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1500 Kilometres

VOORBEREIDING:
Ongedierte zal U beslist tegenkomen, vermijden kan
spijtig genoeg niet. Het actiefst zijn muggen en
ongedierte in juni en juli, in de ochtend- en avonduren
en tijdens windstille periodes. Voorzie een goede
bescherming (vraag uw apotheker of dokter om raad) en
ook wijde "slobber"- kledij en een muggengaas vormen
steeds een extra bescherming.
KLEDIJ:
Makkelijke vrijetijdskleding is troef! Wie van plan is veel
te wandelen moet stevige, liefst hoge wandelschoenen,
een rugzak, windjack en regenkledij inpakken. Het
meest praktische is enkele lagen over elkaar te dragen,
die je naar behoefte kunt uittrekken
indien nodig.
TIJDIG RESERVEREN IS DE
BOODSCHAP !!!
Alaska & Yukon zijn geliefde vakantiebestemmingen en
gezien het kort reisseizoen en de beperkte logiesfaciliteiten is vroeg reserveren een ‘must'. Wie met de
wagen of motorhome rondreist merkt al snel dat rijden
hier een koud kunstje is. Het wegennet is beperkt en U
orienteren aan de hand van de beschikbare wegenkaarten is echt eenvoudig. Maar... de staat van enkele
wegen is soms zo erbarmelijk dat U wellicht een
reserveband zal dienen op te leggen.
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PRAKTISCHE INFO:
Het reisseizoen duurt van midden mei tot midden
P
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september. De dagen zijn meestal koel, zonnig en
helder, de nachten soms behoorlijk koud. Warme
zomerdagen met 25°C en meer in Yukon en MiddenAlaska en koele, regenachtige dagen met maximum
temperaturen rond 15°C aan de kust, komen geregeld
voor. Eind augustus begint de herfst. In het zuidoosten
regent het eind van de zomer
1000relatief
Miles veel.
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Check dus zeker voor U op rondreis vertrekt of uw
reserveband in goede staat is en welke richtlijnen U
O
C
E
A
N
dient te volgen in geval van technisch defect onderweg.
De afstanden in Yukon worden in kilometers aangeduid;
die in Alaska in ‘miles'.
VLUCHTPRIJS - NIET INBEGREPEN:
Verschillende maatschappijen bieden vanuit Brussel en
naburige luchthavens via de USA of Canada dagelijks
vluchten aan met bestemming Alaska of Yukon. Wij
laten U de vrije keuze om, in functie van beschikbaarheid,
vliegtuigklasse en datum, samen met uw reisagent en
onze medewerkers de beste prijzen volgens gewenste
reisroute en vluchtdatum uit te zoeken. De luchthaventaksen zullen steeds mee vermeld worden bij de
prijsopgave.
VERZEKERINGEN:
Medische kosten in Alaska en Yukon kunnen hoog tot
zeer hoog oplopen. De dagprijs in een ziekenhuis ligt
tussen de 1.000 en 2.000 USD per dag. Veelal blijkt dat
bij opname in een ziekenhuis - door ongeval of ziekte U onvoldoende verzekerd bent.

Daarom dringen wij erop aan, voor vertrek, een degelijke
reis- en bijstandsverzekering af te sluiten. Ook het
afsluiten van een annulatieverzekering is beslist aan te
raden.
SELF DRIVE TOURS:
In de Selfdrive tours zijn alle hotelovernachtingen, op
basis van 'enkel logies' (tenzij anders vermeld) en de
lokale taksen begrepen. Daarbij wordt de huurwagen
voorzien op basis van de formule ALL-INCLUSIVE
(meest complete formule). Voor alle hotelreservaties uit
onze SELF DRIVE TOURS, behoudt WINGS 'n
WHEELS het recht - indien nodig - de voorgestelde
hotels te vervangen door hotels van gelijkwaardige
categorie.
BELANGRIJKE NOTA:
Gezien de uurroosters van de ferries laat bekend
gemaakt worden en onder voorbehoud van wijziging
blijven, behoudt Wings ‘N Wheels het recht -indien
nodig- de circuits aan te passen of in omgekeerde
richting aan te bieden.

PRAKTISCHE INFORMATIE USA-CANADA
• Internationaal gedigitaliseerd reispas: moet geldig zijn tot enkele dagen na datum van terugreis.
Minstens 3 weken nodig voor het aanvragen bij uw gemeente-administratie.
• Visa: (toeristisch verblijf minder dan 3 maand) niet vereist voor reizigers met Belgische nationaliteit.
Andere nationaliteiten: gelieve uw ambassade te raadplegen. Zie ook US Embassy internetsite
http://www.usembassy.be
• ESTA: iedere reiziger dient zich minstens 72u. voor vertrek aan te melden op de website van de USA
immigratiedienst (14usd. per persoon): https://esta.cbp.dhs.gov om een reistoestemming te bekomen.
• ETA: ook voor Canada dient er minstens 72u. voor vertrek geregistreerd te worden via de website
(7cad. per persoon): http://www.cic.gc.ca
• Munten: USD, CAD (Yukon), kredietkaarten .
• Electriciteit: 110 v/ 60 hz. stekker Amerikaans model.
Adapter en transformator noodzakelijk.
• Tijdsverschil met Belgie: Alaska Time = min. 10u. / Yukon Time = min. 9u.
• Inentingen: geen
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MOTORHOME & CAR RENTALS
Promos & Monthly specials: zie http://www.WNW.be/motorhome
EXTRA MILEAGE PACKAGE

EARLY BIRD DEPARTURE (EBDS)

Voordelige forfaitprijs per package van:

100 Miles of 500 Miles
of
UNLIMITED MILEAGE Package

Huurstation: Anchorage (taks 11%)
Opname en afgifte van het voertuig:
Na een transatlantische vlucht dient minstens
1 hotelovernachting voorzien te worden.
- Opname tussen 13.00h. en 16.00h.
- Afgifte tussen 9.00h. en 11.00h.
De kantoren zijn gesloten op zondag en officiële
feestdagen.
Transfers:
Transfers van de luchthaven en/of aanbevolen
hotels naar het station van Cruise America worden
niet voorzien. Ter plaatse dient u (de dag voor
opname) telefonisch contact met het verhuurstation
op te nemen, teneinde af te spreken hoe laat u bij
hen de motorhome wenst op te nemen. Gelieve u
NIET onaangekondigd in het station aan te melden.

Vooraf met de basishuur te reserveren niet beschikbaar ter plaatse (zie 'extra miles').
Niet gebruikte "miles"
worden niet terugbetaald.

Deze formule omvat:
- Ophaling motorhome van 9u. tot 12u.
- Afgifte motorhome tot 15u. 's namiddags.
- Gratis transfer van de luchthaven naar het
verhuurstation en v.v., voorzien door Cruise.
Deze EBDS dient samen met de basishuur
gereserveerd te worden OF uiterlijk 1 maand voor
de opname van de motorhome.

FLEX PLAN
Het prijzensysteem van Cruise America werkt volgens vraag en aanbod.
De prijzen wisselen van week tot week.
De dag van opname en opnameplaats van de motorhome bepalen de prijs.
Iedere wijziging van reservatie impliceert een volledige herberekening van de huurprijs
volgens de tarieftabel op de dag van wijziging.
VROEG RESERVEREN = VOORDELIGER PRIJS.
Uw flexibiliteit met betrekking tot het bepalen van de huurdata en de huurplaats
laten u toe om van de meest interessante tarieven te genieten.
RAADPLEEG UW REISAGENT OM HET TOE TE PASSEN FLEXTARIEF TE KENNEN !

Zie: www.wnw.be/motorhome

Leeftijd en rijbewijs:
Minimum leeftijd: 21 jaar. Een geldig nationaal
rijbewijs is verplicht, een internationaal rijbewijs is
aanbevolen (mits info in het engels) maar is NIET
verplicht. Een credit card is vereist voor de opmaak
van het huurcontract en voor de waarborg.
Inbegrepen in de basisprijs:
- De lokale staatstaks op de basisprijs.
- AUTO LIABILITY = "Omnium" zowel voor de
wagen als de chauffeur (bij ongeval, brand, diefstal)
met een franchise van 1.500usd. Indien de schade
het resultaat is van aantoonbare nalatigheid of
indien bij schade geen politierapport werd
opgemaakt, of het verhuurstation werd niet
gecontacteerd, dan vervalt de Auto Liability en bent
u als huurder voor 100% verantwoordelijk voor alle
schade.
- S.L.I. - Supplemental Liability Insurance.
Voorziet dekking van de burgelijke aansprakelijkheid
(3de partij) tot 1.000.000usd. Een lijst met alle
bepalingen ontvangt u samen met het huurkontrakt
in het Cruise America station.
- Preparation fee (eerste tank propaan, produkten
voor het toilet).
- Standard equipment: o.a. adapter 110V, extra
9-volt batterij, afvoerslang, waterslang, vuilniszak,
kampeerhandboek, enz.
- Camping-info - ter plaatse beschikbaar.
Ter plaatse te betalen (+ lokale taks):
- Extra miles: 0,35usd. per mijl.
- Benzine.
- Personal Convenience Kit: 60usd. per persoon.
Lakens, dekens of slaapzak, hoofdkussen, badlinnen, keukenlinnen, enz.
- Vehicle/¨Provisioning Kit: 110usd. per voertuig.
O.a. kookpotten, pannen, schaar, bestek, borden,
glazen, poetsgerief, zaklamp, enz.
- Gebruik van generator: 8usd. per dag.
- Waarborg: 1000usd, mits betaling per credit card
- Lokale staatstaks op ter plaatse te betalen items.
- Extra uitrusting zoals stoeltjes, campingtafel, enz.
Niet op voorhand te reserveren en slechts beperkt
voorradig.

Alle selfdrives zijn voorzien met HERTZ (echter niet
in Whitehorse) gereserveerd op basis van de formule
FULLY INCLUSIVE + NEVERLOST
Deze formule omvat:
- Huur van de wagen met automatische versnelling,
radio en klimaatregeling.
- Onbeperkt aantal kilometers.
- 1 Hoofdbestuurder
- L.D.W. (Loss Damage Waiver), is de afkoop van de
franchise op de huurwagen.
- L.I.S., Burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan
derden, voorzien tot 1 miljoen dollar.
- Lokale staatstaksen, airport fees en surcharges.

NIET INBEGREPEN, ter plaatse te betalen:
- Benzine
- Eventuele extra chauffeurs
- Optionele verzekeringen zoals PAI/PEP.
- Eventuele one-way kosten, bv. tussen Anchorage en
Fairbanks.
- Kinderzitje of andere extra's.
- De lokale taksen op alle ter plaatse te betalen items.

De dag van opname bepaalt de toepassing van de hoogseizoentoeslag en dit voor de volledige huurperiode!
Huurprijs per 24u. in Euro
CODE CATEGORY
DOORS MODEL voorbeeld
5+ days
ECAR ECONOMY
2
Hyundai Accent
47
CDAR COMPACT
4
Ford Focus
53
IDAR
MIDSIZE
4
Toyota Corolla
53
FCAR
FULL SIZE
4
Ford Taurus
60
PCAR PREMIUM
4
Grand Marquis
69
IFAR
MIDSIZE SUV
4
Ford Escape
73
MVAR MINIVAN 7 PERS 7 seat Ford Freestar
80
SFAR
4 WHEEL DRIVE 5 seat Nissan Xterra
80
HIGH SEASON SUPPLEMENT
01/06 - 31/08/2020 (Cat. ECAR-FCAR)
51
01/06 - 31/08/2020 (Cat. PCAR-SFAR)
59
Op niet of gedeeltelijk gebruikte verhuringen is geen
terugbetaling mogelijk. Indien de wagen langer wordt gehuurd,
dan wordt het lokale (duurdere) tarief voor die extra periode - ter
plaatse - in rekening gebracht.

Wings n
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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.

THE BEST OF ALASKA BEGELEID
14/05 en 21/05/2020
04/06 - 27/08/2020
03/09/2020
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SINGLE DUBBEL TRIPLE
3.239
3.648
3.239
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2.265
2.524
2.265

1.983
2.266
1.983

QUAD
1.843
2.102
1.843

Kind
-12 j.
1.064
1.398
1.064

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).

Wings n
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ALASKA BY RAIL
VERTREK: VANUIT ANCHORAGE
Dag 1: Aankomst te ANCHORAGE
Na aankomst, vrije transfer (niet inbegrepen) van de luchthaven naar het hotel Comfort Inn Ship Creek. Logies.
Dag 2: ANCHORAGE
Volledig vrije dag. U kan een tocht maken met de stadstrolley, het indrukwekkende ‘Museum of History & Art’
verkennen of u kan de diverse soevenir-shops een bezoekje brengen. Logies.
Dag 3: ANCHORAGE - SEWARD
Vroeg deze morgen vertrekt u per trein in zuidelijke richting tot Seward. Het spoor volgt de oevers van het
schitterend natuurgebied van de Turnagain Arm waar u regelmatig spelende beluga's kunt gadeslaan. Na
aankomst te Seward, vrije transfer (niet inbegrepen) van het station naar het gereserveerde hotel Seward
Harbor 360 of gelijkwaardig. Tijd voor eigen verkenning en logies.

AFREIS
DAGELIJKS
15 MEI tot 31 AUGUSTUS
DUUR
10 DAGEN / 9 NACHTEN

Dag 4: SEWARD - Kenai Fjords National Park - ANCHORAGE
Vandaag geniet u van een prachtige cruise door Resurrection Bay en naar het Kenai Fjords National Park. Een
grote verscheidenheid aan 'wildlife' en een schitterende natuur van gletsjers en eilandjes zorgen voor een
onvergetelijke dag. Eind van de namiddag terug naar Seward en aansluitend treinrit naar Anchorage. Vrije
transfer (niet inbegrepen) naar het gereserveerde hotel Quality Suites of gelijkwaardig en logies.
Dag 5: ANCHORAGE - TALKEETNA
Vrije transfer (niet inbegrepen) naar het station. Daarna treinrit tot Talkeetna waar tijdens deze drie uur durende
trip meer dan eens Mount Denali opduikt uit de wolken. Na aankomst, transfer naar de rivier voor een excursie
per jetboat op de Talkeetna-river. Talkeetna is ook het vertrekpunt voor alle beklimmingen van Mount Denali en
getuigt nog steeds van een vermaard 'pioniers' verleden. Logies: Talkeetna Alaskan Lodge.
Dag 6: TALKEETNA - DENALI NATIONAL PARK
Omstreeks 11.30u. vertrekt de trein richting Denali National Park waar u aankomt rond 15.45u. Ontdek het
gigantisch decor van de Alaska Range in een meeslepend panorama waar niet alleen fotografen van genieten.
Meteen na aankomst, bustransfer naar het voorziene hotel en vrije tijd voor een eerste verkenning. Logies:
Denali Bluffs Hotel.
Dag 7: DENALI NATIONAL PARK - FAIRBANKS
Vandaag geniet u van een 7u. durende begeleide 'wildlife' tour in het park. Onderweg maakt u kennis met
elanden, beren en diverse vogelsoorten (pick-nick lunch inbegrepen). Daarna terug naar het treinstation waar
aansluitend de Alaska Railroad u naar Fairbanks brengt. Aankomst omstreeks 20.15u. en shuttle transfer (busje
van het hotel) naar het hotel River's Edge Resort. Logies.
Dag 8: FAIRBANKS
Deze voormiddag geniet u van een begeleide stadsrondrit met o.a. bezoek aan het historische centrum, het
University of Alaska Museum en de Trans-Alaska-Pipeline. In de namiddag gaat u aan boord van de raderboot
'Discovery' en maakt kennis met het natuurgebied van de Chena en Tanana rivier. Logies.
Dag 9: FAIRBANKS - ANCHORAGE
Vrije tijd en daarna terugreis naar Anchorage per regelmatige lijnvlucht. Na aankomst te Anchorage, vrije
transfer (niet inbegrepen) van de luchthaven naar het gereserveerde hotel Comfort Inn Ship Creek. Tijd voor
verder bezoek of voor shopping. Logies.
Dag 10: Vertrek uit ANCHORAGE
Vrije transfer (niet inbegrepen) van het hotel naar de luchthaven. Einde van deze prachtige reis of individuele
verlenging mits supplement.
INBEGREPEN:
* 9 Overnachtingen in degelijke 'standard class' hotels / lodges - enkel logies.
* De treintickets (standard seating) Anchorage - Seward - Anchorage / Anchorage - Talkeetna - Denali
National Park - Fairbanks.
* De terugreis van Fairbanks naar Anchorage per regelmatige lijnvlucht.
* De boottocht vanuit Seward naar het Kenai Fjords National Park met pick-nick lunch (+/- 6u.).
* Excursie per jetboat op de Talkeetna-rivier (+/- 2u.).
* 'Toendra' Wildlife tour in Denali National Park met pick-nick lunch (+/- 7u.).
* Begeleid bezoek aan Fairbanks en excursie per boot op de Chena & Tanana rivier.
* Alle diensten vermeld in het programma.

Opmerking: De meeste hotels gereserveerd voor dit programma, beschikken over een
gratis shuttle-dienst tussen het treinstation en het hotel. Voor Cruise-passagiers kan dit
programma aangepast worden met vertrek uit Seward in plaats van Anchorage.

Prijs per persoon in Euro
15/05-21/05/2020
22/05-31/08/2020
22/05-31/08/2020
reservatie voor 15/01/2020
Upgrade Gold Class+Sup. hotels
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Single
3.833
4.424

Dubbel
2.603
2.938

Triple
2.262
2.519

Quad
2.086
2.308

Kind -12j.
911
945

4.311

2.882

2.482

2.280

945

Wings n
‘ Wheels - www.wnw.be/alaska

Prijs op aanvraag

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.

Haines
Junction

Skagway
Haines

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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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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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
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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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ALASKA HIGHLIGHTS

SELFDRIVE

Dag 1: Aankomst te ANCHORAGE
Meteen na aankomst ophaling van de huurwagen en korte rit naar het voorziene hotel. Bij aankomst in het hotel
wordt het 'origineel' roadbook en extra informatie voor deze trip aan u overhandigd. Logies.
Dag 2: ANCHORAGE - TALKEETNA
190 KM/ 120 Mls.
U verlaat Anchorage en volgt de Parks Highway, richting Talkeetna waar u geniet van een optionele boottocht
op de Susitna & Talkeetna-rivier. Dit gezellig 'pioniersdorp' is ook het vertrekpunt voor alle beklimmingen van
Mount Denali. Vrije tijd voor verder bezoek of deelname aan optionele activiteiten. Logies.
Dag 3: TALKEETNA - DENALI NATIONAL PARK
250 KM/ 155 Mls.
Vandaag trekt u verder noordwaarts richting Denali National Park, één van de mooiste natuurparken van
Amerika. Onderweg krijgt u meer dan eens een glimp te zien van het spectaculaire bergmassief van Mount
Denali. Logies in één van de lodges vlakbij de ingang.

SELFDRIVE
AFREIS
Maandag, Woensdag, Zaterdag
27 MEI tot 04 SEPTEMBER
DUUR
16 DAGEN / 15 NACHTEN

Dag 4: DENALI NATIONAL PARK
Deze ochtend vertrekt u op een onvergetelijke tocht door dit indrukwekkend park. De chauffeur en gids aan
boord helpen uitkijken naar 'wildlife' en kunnen al uw vragen beantwoorden. Onderweg krijgt u beslist wolven,
elanden, beren en veel meer te zien. Mount Denali domineert dit immense park. Terug naar het hotel voor logies.
Dag 5: DENALI NATIONAL PARK - FAIRBANKS
210 KM/ 130 Mls.
Verlaat Denali en nu volgt een aangename rit, via het historische plaatsje Nenana naar Fairbanks, een beroemd
centrum uit de tijd van de Gold Rush alsook de poort naar de 'Last Frontier' van het Noorden. Optioneel:
Vanavond kan u genieten van een Salmon Bake Dinner in Pioneer Park. Logies.
Dag 6: FAIRBANKS
Tijd voor bezoek aan de stad. Een rondrit van 5u. wordt voorzien en tijdens deze trip ontdekt U o.a. de Alaska
Pipeline, het huis van Santa Claus in North Pole, een klein plaatsje net buiten de stad, het Museum of the North
en het Museum of Antique Cars. De namiddag is dan vrij voor eigen ontdekking en tijdens een optionele boottrip
maakt u kennis met het natuurgebied van de Chena en Tenana rivier. Logies.
Dag 7: FAIRBANKS - CHITINA
610 KM/ 380 Mls.
Vroeg uit de veren want u hebt een lange tocht voor de boeg. Deze rit opent spectaculaire vergezichten op
besneeuwde bergen, gletsjers, bossen en meren. U doorkruist het massief van de Alaska Range en de regio
van de legendarische 'Alaska Pipeline'. Iets ten zuiden van Glennallen brengt u een bezoek aan het George
Ashby Museum bij Copper Center. Logies wordt voorzien in het kleine plaatsje Chitina.
Dag 8: CHITINA - MC. CARTHY / KENNICOTT
vlucht
U laat de wagen geparkeerd bij het hotel en daarna brengt een kleine cesna u over de spectaculaire vallei van
de Chitina rivier en via imposante bergflanken naar Mc. Carthy. Per wagen gaat het dan naar het historische
plaatsje Kennicott. Tijd voor bezoek aan o.a. de vroegere mijngebouwen, een fikse wandeling tot aan de Rootgletsjer of zelfs een begeleide 'hike' op deze indrukwekkende ijsmassa. Logies.
Dag 9: KENNICOTT - CHITINA - VALDEZ
200 KM/ 120 Mls. + vlucht
Vrije voormiddag. Nadien brengt de cesna u vanuit Mc. Carthy terug naar Chitina waar u de wagen instapt en
richting Valdez rijdt. Langs de Richardson Highway mag een halte aan de prachtige 'Worthington' gletsjer niet
ontbreken. Voorbij de Thompson Pass, in Keystone Canyon vindt u twee beroemde watervallen, nl. Bridal Veil
en Horsetail Falls. Logies te Valdez.
Dag 10: VALDEZ
Tijd voor ontspanning: kajak en kano-trips, wandelingen, bezoek aan het lokale museum, aan een plaatselijke
zalmkwekerij of gewoon wat relax en genieten van de prachtige natuur.
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Dag 11: VALDEZ - WHITTIER - SEWARD
150 KM/ 90 Mls. + ferry
De veerboot brengt u van Valdez, door de schitterende Prince Williams Sound, langs de Columbia gletsjer, naar
het plaatsje Whittier. Van hieraf volgt u de nieuwe highway tot Portage, door de indrukwekkende Chugach
Mountains. U hebt nu nog een paar uur te rijden vooraleer u het voorziene hotel in Seward bereikt. Logies.
Dag 12: SEWARD
Deze voormiddag geniet u van een schitterende boottocht door de prachtige natuur van het Kenai Fjords
National Park en van een zalm-lunch op Fox Island. De rest van de namiddag is vrij voor eigen verkenning: de
gigantische Exit gletsjer, het boeiende Sealife Center of een onvergetelijke tocht met de hondenslee.
Dag 13: SEWARD - HOMER
295 KM/ 180 Mls.
U volgt de kust van het schiereiland Kenai in noordelijke richting. Voorbij het plaatsje Soldotna (Sterling Highway)
komt u o.a. terecht bij Clam Gulch, het beroemde 'mosselstrand', dan verder naar Ninilchik met een orthodoxe
kerk, hoog op de heuvel, zo tot Homer, de 'Halibut Fishing Capital of the World'. Logies.
Dag 14: HOMER
Dit kleurrijk stadje, gelegen aan de adembenemende Kachemak Bay zal u zeker bekoren. Tijd voor diverse
activiteiten op en rond het water en langs de ruwe kustlijn. Volg ook even de "Homer Spit" een 7 km. lange
betonnen strook die in de baai steekt, midden een schitterend natuurdecor.
Dag 15: HOMER - ANCHORAGE
365 KM/ 226 Mls.
De weg terug loopt via de Seward Highway naar het pittoreske plaatsje Portage waar een bezoek aan het
infocenter en de gletsjer niet mag ontbreken. Dan volgt u de prachtige 'Cook Inlet' terug naar Anchorage en
misschien bemerkt u af en toe spelende beluga-walvissen, berggeiten en allerhande vogelsoorten. Logies.
Dag 16: Vertrek uit ANCHORAGE
Einde van deze prachtige reis. Inleveren van de huurwagen aan de luchthaven, terugreis of individuele
verlenging mogelijk mits supplement.
INBEGREPEN:
* 15 hotelovernachtingen in goede middenklasse hotels / lodges, taks inbegrepen.
* Huur van de wagen voor een periode van 15 x 24u., Anchorage/Anchorage, op basis van onbeperkt aantal
kilometers en de formule All-Inclusive van Hertz.
* Ferry van Valdez naar Whittier voor wagen en passagiers.
* Het vluchtje van Chitina naar Mc. Carthy en terug.
* Toegang tot Denali National Park en begeleide excursie op zoek naar fauna en flora.
* Stadsrondrit te Fairbanks en de Kenai Fjords Cruise uit Seward.
* Travel Kit met kaarten, documentatie en informatie speciaal voor deze reis samengesteld.
PDF file voor vertrek, de originele kopij wordt U overhandigd bij aankomst in het hotel te Anchorage.
NIET INBEGREPEN:
* Vliegtuigticket Brussel/Anchorage heen en terug + taksen.
* Alle maaltijden niet vermeld in dit programma plus de dranken aan tafel.
* Voor de wagenhuur: benzine, eventuele optionele verzekeringen, kosten bij laattijdig inleveren van de
wagen, lokale taksen op alle ter plaatse betaalde extra's, enz.
* Reisverzekering.
* Alle niet vermelde diensten.
* Ingang Nationale Parken (Uitgezonderd Denali N.P.).

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
27/05 - 02/09/2020
7.086
4.082
3.695
3.177
2.713
839
1.267
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SELFD

VERTREK: VANUIT ANCHORAGE
Dag 1: Aankomst te ANCHORAGE
Meteen na aankomst ophaling van de huurwagen en korte rit naar het voorziene hotel.
Logies: Comfort Inn Ship Creek of gelijkwaardig.
Dag 2: ANCHORAGE
Volledig vrije dag. U kan een tocht maken met de 'trolley', het indrukwekkende 'Museum of History & Art'
verkennen of u kan de diverse soevenir-shops een bezoekje brengen. Logies.

SELFDRIVE
AFREIS
Dagelijks
15 MEI tot 10 SEPTEMBER
DUUR
20 DAGEN / 19 NACHTEN

Dag 3: ANCHORAGE - DENALI NATIONAL PARK
400 KM/ 250 Mls.
Deze ochtend verlaat u Anchorage en volgt de Parks Highway, richting Denali National Park, één van de
mooiste parken van Amerika. Onderweg bezoekt u het gezellige Talkeetna en ontdekt de prachtige Mat-su vallei.
Logies: Denali Bluffs Hotel of Denali Grizzly Bear Resort, vlakbij het park.
Dag 4: DENALI NATIONAL PARK
's Ochtends vroeg vertrekt u op begeleide excursie, een trip van ongeveer 8u. op ontdekking door het park. U
vindt er een fascinerende veelheid aan dieren en planten die dikwijks vanaf de weg te zien zijn. Mount Denali,
de hoogste berg van Alaska, maakt deel uit van de immense Alaska Range. Rond 16h30 terug naar de ingang
van het park en vrije tijd voor eigen ontspanning. Logies.
Dag 5: DENALI NATIONAL PARK - FAIRBANKS
210 KM/ 130 Mls.
U verlaat het park in noordelijke richting en via het historische plaatsje Nenana bereikt u Fairbanks, een beroemd
centrum uit de tijd van de Gold Rush en tevens de poort naar de "Last Frontier" van het Noorden. Start met een
eerste verkenning van het historische centrum of ga aan boord van de raderboot 'Discovery' en maak kennis
met het natuurgebied van de Chena en Tenana rivier. Logies: Wedgewood Resort.
Dag 6: FAIRBANKS
Vrije dag. Breng zeker een bezoek aan het museum van de Universiteit, aan de oude mijnsite van Gold Dredge
N'8, hou even halt bij de beroemde Alaska Pipeline en ontdek het huis van Santa Claus in North Pole, een klein
plaatsje net buiten de stad (zie ook optionele excursies pag. 9). Logies.
Dag 7: FAIRBANKS - TOK
350 KM/ 220 Mls.
Vandaag volgt u eerst de panoramische Richardson Highway, door de uitlopers van de immense Alaska Range
en krijgt er af en toe een glimp te zien van de Alaska Pipeline. Vanaf Delta Junction vervolgt u via de Alaska
Highway die een mythe is van de vreedzame verovering van de wildernis tot Tok. Logies: Youngs Motel of
gelijkwaardig.
Dag 8: TOK - DAWSON CITY
310 KM/ 195 Mls.
Beknopt bezoek aan Tok, beroemd als sledehondenfokker-hoofdstad van Alaska. Volg daarna de panoramische
'Top of the World Highway' via Chicken naar de Canadese grens. Voorbij de grens loopt de weg hoog boven de
boomgrens en biedt een weids uitzicht op het omliggende hooggebergte. De veerboot brengt u die dag naar
Dawson, Queen of the Klondike. Logies: Downtown Hotel of gelijkwaardig.
Dag 9: DAWSON CITY
Vrije dag voor uitgebreid bezoek aan 'de stad van de goudroes'. Door welk stoffig straatje u de komende uren
ook slentert, het virus van deze 'frontier town' steekt u beslist ook aan. Sluit u aan bij de 'Town Core Walking
Tour' (wandeling door de stad) en beleef de levendige geschiedenis van de 'Gold Rush'. Vanavond mag een
bezoek aan het historische speelhol van 'Diamond Tooth Gertie's' niet ontbreken.
Dag 10: DAWSON CITY - WHITEHORSE
530 KM/ 330 Mls.
Vroeg uit de veren! De weg is lang en brengt u door een verlaten gebied met grote rivieren en uitgestrekte
bossen. Een eerste halte langs deze 'Klondike Highway' kan u voorzien aan de Moose Creek Lodge. Via
pittoreske dorpjes als Stewart Crossing en Minto bereikt u Carmacks waar u een oponthoud aan de 'Five Finger
Rapids' kunt inlassen. Verder tot Whitehorse, hoofdstad van de provincie Yukon. Logies: Best Western.

Haines
Junction

Whittier
Seward
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Dag 11: WHITEHORSE
Start met een bezoek aan het Yukon Visitor Center en aan het Transportation Museum. Terug in het centrum
wandelt u naar het Mac Bride Museum en 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 12: WHITEHORSE - HAINES JUNCTION
160 KM/ 100 Mls.
Vandaag rijdt u ofwel meteen tot Haines Junction OF indien u nog een paar schitterende plaatsjes wenst te
ontdekken, stellen wij een side-trip voor richting Carcross, via Tagish, richting March Lake en zo terug tot
Whitehorse (prachtige meren, zandduinen, strand, enz). Voor deze extra side-trip rekent u nog ongeveer 210
km extra maar het is de moeite waard. Bij aankomst in Haines Junction loopt u best even binnen in het Visitor
Center waar u een inwijding krijgt in de geheimen van Kluane National Park.
Dag 13: HAINES JUNCTION - TOK
480 KM/ 300 Mls.
Volg nu de beroemde Alaska Highway die zich de komende mijlen slingert om het Kluane National Park, voorbij
Kluane Lake, zo tot Burwash Landing. Hou halt bij het Sheep Mountain Visitor Center en bezoek de ruines van
Silver City. Voorbij Burwash Landing is het Kluane Museum of Natural History een aantrekkelijke halte. Dan tot
Beaver Creek en iets verder ten noorden, rijdt u het grensgebied met Alaska terug binnen. Vanaf het blokhuis
van het Tetlin National Wildlife Refuge, hebt u nog enkele kilometers te rijden vooraleer u Tok bereikt.
Dag 14: TOK - VALDEZ
420 KM/ 260 Mls.
Vanuit Tok trekt u verder zuidwaarts en geniet van de imposante natuur van het Wrangell-St.Elias National Park,
omzoomd door rivieren, gletsjers en meren. De Richardson Highway brengt u vandaag naar Valdez. Onderweg
mag een halte aan de prachtige 'Worthington' gletsjer en aan Keystone Canyon niet ontbreken. Logies voor de
volgende twee nachten wordt voorzien in het Mountain Sky Hotel of gelijkwaardig.
Dag 15: VALDEZ
Volledig vrije dag om Valdez en omgeving te ontdekken, tijd voor een optionele boottrip door het gletsjergebied
van de Prince William Sound, een onvergetelijke kayak trip, een vlucht per watervliegtuig boven één van de
immense gletsjervelden, en veel meer. Logies. (zie ook info pagina 9).
Dag 16: VALDEZ - WASILLA
450 KM/ 282 Mls.
Vandaag terug tot Glennallen en dan rijdt u door de schitterende Matanuska vallei richting Palmer en Wasilla.
Onderweg geniet u van een indrukwekkend landschap van hoge bergen, prachtige gletsjers, uitgestrekte
weiden vol bloemen en kan u een bezoek plannen aan de Musk-Ox farm in Palmer en aan het Iditarod Visitor
Center te Wasilla. Logies: Grand View Inn & Suites.
Dag 17: WASILLA - SEWARD
310 KM/ 195 Mls.
Op weg naar Anchorage ontdekt u het Eklutna Historic Park met een Russisch-ortodoxe blokhuiskerk en
kleurige graven op het kerkhof. Volg daarna de prachtige baan langs 'Cook Inlet' en voorzie een oponthoud aan
Portage bij de gelijknamige gletsjer. Eind van de namiddag bereikt U Seward, gelegen aan de tip van
Resurrection Bay en u neemt uw intrek in het voorziene hotel. Logies: Windsong Lodge of gelijkwaardig.
Dag 18: SEWARD
Volledig vrije dag... geniet eventueel van een ontspannen boottocht door de mooie natuur van het Kenai Fjords
National Park, maak een wandeling op de gigantische Exit Glacier, breng een bezoek aan het boeiende Sealife
Center, ga kayaken of maak een onvergetelijke tocht met de hondenslee (zie excursies pagina 9).
Dag 19: SEWARD - ANCHORAGE
210 KM/130 Mls.
De weg terug loopt via het pittoreske plaatsje Portage waar een bezoek aan het infocenter en aan de gletsjer
niet mag ontbreken. Dan volgt u de prachtige Cook Inlet, terug naar Anchorage en misschien merkt u af en toe
spelende beluga-walvissen, berggeiten en allerhande vogelsoorten. Logies.Coast International Inn.
Dag 20: Vertrek uit ANCHORAGE
Einde van deze schitterende trip, inleveren van de huurwagen en terugvlucht.
INBEGREPEN:
* 19 Overnachtingen op basis van degelijke hotels (tourist/moderate class), enkel logies.
* Wagenhuur op basis van 19 x 24u. - Anchorage / Anchorage, basis onbeperkt aantal kilometers en
alle diensten en services van de formule All-Inclusive van Hertz.
* Handige Travel Kit met reisbeschrijving en documentatie, beschikbaar ter plaatse in het eerste hotel van
deze roadtrip.
* De toegang en de begeleide excursie - Tundra wildlife and Wilderness - in Denali National Park.

Prijs per persoon in EURO
Overnachtingen, taksen, huurwagen
Aantal personen
1
2
2x2
3
4
Suppl.
Kamertype
Single
Dubbel
2 dubbels
Triple
Quadruple
Kind
Wagentype
Economy
Compact
Full Size Intermediate Full Size
02-11y
Standard / Moderate Category hotels + Hertz Rentalcar All Inclusive formule
15/05 - 24/05/2020
5.632
2.981
2.717
2.226
1.825
232
25/05 - 01/09/2020
6.974
3.648
3.158
2.661
2.156
207
02/09 - 10/09/2020
5.632
2.981
2.717
2.226
1.825
232
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ALASKA CRUISING

& SELF
CRUISE van VANCOUVER tot SEWARD
met de "NORWEGIAN JEWEL" - NORWEGIAN CRUISE LINE

Dag 1: Aankomst te VANCOUVER
Bij aankomst neemt u bus of taxi (ter plaatse te betalen) naar het gereserveerde Georgian Court Hotel of
gelijkwaardig. Logies.
Dag 2: VANCOUVER - vertrek cruise
Vrije voormiddag. Geniet eventueel van een facultatief stadsbezoek met oa. Stanley Park, English Bay, de
spectaculaire Capilano Suspension Bridge, het pittoreske Gastown, enz. Na de middag gaat u aan boord van
het cruiseschip en begint uw vakantie (afvaart 16.00u).

AFREIS
Op ZONDAG van
10 MEI tot 30 AUGUSTUS
DUUR
10 DAGEN / 9 NACHTEN
16 DAGEN / 15 NACHTEN

Dag 3: INSIDE PASSAGE
U vaart door de mooie natuur van de 'Inside Passage', voorbij eilandjes, rustige baaien, diepe fjorden en de met
sneeuw bedekte toppen van de Coastal Mountains.
Dag 4: INSIDE PASSAGE - KETCHIKAN
(7u.- 16u.)
Vandaag gaat u aan wal te Ketchikan. Vele straten en huizen van dit gezellig stadje staan op stelten en trappen
doen dienst als verbinding tussen de straten op de helling van de steile heuvel. Een wandeling mag hier beslist
niet ontbreken en laat u kennis maken met het Tongass Historical Museum, Dolly's House, het Totem Heritage
Center en het Harborview Park.
DAG 5: KETCHIKAN - JUNEAU
(11u.- 21u.)
De volgende aanleghaven van deze prachtige trip wordt Juneau, hoofdstad van Alaska. Gelegen tegen een
steile bergwand, is de stad het beste te voet te verkennen. De straten zijn smal en steil en u vindt er een bonte
schakering van typische huizen uit de pionierstijd tegen de helling op. Museumfans en liefhebbers van de kunst
van Eskimo's en Indianen komen hier zeker aan hun trekken.
Dag 6: JUNEAU - SKAGWAY
(8u.- 20u.)
Verder noordwaarts meert u aan te Skagway, gelegen aan het eind van het fjordachtige Lynn-kanaal. Het stadje
ontvangt u als een openluchtmuseum uit de tijd van de goudzoekers en de vele historische huizen in het
centrum staan onder monumentenzorg.
Dag 7: SKAGWAY - GLACIER BAY
U reist verder door het wondermooie natuurgebied van Glacier Bay dat u zal betoveren met prachtige
panorama's. Hier leven bultruggen, orka's, bruinvissen, zeehonden, zeeotters, diverse soorten zalm, zeearenden
en grizzlyberen in hun natuurlijke habitat.
Dag 8: GLACIER BAY - HUBBARD GLACIER
U vaart door de 'Gulf of Alaska', langs de reusachtige Hubbard Glacier, gelegen aan Yakutat Bay. Een
aaneenschakeling van ijsschotsen, indrukwekkende gletsjers, duistere naaldbossen met in het water zeerobben,
bultruggen en diverse vogelsoorten.
Dag 9: HUBBARD GLACIER - VALDEZ - SEWARD
Aankomst omstreeks 5.00u.
En doorreis per autocar naar ANCHORAGE.
Het cruiseschip vaart voorbij de Bering Glacier, via de uitlopers van de Chugach Mountains naar de prachtige
Prince William Sound. Bij Valdez vindt u de zuidelijke terminus van de Trans Alaska Pipeline. 's Ochtends leggen
we aan te Seward en daarna per autocar (inbegrepen) van Seward naar Anchorage. Tijdens deze rit volgt u de
Cook Inlet en ontdekt u af en toe spelende beluga walvissen en berggeiten. Logies: Westmark Hotel.
Dag 10: ANCHORAGE - TALKEETNA
195 KM / 120 miles
U kan deze voormiddag gebruiken voor het ophalen van de huurwagen en voor een eerste verkenningstocht
door de stad. Geniet eventueel van een ritje met de trolley die u langs alle voornaamste parken en
bezienswaardigheden brengt. Daarna rijdt U richting Palmer en de Hatcher Pass Road zo verder tot Trapper
Creek en Talkeetna, het vertrekpunt voor zowat alle beklimmingen van Mount Denali. Logies.
Dag 11: TALKEETNA - DENALI NATIONAL PARK
250 KM / 155 miles
Vrije voormiddag en tijd voor optionele flightseeing of jet boating. Verlaat de stad in noordelijke richting tot Denali
National Park, één van de mooiste natuurparken van Amerika. Diverse fotostops zijn mogelijk en prachtige
landschappen wisselen elkaar af. Na aankomst, intrek in één van de lodges bij de ingang en vrije tijd.
Dag 12: DENALI N.P. - FAIRBANKS
200 KM / 125 miles
Vroeg in de ochtend neemt u deel aan een begeleide 'wildlife' tour in het park en leert u meer over fauna en
flora. Pick-nick lunch onderweg. Daarna terug naar de ingang van het park en doorreis naar Fairbanks, de poort
naar de 'Last Frontier' van het Noorden. Logies Wedgewood Hotel.
Dag 13: FAIRBANKS
Volledig vrije dag voor eigen verkenning. Keuze uit o.a. bezoek aan het ¨Pionier Park', een themapark dat vooral
kinderen zal bevallen maar waar u ook de diavoorstelling van "Northern Lights" kan bekijken, het Museum van
de Universiteit en het 'Alaska Public Lands Information Center'. Een eventuele boottrip met de Discovery III laat
u kennis maken met het natuurgebied van de Chena en Tenana Rivier. Logies.
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Dag 14: FAIRBANKS - COPPER CENTER of GLENNALLEN
425 KM / 265 miles
Vandaag volgt u eerst de panoramische Richardson Highway, door de uitlopers van de immense Alaska Range
waar u af en toe een glimp van de Alaska Pipeline opvangt tot Delta Junction. Dan verder in zuidelijke richting
tot Copper Center (of Glennallen) waar logies voorzien wordt.
Dag 15: COPPER CENTER - ANCHORAGE
330 KM / 205 miles
U verlaat Copper Center en volgt de schilderachtige Glen Highway, door het indrukwekkende landschap van het
Matanuska-vallei tot Anchorage. Haltes onderweg kunnen voorzien worden aan de Matanuska gletsjer, de
Musk-ox Farm bij Palmer en het Eklutna Village Historical Park. Logies Coast Internatonal Inn Anchorage.
Dag 16: Vertrek uit ANCHORAGE
Vrije tijd voor bezoek aan de stad, daarna inlevering van de wagen op de luchthaven. Terugvlucht of individuele
verlenging mogelijk mits supplement.
INBEGREPEN:
* 15 Overnachtingen, waarvan 7 nachten aan boord van het cruiseschip in vol pension en 8 nachten op basis
van traditionele hotels; enkel logies.
* Hertz huurwagen, Full Size 2/4 deurs (compact wagen voor single kamer), voor 7 x 24u. - Anchorage tot
Anchorage, op basis van onbeperkt aantal miles, de L.D.W., de taksen en airport fees, 1 extra chauffeur, de
eerste tank benzine en de SLI verzekering, uitbreiding aansprakelijkeheid derde partij.
* Het autocarticket voor de transfer van Seward naar Anchorage.
* Begeleide excursie 'Denali Wildlife and Wilderness' + pick-nick lunch.
* De lokale taksen en port charges.

BASIS CRUISE PROGRAMMA: 10 DAGEN / 9 NACHTEN

Inbegrepen:
- 1 Overnachting te Vancouver - Hotel Georgian Court of gelijkwaardig - enkel logies.
- 7 Overnachtingen aan boord van de 'NORWEGIAN JEWEL', volgens gekozen type cabine in vol pension.
Cruise VANCOUVER naar SEWARD.
- Na aankomst te Seward, transfer per autocar naar Anchorage centrum.
- 1 overnachting te ANCHORAGE: Westmark Hotel Downtown of gelijkwaardig, enkel logies.
- De lokale taksen en port charges.

VAARSCHEMA SOUTHBOUND van SEWARD naar VANCOUVER

Data: 18/05 - 01 & 15 & 29/06 - 13 & 27/07 - 10 & 24/08 - 07/09/2020.
					Aankomst		Vertrek
Maandag		SEWARD					21u.
Dinsdag		
HUBBARD GLACIER Cruising
--		
-Woensdag		ICY STRAIT POINT		09u.		18u.
Donderdag		
JUNEAU/ Sawyer Glacier
07u.		
13.15u.
Vrijdag		SKAGWAY			07u.		17u.
Zaterdag		KETCHIKAN		13u.		20u.
Zondag		
INSIDE PASSAGE Cruising
--		
-Maandag		VANCOUVER		07u.

De cruisemaatschappijen wijzigen veelvuldig de prijzen en promoties. Hierdoor zijn geen prijzen in deze
brochure opgenomen. Contacteer ons met de juiste data van de reis, aantal personen en gewenste
cabinecategorie en wij bezorgen u onmiddellijk de geldende dagprijs.
Eens gereserveerd is deze prijs definitief.

Wings n
‘ Wheels - www.wnw.be/alaska
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ALGEMENE REISVOORWAARDEN

Vraag bij uw reisagent ook
onze programma's voor:

ARTIKEL 1 TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot
reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van
16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en
reisbemiddeling.
ARTIKEL 2 PROMOTIE
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de
reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten
van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure
moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schrif
telijk
akkoord tussen partijen bij het contract.
2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde
duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

HawaI'I
FRaNCaIS

ARTIKEL 3 INFORMATIE VANWEGE DE REISORGANISATOR EN/OF
REISBEMIDDELAAR
De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:
1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling
aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de
formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf
noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde
zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit
moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren
welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of
bijstandsverzekering;
c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de
contracten.
2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen
aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk,
de door de reiziger in te nemen plaats;
b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de
plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of
-bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij
moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of
de reisorganisator.
c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de
informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met
de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.
De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in
geval van laattijdig gesloten contract.
ARTIKEL 4 INFORMATIE VANW EGE DE REIZIGER
De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige
inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die
redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten
leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in
rekening worden gebracht.

Hotels
Cruises
Excursions
Rental Cars
Beach Holidays
Individual Tours

Wings n
‘ Wheels
Specifieke reisvoorwaarden

ARTIKEL 5 & 6: TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT EN
PRIJS.
In het kader van de 'op maat" reizen komt het contract tot stand op het
moment van opdracht tot reservatie (Telefoon, email, fax, brief).
Indien één of meerdere diensten vermeld in de opdracht tot
reservatie niet meer beschikbaar mochten zijn, zullen de best
mogelijke alternatieven en de mogelijke prijswijziging voorgesteld
worden, ter aanvaarding door de reiziger. De reeds bevestigde
diensten kunnen dan geen voorwerp van niet-aanvaarding meer
uitmaken tenzij de niet beschikbare diensten voorafgaandelijk en op
de schriftelijke opdracht als zijnde een "essentiele dienst tot vorming
van het totale contract" vermeld werden. Zoniet worden de
voorwaarden voor wijziging en of annulatie toegepast.
ARTIKEL 7 BETALING VAN DE REISSOM
1. Voorschot:
Een bedrag van 30% van de totale reissom wordt verlangd bij de
ondertekening van de bestelbon.
2. Sommige categoriëen vliegtuigtickets vereisen onmiddellijke en
volledig betaling om van de reis- en prijsvoorwaarden te kunnen
genieten. Deze sommen zijn direkt voor 100% te betalen. Pas na
registratie of bewijs van betaling op de bankrekening zullen de
tickets uitgeschreven worden. Bij laattijdige betaling kunnen de
voorwaarden en prijzen gewijzigd worden volgens de nieuwe
voorwaarden van de luchtvaartmaatschappijen. Dit kan niet als
reden ingeroepen worden om de bijbehorende reservaties voor
andere diensten als nietig te beschouwen.
WIJZIGINGEN:
(van toepassing van zodra de reservatieopdracht ingediend werd):
• De kosten ons aangerekend door onze leveranciers + € 20 per te
wijzigen segment/onderdeel tot 45 dagen voor vertrek.
Daarna gelden de voorwaarden zoals bij een annulatie.
ANNULATIE:
• méér dan 45 dagen voor vertrek:
€ 100 per persoon + de kosten ons aangerekend door onze
leveranciers;
• vanaf 45 tot en met 30 dagen voor vertrek:
30% van de totale reissom per persoon.
• vanaf 29 tot en met 15 dagen voor vertrek:
50% van de totale reissom per persoon.
• vanaf 14 dagen voor vertrek of in geval van niet aanmelding bij
vertrek of bij reisonderbreking:
100% van de totale reissom per persoon.
Bovenstaande voorwaarden zijn niet van toepassing op
vliegtuigtickets. Hiervoor verwijzen wij naar de specifieke
voorwaarden verbonden aan het tarief zowel voor wijziging als
voor annulatie.

Er is geen annulatie- noch reisbijstandverzekering in onze
prijzen begrepen.

ARTIKEL 5 TOTSTANDKOMEN VAN HET CONTRACT
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe
gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al
dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van
de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis
ontvangt.
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of
gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening
van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd
geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle
reeds betaalde bedragen.
ARTIKEL 6 DE PRIJS
1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit
uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze
berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een
wijziging in :
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde
wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.
2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd
binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het
contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op
onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator
heeft betaald.
ARTIKEL 7 BETALING VAN DE REISSOM
1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de
ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de
globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.
2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het
voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de
reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst
met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van
de reiziger.
3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de
reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op
voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging
bezorgd worden.
ARTIKEL 8 OVERDRAAGBAARH EID VAN DE BOEKING
1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een
derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot
reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator
en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de
hoogte te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de
betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.
ARTIKEL 9 ANDERE WIJZIGING EN DOOR DE REIZIGER
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of
de -be
m iddelaar alle kosten aanre
k enen die daardoor worden
veroorzaakt.
ARTIKEL 10 WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR VÓÓR DE
AFREIS
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het
contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo
spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te
brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken
zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging
aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de
reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een
bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte
wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van
artikel 11.
ARTIKEL 11 VERBREKING DOOR DE REISORGANISATOR VÓÓR
AFR EIS
1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract
verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid,
heeft de reiziger de keuze tussen:
a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of
betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de
reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet
de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.

UW ZEKERHEID EN KWALITEITSGARANTIE
Al onze reizen zijn verzekerd tegen financieel onvermogen van
de reisorganisator bij:
Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8 te 1130 Brussel.
Tel: 32-2/240.68.00 - Fax: 32-2-240.68.08

b) de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van
het contract betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op
een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers,
voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd
bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten
minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de
hoogte werd gebracht;
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet
is in
b egre
p en. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en
onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van
diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle
voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
ARTIKEL 12 GEHELE OF GEDEELT ELIJKE NIET-UITVOERING VAN DE
REIS
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop
het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de
reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en
kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van
de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende
diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze
alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisa
tor hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem
terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de
reiziger schadeloos stellen.
ARTIKEL 13 VERBREKING DOOR DE REIZIGER
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken.
Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen
omstandigheid, ver
goedt hij de schade die de reisorganisator en / of
-bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan
forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het
reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis
bedragen.
ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJKH EID VAN DE REISORGANISATOR
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het
contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de
bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben,
en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze
verplichtin
gen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere
verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de
reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden
en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie,
evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract
tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de
reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene
diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de
vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal
de reissom.
5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994
van toepassing.
ARTIKEL 15 AANSPRAKELIJKH EID VAN DE REIZIGER
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of
-bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout
oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De
fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.
ARTIKEL 16 KLACHTENREGELING
1. Vóór de afreis:
Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel
mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij
de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.
2. Tijdens de reis:
Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger onmiddellijk
"ter plaatse", op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat
naar een oplossing kan worden gezocht.
Daarvoor moet hij zich -in deze volgorde - wenden tot een vertegen
woordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbe
middelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks
tot de reisorganisator.
3. Na de reis:
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger
onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één
maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of
anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ont
vangstbewijs een klacht indienen.
ARTIKEL 17 VERZOENINGSPROCEDURE
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke
regeling nastreven.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van
1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat
van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om
een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te
stemmen.
3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een
verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.
Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk)
hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van
50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.
4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure,
zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen
teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke
overeenkomst vastgelegd worden.
Secretariaat van de “Cel verzoening”:
e-mail: verzoening.gr@skynet.be
ARTIKEL 18 ARBITRAGE OF RECHTBANK
1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de
eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone
rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie
Reizen.
2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij
over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij
aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren,
waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig
gemaakt.
Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te
weigeren enkel open voor de reiziger.
3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en
kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden
volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de
prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon
worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de
rechtbanken beslecht worden.
4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het
geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over
het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van het arbitraal college,
en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
- Email gc.gr@skynet.be
- Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
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