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En fantastisk kør-selv ferie gennem hjertet af Alaska med unikke
natur- og dyreoplevelser suppleret med sansemættende aktive
indslag under turen som kajaksejlads blandt isflager og gletsjere,
vandretur på en enorm gletsjer, White Water Rafting, wellness i
varme kilder og cykeltur. Her er alle muligheder for at opleve
naturen tæt på fra alle dens mangeartede sider.
I tillæg får I Alaskas betagende vistaer til majestætiske bjerge,
som er helt uforlignelig. Overnatning på gode, velbeliggende
resorts. Hele 3 nætter i storbyen Anchorage giver jer smagen af
bylivet, som det leves på de kanter. En rejse med alt det bedste,
som Alaska kan levere.
Vælger I at køre bil, kan I bo på en række idylliske og nøje
udvalgte overnatningssteder. Vælger I at køre autocamper, så
kan I vælge mellem mange forskellige slags campingpladser.

Udforsk både det centrale Alakaaog den spændende
Kenai halvø

Oplev Denali National Park og USA's højeste bjerg

Mærk det friske vand på en whitewatertur ved
Denali

Tag på kajaktur ved Shoup Glacier

Vandretur til Matanuska Glacier

Kom på en 6 timers sejltur på Kenai Fjords



Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark og ankomst til
Anchorage, Alaska
Der er afrejse fra Danmark med ankomst til Anchorage
senere samme dag. I afhenter jeres bil straks ved
ankomst til Anchorage. I kører herefter direkte til jeres
hotel i Anchorage. Her skal I bo de næste 2 nætter med
tid til at nyde Alaskas største by og vildmarken omkring
den.

Dag 2: Anchorage
Nyd morgenmaden på hotellet. I har en hel dag på egen
hånd i Anchorage til oplevelser og aktiviteter.

Anchorage
Anchorage er Alaskas største by, smukt beliggende

mellem hav og bjerge. Her bor ca. 300.000 mennesker,
der nyder både storbyens bekvemmeligheder med fine
restauranter, museer, butikker og musikvenues samt
vildmarken udenfor byen. Der er ikke mange byer, der
kan tilbyde det. Blot en kort køretur fra centrum af
Anchorage fører jer ud i den vilde natur med masser af
muligheder for aktiviteter som laksefiskeri, hiking i
bjergene og cyklestier overalt - og det unikke dyreliv ikke
at forglemme med bjørne, elge og polarræve m.m.

Anchorage blev officielt grundlagt i 1915, men
annallerne viser, at kaptajn Cook kom forbi her i 1779, og
guldgravere var i området i slutningen af 1800-tallet.
Først med etableringen af jernbanen i Alaska i 1915, blev
grundstenen til Anchorage lagt. De første år havde byen
karakter af teltby med 2000 indbyggere, men sidenhen
med den militære opbygning under 2. Verdenskrig og
fundet af olie i 1950'erne voksede byen troligt. I 1964
var der et større jordskælv, men intet er skidt, uden at
det er godt for noget andet, for jordskælvet afslørede et
enormt oliefelt i Prudhoe Bay. Anchorage blev herefter
centrum for den store olieindustri efterfølgende.

/nordamerika/usa/alaska


Anchorage - spadseretur ad Coastal Trail | Foto: Jody O.
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Anchorage byder på adskillige parker og ca. 200 km. af
gode, asfalterede cykelstier. I kan bruge dagen på at fiske
i Ship Creek, hike i de nærliggende bjerge, fotografere
gletsjere og spise på fine restauranter. Blot 15 minutters
kørsel fra Anchorage finder I den mest populære
vandrerute, Flattop Mountain.

Attraktioner i Anchorage, bl.a.:

Tony Knowles Coastal Trail
Anchorage Museum
Alaska Native Heritage Center
Chugach State Park
Alaska Botanical Garden
Alaska Aviation Museum
Oscar Anderson House Museum

Dag 3: Anchorage - Denali
National Park | 380 km.
Der er afgang fra Anchorage i dag. I har 380 km foran jer
for at komme frem til en af Alaskas mest besøgte
nationalparker, Denali. I kører af Glenn Highway nordpå
mod Wasilla. I Wasilla fortsætter I ad Parks Highway
nordpå mod Denali National Park. I kører gennem
Matanuska-Susitna dalen og Denali State Park. På vejen
kunne I tage en afstikker til det lille guldgraversamfund
Talkeetna, berømt for sin særlige charme. Fremme i

Denali venter dagens aktivitet, White Water Rafting på
Nenana River, som løber ved indgangen til parken.

Dag 4: Denali National
Park
Efter morgenmaden er der afgang for en bustur dybt ind i
Denali National Park. En 8-timers tur, der tager jer ca.
100 km. ind i parken. Turen er med en shuttlebus, hvor I
kan hoppe af og på undervejs, hvis der er steder, hvor I
gerne vil vandre eller studere nærmere på anden vis.
Bussen kører til Eielson Visitor Center, hvor den vender
og kører retur.

Buschaufføren svarer gerne på spørgsmål undervejs,
men er ikke en officiel guide på turen. Turen tager jer
gennem et mageløst smukt landskab og hold skarpt udkig
efter grizzly bjørne, rensdyr, elge m.m.

På en klar dag er der en enestående udsigt til Denali fra
Eielson.

Denali National Park
Denali National Park er en af de mest besøgte parker i
Alaska af én særlig grund. Her finder I Denali, som er det
højeste bjerg i hele Nordamerika med sin højde på godt 6
km. Parken ligger nær den lille by Healy og kan nåes via
George Parks Highway. Udover Denali-bjerget kommer
gæsterne også her for at opleve det vilde dyreliv, der er i



Egan Center i Anchorage | Foto: Ken Graham
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parken. Aktivitetsmulighederne er mange lige fra
vandring ad mange smukke stier, over White Water
Rafting til flightseeing med helikopter.

Læs mere om Denali National Park her.

Dag 5: Denali National
Park - Chena Hot Springs |
304 km.
I forlader den smukke nationalpark i dag og fortsætter ad
Parks Highway videre nordpå til Fairbanks. På vejen
passerer I utrolige landskaber og enorme skove. Der er
tid til gå lidt på sightseeing i Fairbanks, - måske kunne I se
på 'julemandens hus', - inden I herefter fortsætter
nordpå mod Chena Hot Springs. På vejen passerer I det
sceniske Chena River Recreation Area.

Chena Hot Springs
Chena Hot Springs er et privat-ejet rekreationsområde,
hvor der er masser af muligheder for at vandre, sejle i
kano og lystfiske. Området blev opdaget af guldgravere i
1905, og allerede i 1912 var Chena Hot Springs det
førende afslapningssted for indbyggerne i den, på den tid,
stærkt voksende by Fairbanks. De varme kilder er
hovedattraktionen i det 40 km2 store geotermiske
område, og de producerer en konstant strøm af 74c
grader varmt vand. Så varmt er det naturligvis ikke, når I

skal rundt i de forskellige pools, der i området. Prøv Rock
Lake som er en kunstigt skabt sø med varmt vand, men
anlagt flot med masser af klipper rundt om.

Af andre ting man kan give sig tid til her, kan nævnes
vandring, hesteridning, hundeslæde, mountain biking,
kanoture, fiskeri og spa/massage. Så tiden føles aldrig
lang her.

Dag 6: Chena Hot Springs
En hel dag på egen hånd til at udforske området. I jeres
rejser er inkluderet 6 timers cykelleje i dette område.
Entré til de forskellige Hot Springs/Pools er ligeledes
inkluderet. Så det er bare op på jernhesten og komme
rundt i det smukke område. Af andre muligheder for
aktiviteter kan nævnes hundeslædetur, flightseeing over
området og massage (disse ting er ikke inkluderet).

Dag 7: Chena Hot Springs -
Glennallen | 480 km.
I forlader Chena Hot Springs i dag og kører retur mod
Fairbanks. Ved Fairbanks tager I Richardson Highway
sydpå mod Chitina, som er porten ind til den største
nationalpark i USA, Wrangell-St. Elias National Park &
Preserve. Hold godt øje med landskabet, for det er ikke

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


Rejser til Alaska | Besøg Denali National Park

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

umuligt, at I kan se bisonokser og elge på denne
spektakulære vej gennem hjertet af Alaska. Af særlige
ting på vejen kan nævnes, at I kan få et kig til
olierørledningen Trans-Alaska Pipeline, og I kommer
forbi små byer som North Pole og Delta Junction. I klart
vejr er der en vidunderlig udsigt til de bjergtagende St.
Elias Mountains.

Fremme i Glennallen kører I til jeres hotel for natten, The
Caribou hotel. Glennallen ligger lige i krydset mellem to
af Alaskas vigtigste landeveje og er samtidig porten ind
til Wrangell-St. Elias National Park. Glennallen som by er
ikke særlig gammel, fra 1940'erne, men den indfødte
befolkning har boet i området i lang tid.

Wrangell-St. Elias National Park & Preserve
Her finder I 9 ud af de 16 højeste bjergtinder i USA.
Parken ligger, hvor 3 store bjergkæder mødes: Wrangell
Mountains, Chugach Mountains og St. Elias Mountains.
Mange af disse tinder kan ses fra Glennallen.

Dag 8: Glennallen - Valdez
| 192 km.
I fortsætter jeres færd sydover ad Richardson Highway
mod Valdez. På vejen bør I køre forbi Worthington
Glacier og gennem Keystone Canyon med dens vandfald.
Fremme i Valdez kører I til jeres hotel for indkvartering.
Resten af dagen er på egen hånd i det natursmukke

område.

Valdez
Valdez er en lille idyllisk kystby, og den primære grund til
at lægge til her er nærheden til Prince William Sound,
som I skal stifte bekendtskab med i morgen på en
heldagsudflugt. Valdez by er således bundet op på 2
forhold: Den store Trans-Alaska olierørledning og
turismen relateret til Prince William Sound.

Valdez blev i 1964 ramt af et større jordskælv, der
ødelagde den gamle historiske bydel. Byen kom på fode
igen med bygningen af den store olierørledning i
1970'erne.

Price William Sound et en meget populær
turistattraktion, især på et dagscruise rundt i området.
Her finder I mange gletsjere, majestætiske bjerge,
mængder af marineliv og masser af muligheder for aktive
formål som kajaksejlads rundt i farvandet. Eu unik
mulighed for at komme tæt på fx. gletsjerne og sælerne,
der ligger dovent på de mange små isbjerge.

Dag 9: Valdez
Nyd morgenmaden, inden det er tid til dagens aktivitet,
som netop går til Prince William Sound, hvor I skal på
kajaktur i det isfyldte, men stille og rolige farvand. Denne
aktivitet kan gøres af både begyndere og af øvede. I
stiger indledningsvist ombord i en motorbåd og sejler 40



Denali National Park - masser af grizzly bjørne
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min. til Shoup Bay, hvor den sceniske rejse begynder.

Gennem dagen kommer I til at padle rundt mellem
flydende isbjerge, passerer kolonier af rider (en mågeart)
og helt op til gletsjere. Området er fuld af dyreliv som
fugle af forskellig art, ænder, havoddere og sæler.

Før I vender retur til Valdez, har I en kort gåtur på en
strand i området. En fantastisk dag i et uforligneligt
område.

Dag 10: Valdez - Sheep
Mountain Lodge | 306 km.
I forlader Valdez og kører tilbage nordpå ad Richardson
Highway med fantastisk udsigt til Wrangell Mountains. I
når Glenallen, og her følger I Glenn highway mod
Palmer/Anchorage, indtil I når til Sheep Mountain Lodge,
hvor I skal overnatte. Fremme her er det tid til at blive
indkvarteret og slappe lidt af, inden dagens aktivitet
venter; en guidet vandretur på den nærliggende
Matanuska Glacier.

Matanuska Glacier
Denne gletsjer er en af mest tilgængelige af Alaskas
mange gletsjere. Matanuska er en godt 40 km. lang
istunge, der vælter ud af Chugach Mountains og kan ses
langvejs fra.

Sheep Mountain Lodge
I mere end 70 år har dette sted taget imod gæster fra
nær og fjern. Her får I en enestående udsigt til bjergene,
masser af muligheder for udendørs aktiviteter, lækre
hytter med eget bad/toilet, lækre hjemmelavede
måltider og god gammeldags Alaska service. Stedet
specialiserer sig i lokalt øl, hjemmelavede tærter og
friskfanget laks. Sluttelig ligger stedet blot minutter fra
Matanuska gletsjeren.

Dag 11: Sheep Mountain
Lodge - Seward | 385 km.
I kører fra de varme kilder i dag og fortsætter sydpå mod
Anchorage. Et af højdepunkter på dagens tur er
ubetinget et besøg ved 'The Independence Mine' i det
smukke Hatchers Pass. I kører udenom Anchorage og
fortsætter sydpå mod kystbyen Seward. I kører ad
Seward Highway og kører langs med den sceniske
Turnagain Arm. Dette sted er kendt for sit tidevand, og
ofte kan man se hvidhvaler i havet og tyndhornede får gå
i vejkanten.

Et godt sted at stoppe for frokost er Alyeska Ski
Resort/Girdwood. Her kan I udover frokost nyde en tur
med kabelbane op til Mt. Alyeska og nyde en storslået
udsigt. Et andet interessant stop kunne være ved
Portage Glacier.



Besøg Talkeetna på vejen til Denali
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Fremme i Seward kan vi foreslå, at I tager en afstikker til
Exit Glacier og til 'the SeaLife Center'.

Dag 12: Seward - Kenai
Fjord National Park
Seward er er hyggelig lille kystby og tjener for turister
som porten ind til Kenai Fjords National Park, en helt
spektakulær nationalpark, som man skal opleve! Det er
netop det, I skal idag. Her venter en 6-timers sejltur i
parken. Højdepunkterne er mange lige fra de enorme
gletsjere til det imponerende dyreliv, der er her med
søløver, havoddere, hvaler og lunder. Der serveres
frokost i forbindelse med sejlturen.

Resten af dagen er på egen hånd i Seward. Her er gode
muligheder for lystfiskeri og fangst af bl.a. laks.

Dag 13: Seward - Homer |
288 km.
Brug dagen på at køre lidt rundt på Kenai halvøen. I kan
køre langs med den turkisfarvede Kenai flod, som er et
ypperligt sted for at fange laks. Fortsæt mod Homer med
mulige stop i små, historiske byer og med fantastiske
fotomuligheder ved kystlinien ved Cook bugten. Fremme

i Homer finder I en pittoresk kystby beliggende ved
bredden af Kachemak bugten.

Resten af dagen er på egen hånd i Homer. Homer er en
hyggelig lille by med med masser at byde på. Her er flere
kunstgallerier, museum, kaffebarer rundt om hvert
hjørne, fine restauranter og gode sandwichbarer. Her er
også en levende musikscene. Ikke underligt, at Homer
kaldes for Alaskas kulturelle hovedstad.

På den anden side af bugten finder I Kachemak Bay State
Wilderness Park, et enormt naturparadis med gletsjere,
bjerge, beskyttede bugter til kajaksejlads og et
omfattende system af vandrestier. Der er vandtaxier fra
Homer til parken.

The Homer Spit er stedet, hvor turister flokkes om
sommeren. En smal landtange ud fra Homer, hvor der er
gang i solbadningen, lystfiskeriet og afslapningen.

Dag 14: Homer
Hele dagen er på egen hånd til at nyde livet i Homer. Har
I ikke fået gletsjere nok, kan I altid tage en tur til
Kachemak Bay State Park. Eller måske en flysafari for at
spotte bjørne (for egen regning)
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Dag 15: Homer -
Anchorage | 373 km.
I forlader Homer i dag og kører retur mod Anchorage. I
tager Sterling & Seward Highway til Anchorage. Der er
masser af muligheder fra vandreture langs med ruten til
Anchorage. Fremme i Anchorage indlogeres I på Ramada
Anchorage Downtown, hvor I boede under jeres første
Anchorage besøg.

Resten af dagen er på egen hånd i Anchorage.

Dag 16: Anchorage -
hjemrejse
Jeres bil skal afleveres i dag, og hjemrejsen mod
Danmark påbegyndes i løbet af dagen

Dag 17: Ankomst til
Danmark
Der er ankomst til Danmark i løbet af dagen.



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

I delt dobbeltværelse
37.998,00 DKK

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

I delt dobbeltværelse
40.498,00 DKK

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

Cruise America
35.998,00 DKK

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

Cruise America
39.498,00 DKK

Prisen inkluderer:

Fly Danmark - anchorage t/r inkl. skatter og afgifter
14 dages leje af bil, inkl. fri km og forsikringer
15 nætter på hotel
White Water Rafting ved Denali National Park
Bustransfer ind til Denali National Park
Entré til Hot Springs Pool
1 dags cykelleje i Chena Hot Springs
Heldags kajaktur til Shoup Glacier
Halvdags vandretur til Matanuska Glacier
6 timers sejltur på Kenai Fjords National Park inkl. frokost
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring
Ture og transfers, der ikke er nævnt i programmet
Forplejning med mindre andet er anført
Drikkepenge med mindre andet er anført
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
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Opgradering på flyrejsen:

Business Class: fra kr. 14.550,- per person

Prisen inkluderer:

Fly Danmark - Anchorage 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

Opgradering på flyrejsen:

Business Class: fra kr. 17.900 per person

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?
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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/usa/alaska-for-de-aktive-56614?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/usa/alaska-for-de-aktive-56614%3E

