichte
kledij voorzien.
Volw.: € 108 - Kind. (6-12j): € 83

FULL DAY KANTISHNA ROAD TOUR

Dagtrip die u tot het verste punt in het park brengt. 2u.
durende stop aan de Kantishna Lodge met lunch en
daarna deelname aan activiteiten zoals goldpanning
en begeleide natuurwandelingen. Onderweg krijgt u
deskundige uitleg omtrent fauna en flora van een
parkranger. Totale duur: ong. 12 à 13u.
Volw./Kind: € 244

Uit JUNEAU

TRACY ARMS FJORD GLACIER CRUISE

Dagelijks vertrek omstreeks 08.30u.
Boottocht door de Gastineau Channel terwijl u de
oevers afspeurt naar watervogels, arenden en
zeeleeuwen. Bij het binnenvaren van het Tracy Arms
Fjord ontdekt u adembenemend natuurschoon: hoge
klippen, drijvende ijsschotsen, afkalvende gletsjers.
Schitterend uitzicht op de Twin Sawyer Glaciers. Lunch
aan boord (niet inbegrepen) en terug naar Juneau in de
late namiddag. Duur: +/- 10u.
Volw.: € 179 - Kind. (5-17j): € 113

MENDENHALL LAKE CANOE ADVENTURE

Start met een panoramische rit naar Mendenhall Lake.
Daar gaat u aan boord van een 12 persoons kano en
peddelt u door een schitterende natuur, langs de
prachtige Mendenhall gletsjer, ontdekt arenden en
berggeiten en bewondert bij het voorbij roeien ook de
Nugget Falls. De prijs omvat: regenkledij, zwemvest,
lichte snack, transport van Juneau en begeleiding.
Duur: 3 1/2u., transfertijd inbegrepen. (min. 4 pers.)
Volw.: € 200 - Kind. (6-12j): € 150

WHALEWATCH TOUR - duur ong. 3 3/4u.

Transfers H/T. van Juneau naar Auke Bay inbegrepen
(min. 10 personen). Aan boord van de moderne jetboat
bieden twee observatiedekken u een uitstekend uitzicht
en laten toe gemakkelijk de walvissen te observeren.
Een natuurgids aan boord vertelt u over het leven van
deze reusachtige dieren alsook over fauna/flora in de
regio. Daarna terug naar Juneau.
Volw.: € 126 - Kind. (-12j): € 96

Wings n
‘ Wheels - www.wnw.be/alaska

Brengt u diep in het Kenai Fjords National Park tot het
Northwestern Fjord waar u drie gletsjers ontdekt. Licht
ontbijt en warm middagmaal voorzien.
Vertrek: 9u. - Totale duur van de trip: 9 1/2u.
Volw./Kind: € 223

Transfer naar de voet van de gletsjer, een paar kilometer
buiten de stad. Daarna prachtige wandeling van ong.
5u. op en rond de gletsjer. Van beneden tot boven is het
ong. 470 meter en u blijft zowat 1u. op het ijs. Boven
geniet u van een schitterend uitzicht!
Vertrek: 9u. en 12u. - Duur: 5u. wandeling + ong.1u.
voor de transfer H/T en het aanpassen van het
materiaal.
Volwassene / Kind (vanaf 13j.): € 171

SEWARD SIGHTSEEING + DOG SLEDDING

Vertrek rond 11u. - Duur: ong. 6u. - Geen transfers.
Maak kennis met de geschiedenis van de beroemde
Iditarod race en bezoek de hondenkennel van Mitch
Seavey. Tocht van ong. 3km. per hondenslee door de
bossen en middagmaal in een historisch 'roadbouse'.
Daarna bezoek aan de Exit glacier en wandeling tot aan
de voet van deze indrukwekkende gletsjer. De dag
eindigt met een stadsrondrit door Seward.
Volw.: € 160 - Kind. (2-12j): € 85

SPECIALS BEARVIEWING
REDOUBT BAY BEAR VIEWING
vanuit ANCHORAGE- 6u. of volledige dag
6u. trip vertrek om 8u. en 12.30u.
Volwassene € 840 / Kind: 7-11j.: € 788
Volledige dag, vertrek om 8u.
Volwassene € 901 / Kind: 7-11j.: € 830

BEAR VIEWING BROOKS FALLS - 1 dag
KATMAI NATIONAL PARK vanuit ANCHORAGE

Periode 01/06-17/09
Vertrek in Anchorage rond 7.30u. en terug rond 21.00u. Bij
aankomst in Brooks wordt er eerst een orientatietocht met
een park ranger voorzien en daarna kan u zonder begeleiding
beren observeren vanaf de platforms.
Volwassene / Kind : € 1.020

BEAR VIEWING vanuit HOMER

6-8u. Bear & Wildlife viewing Flight Safari
Vluchtje van ong. 1 1/2u naar de oostkust van Katmai
National Park, landing op het strand, begeleide
wandeling van ong. 3u. op zoek naar beren, vossen,
arenden en observatie.
Volwassene / Kind : € 701
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