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Tag med på en 17 dages rejse, hvor naturen er i højsædet. På
denne kør selv ferie i smukke Alaska og Yukon (Canada) vil I
opleve himmelragende tinder, et varieret dyreliv og helt unikke
landskaber, hvis lige er svære at finde andre steder.
Rejsen starter og slutter i USA's største delstat, Alaska i den
hyggelige by Anchorage. Majestætisk natur og et rigt dyreliv er
Alaskas vartegn. Foruden nogle af USA's højeste bjerge, findes
der her utallige brusende floder og dybe bjergsøer, endeløse
fjorder og imponerende isbjerge. Ude i vildmarken kan I se
grizzlybjørne, rensdyr og elge, og i havet omkring svømmer et
utal af hvaler.
Efter en række begivenhedsrige dage i Alaska kører I ind i
Canadas baghave Yukon. Denne enorme og tyndbefolkede
vildmarks skønhed og storhed må opleves med egne øjne, da
man meget få steder i verden finder så uspolerede landskaber.
Vælger I at køre bil, kan I bo på en række nøje udvalgte
overnatningssteder. Vælger I at køre autocamper, så kan I vælge
mellem mange forskellige slags campingpladser.

Kom tæt på dyrene og USA's højeste bjerg i Denali
NP

Se bjørne fiske laks i Chilkoot River

Hør gletsjerne kælve i Kenai Fjords National Park

Kør en bid af Alaska Highway

Bliv imponeret af Canadas 7 højeste bjerge i Kluane
NP

Se den historiske guldgraverby, Dawson City

Oplev Klondike Gold Rush-atmosfære i Yukon

https://www.benns.dk/nordamerika/usa/alaska
https://www.benns.dk/nordamerika/usa/anchorage
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Dagsprogram

da
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark | Ankomst i
Anchorage
I dag er der afrejse fra Danmark med ankomst i
Anchorage i Alaska sent samme dag.

Dag 2: Anchorage
Anchorage er Alaskas største by med knap 300.000
indbyggere, hvilket svarer til ca. halvdelen af hele
Alaskas befolkning. Anchorage er hyggelig havneby, og
delstatens vigtigste sted, når det gælder handel og
fiskeri. I kan med fordel prøve en af de mange lokale
retter med friskfanget krabbe, som staten er meget
kendt for. Hvert år bliver byen pyntet med ca. 80.000
blomster, som har samme farve som det amerikanske
flag, og hvert år i juni er der blomsterfestival i Anchorage,

hvor hele byen blomstrer.

Der er en del seværdigheder, som er et besøg værd,
mens I er her i Anchorage heriblandt Alaska Native
Heritage Center, hvor I kan lære om de indfødtes kultur
her i Alaska. En anden mulighed er at besøge The Alaska
Zoo, hvor I i ro og mag kan se mange af de dyr, der bor
lige uden for Anchorages bygrænse.

Dag 3: Anchorage - Denali
National Park (379 km | 5
timer)
I dag går turen nordpå ad Glenn Highway med kursen sat
mod Wasilla. Interessante stop på dagens strækning er
bl.a. Alaska Native Heritage Center og Eklutna Indian
Village.

/nordamerika/usa/anchorage


Gør stop ved det charmerende guldminesamfund, Talkeetna i Alaska
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Fra Wasilla fortsætter I nordpå ad Parks Highway mod
den bjergtagende Denali National Park. På vejen kører I
gennem Matanuska-Susitna Valley og Denali State Park,
hvor I kan gøre stop ved det lille guldmine-samfund
Talkeetna, som er kendt for dets specielle charme og
spektakulære sightseeing-ture i fly over Alaska Range og
Denali (tidligere Mt. McKinley).

Dag 4: Denali National
Park
I dag skal I på en 3-8 timers (kan variere ud fra
fremkommelighed i parken) bustur i Denali National
Park, som tager jer rundt i parken. Her kommer I helt tæt
den smukke og barske natur i Alaska, da nationalparken
ligger midt i statens enorme vildmark. Parken er
hjemsted for mange forskellige dyrearter, og hvis I er
heldige, så kan I se både bjørne, rensdyr, elge, ulve og
lang række forskellige fuglearter. Hvis det er skyfrit, kan
I også få et smukt syn af Denali-bjerget, som er den
højeste tinde i USA med dets 6.190 meter.

Når busturen er ovre, har I resten af dagen på egen hånd.
I kan bl.a. benytte af de valgfrie udflugter ved parkens
indgang såsom river rafting (ikke inkluderet i prisen).

Dag 5: Denali National
Park - Fairbanks (200 km |
2 1/2 time)
Denne morgen fortsætter jeres køretur atter nordpå ad
Parks Highway mod Fairbanks. Dagens strækning, som
er præget af et fantastisk skov- og bjerglandskab, fører
jer igennem små lokalsamfund som Healy, Nenana og den
gamle minelandsby, Ester. I Fairbanks kan I besøge flere
unikke museer eller nyde en tur på floden med en
hjuldamper (ikke inkluderet i prisen). Vi kan bl.a. anbefale
at besøge University of Alaska Museum of the North,
hvor I kan se 2000 år gammel kunst fra delstaten samt
lære om Alaskas mangfoldige dyreliv og befolkning.

Dag 6: Fairbanks - Tok
(330 km | 4 timer)
I dag går turen sydøst på langs Alaska/Canada Highway
til grænsebyen, Tok. På dagens strækning vil I passere
byen North Pole, som er hjemsted for julemandens hus.
Tag en lille pause her og besøg 'Santa Claus House', som
er smukt dekoreret med lys, juletræer og en masse
julepynt - her er det svært ikke at komme i julestemning!

Langs dagens rute er der udsigt til Trans-Alaska Pipeline,

/nordamerika/usa/nationalparker/denali-national-park
/nordamerika/usa/nationalparker/denali-national-park


Et af de bedste steder at opleve Alaskas skønhed er i Denali National Park
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verdens største rørledning, og Tetlin National Wildlife
Refuge, et landskab med en utrolig smuk og varieret
natur.

Dag 7: Tok - Dawson City
(296 km | 5 timer)
I dag skal I køre på Top of the World Highway (delvis
grusvej), som fører jer gennem spektakulære landskaber
og områder med guldminer. På vejens højeste punkt
venter der jer en utrolig udsigt over det mageløse
landskab, som åbner sig op på helt spektakulær vis. Før I
ankommer til Dawson City i Canada, krydser I
Yukon-floden med færge. I Dawson City kan det føles,
som om I er havnet i et andet århundrede. Sørg for at
opleve det gamle og berømte guldgraverområde,
Klondike, på jeres besøg i Dawson City.

Dag 8: Dawson City
I har hele dagen i dag i den charmerende by, Dawson
City, hvor I kan bruge tiden på at gå på opdagelse i det
gamle guldgraverområde, Klondike, og nyd den gamle
'Gold Rush'-atmosfære fra 1800-tallet, som stadig findes
i dette område.

Dag 9: Dawson City -
Whitehorse (533 km | 6½
time)
I dag fortsætter jeres rejse sydøst på langs Klondike
Highway mod Yukons hovedstad, Whitehorse. Om
aftenen anbefaler vi, at I tager på et lille flodkrydstogt på
Yukon River, som er en helt særlig oplevelse og evt. en
kort sightseeingtur med fly over byen (ikke inkluderet i
prisen).

Dag 10: Whitehorse -
Skagway (175 km | 2½
time)
Forbered jer på endnu en fænomenal køretur i dag, hvor
højdepunkterne bl.a. inkluderer Emerald Lake, Carcross
desert og den lille landsby, Carcross. Senere på dagen når
I det højeste punkt på motorvejen, som kaldes for White
Pass. Hundredevis af guldjægere fra Skagway klatrede
over dette pas for at nå de lovende guldminer i
Klondike-området omkring år 1890. Nyd en gåtur
gennem Skagways historiske centrum og tag evt. på
nogen af de valgfrie udflugter (ikke inkluderet i prisen).

/nordamerika/canada


Hvor der er gode muligheder for at se bjørne
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Dag 11: Skagway - Haines
Junction / Kluane National
Park
I dag kører I tilbage langs den naturskønne Klondike
Highway, og videre ud på Alaska Highway, hvor kursen
sættes mod Haines Junction, hovedkvarteret i Kluane
National Park. Vær opmærksom på at det ikke er muligt
at komme til parken via vejen. Den bedste måde at
opleve denne park er på en sightseeingtur med fly, som
kan købes i Haines Junction (ikke inkluderet). Derudover
er der nogen flotte vandrestier, som starter fra Kathleen
Lake nogle få kilometer syd for Haines Junction.

Dag 12: Haines Junktion -
Tok (476 km | 6 timer)
Dagens køretur er igen spækket med naturskønne
omgivelser. Lige på den anden side af Haines Junction
kører I langs kystlinjen ved den længste flod i Yukon,
Kluane Lake. I dag kører I igen ind i USA, når I krydser
grænsen til Alaska. Efter I krydser den amerikanske
grænse, kan I se det beskyttede område Tetlin National
Wildlife Refuge.

Dag 13: Tok - Wasilla (131
km | 5½ time)
I dag kører I på den asfalterede Glenn Highway/Tok
Cutoff, som er præget af smukt skov- og bjerglandskab
hele vejen til Glennallen, der er kendt for et
uovertruffent landskab og venlige mennesker.

Fortsæt videre ad den naturskønne Glenn Highway til
Wasilla. Højdepunkter på den sidste del af dagens
strækning er bl.a. den 43 kilomenter lange
Matanuska-gletsjer og den mageløse Matanuska River
Valley. Her har I mulighed for at købe guidede isbjerge-
og raftingture. Når I kommer forbi byen Palmer, så kan vi
anbefale at besøge moskusoksegården eller tage en
smuttur til det gemte, men skønne område, Hatcher
Pass.

Dag 14: Wasilla - Seward
(267 km | 3½ time)
Kør via Glenn Highway syd mod Anchorage og fortæt på
Seward Highway. Udenfor Anchorage anbefaler vi, at I
kører langs floden, Turnagain Arm. Floden er kendt for
dens voldsomme tidevand, og det er ofte muligt at se
hvidhvaler og vildtfår (Dall/Stone sheep) langs vejen. Vi
anbefaler, at I stopper ved Alyeska Ski Resort i



Og de majestætiske elge
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Girdwood, som er et oplagt sted at spise dagens frokost.
Her kan I også tage en smuk tur med kabelbanen op ad
Mt. Alyeska (ikke inkluderet). Et andet interessant stop
kunne også være ved Portage-gletsjeren, hvor I finder et
spændende besøgscenter.

Ved dagens endestation, Seward, finder I mange gode
vandrestier, så hvis man vil strække benene efter dagens
køretur, så er der gode muligheder for det her. Vi kan
bl.a. anbefale en guidet tur op til Exit-gletsjeren eller et
besøg på Alaska Sea Life Center, hvis I vil blive lidt
klogere på livet under vandoverfladen i Alaska.

Dag 15: Seward -
Anchorage (204 km | 2½
time)
Hvis I vil, så har I denne morgen I tid til at tage på et
'Wildlife and Glacier Cruise' i den meget smukke Kenai
Fjords National Park (ikke inkluderet i prisen). Kenai
Fjords National Park er et geologisk paradis, hvor de
gigantiske isbjerge møder havet, og man kommer så tæt
på, at man kan både se og høre isen knage, når den
styrter ned i havet.

Ellers går turen videre på Seward Highway tilbage turens
startpunkt, Anchorage. Nyd rejsens sidste køretur med
endnu engang at blive betaget af den smukke, barske

natur og til at fordøje de sidste mange dages oplevelser,
inden I begynder jeres hjemrejse til Danmark.

Dag 16: Afrejse fra
Anchorage
I dag tager I afsked med Alaska og Yukon. Der er afrejse
fra Anchorage, og kursen sættes nu mod Danmark efter
en uforglemmelig ferie, hvor I forhåbenligt har fået fyldt
bagagen med masser af dejlige oplevelser.

Dag 17: Ankomst til
Danmark
I lander i Danmark i løbet af denne dag.

?Ovenstående rute er blot et rejseforslag - kontakt os,
hvis ønsker at høre mulighederne for andre ruter på
denne kør-selv ferie i Alaska og Yukon.

/kontakt


Priser og afgange

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

Rejseperiode Maj  - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)

Standard
35.698,00 DKK

Premium
40.298,00 DKK

Rejseperiode Juni - august  - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)

Standard
41.998,00 DKK

Premium
46.498,00 DKK

Rejseperiode Juni  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt autocamper)

Cruise America
36.598,00 DKK

Rejseperiode Juli - august  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)

Cruise America
37.698,00 DKK

Prisen inkluderer:

Fly Danmark - Anchorage (Alaska, USA) t/r inkl. indtjekket bagage, forplejning, skatter og afgifter
15 nætter på hotel
14 dages leje af bil, inkl. fri km og forsikringer
Tur i Denali National Park
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring
Indkvartering, ture og transfers, som ikke er angivet i programmet
Forplejning medmindre andet er oplyst
Drikkepenge medmindre andet er oplyst
Evt. vejafgifter, resort fee og parkering
Entré til nationalparker
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse til USA & Canada Læs mere her

Opgradering på flyrejsen:

Economy Extra fra 5.400,- pr. person

https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
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Business Class fra 17.900,- pr. person

Standard eller Premium hoteller:

Standard hoteller
Med standard hoteller tilbyder vi fornuftige hoteller til en god pris.

Premium hoteller
Med premium hoteller tilbyder vi eksempelvis hoteller af en bedre standard, men det kan også være standard
hoteller, der kan tilbyde noget helt unikt.

BENNS kan tilbyde alt fra gode standard hoteller til premium- og boutiquehoteller samt ranchophold og
overnatningssteder, hvor du får mere end en seng, men også en oplevelse ved at bo de valgte steder.

Prisen inkluderer:

Fly Danmark - Anchorage (Alaska, USA) t/r inkl. skatter og afgifter
Første nat på hotel i Anchorage
14 nætters leje af autocamper
Ubegrænset miles
Leje af sengetøj, håndklæder og køkkenudstyr
10 % rabat på KOA campingpladser
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring
Campingpladser
Forplejning
Drikkepenge
Evt. vejafgifter
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Læs mere om Cruise America

Vigtigt om ovenstående priser

Vi gør opmærksom på, at priserne ovenfor kun er indikerende fra-priser, hvilket betyder, I vil kunne opleve, at prisen
kan variere baseret på bl.a. rejseperiode, bestillingstidspunkt og andre faktorer. Priserne skal således ses som en
vejledende indikation af, hvad en autocamperferie koster. Ønsker I specifikke priser for lige netop jeres drømmerejse,
er I velkommen til at kontakte os for et gratis, uforpligtende tilbud.

Lad os skræddersy autocamperferien

Ovenstående rejse er blot et inspirationsforslag til, hvad I har mulighed for at opleve. Rejseforslaget er sammensat af
vores kompetente rejsekonsulenter, der selv har rejst rundt med autocamper i området. Vi sammensætter den
endelige rejseplan i samarbejde med jer, så den bliver skræddersyet til jeres ønsker og behov.

Skriv til os eller ring på tlf.: 65 65 65 65 for at høre nærmere om mulighederne for en autocamperferie.

Se vores aktuelle tilbud på autocamperferier i USA og Canada her.

https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
/oversigt-over-autocampere-cruise-america-cruise-canada
https://www.benns.dk/kontakt/fa-et-tilbud
https://www.benns.dk/tilbud?market=benns-dk&travelTypeIds=146&destinationIds=2093&destinationIds=7243&page=1&pageSize=8&onlyDiscounted=true&priceFrom=0&priceTo=1000000&hasPromoTour=false&isFieldOfStudy=false&isActiveStudyTour=false&hideContinents=false&hideDisabledCountries=false&showOnlyNavi=false


Hvad er inkluderet i prisen?

da
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

tel:65656565
https://www.benns.dk/nordamerika/alaska-og-yukons-hojdepunkter-55341?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/alaska-og-yukons-hojdepunkter-55341%3E

