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14 dage
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Tag med på en fantastisk kombinationsrejse i det vestlige USA
og Canada. Her venter en uafbrudt række af storslåede
oplevelser, som kan nydes fra første parket under førsteklasses
rammer. Rejsen kombinerer på bedste vis charmerende
storbyoplevelser med unikke krydstogtsoplevelser på sejladsen
gennem Inside Passage i Alaska og storslået natur i de
canadiske Rocky Mountains på en togrejse med legendariske
Rocky Mountaineer.
Rejsen giver jer det bedste af Alaska og det vestlige Canada og
med unik kultur og historie, enestående flora og fauna,
imponerende, sneklædte bjergmassiver og bjergtagende søer og
gletsjere. I tillæg er service, kvalitet og gastronomi på et højt
niveau, så alle elementer, som udgør den perfekte rejse, er til
stede.
En kombinationsrejse på et højt niveau.
Denne rejse med bus gennem bjergene, og med tog til kysten
samt krydstogt til Alaska har vi også med VIA Rail toget, hvor
rejsen begynder 25. august 2023.

Køre ad verdens smukkeste rute: Icefields Parkway

Luksustogrejse fra bjergene til kysten med Rocky
Mountaineer

Luksuskrydstogt med Celebrity Millennium til
Seward i Alaska

Oplev Alaska-steder som Ketchican og Juneau

Gå i land i Skagway, hvor Klondike-eventyrene også
gik i land

Kom helt tæt på Hubbard-gletsjeren

Alaskas unikke flora og fauna med gletsjere, hvaler
og bjørne

https://www.benns.dk/togrejse-med-rocky-mountaineer-5-stjernet-udsigt
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Klik her og læs mere om Canada og Alaska med bus, tog og
skib.

https://www.benns.dk/nordamerika/canada-alaska-med-bus-tog-og-skib-89432
https://www.benns.dk/nordamerika/canada-alaska-med-bus-tog-og-skib-89432


Dagsprogram
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Dag 1: Mandag- Afrejse fra
Danmark og ankomst til
Lake Louise
I rejser fra Danmark og lander i Calgary i løbet af
eftermiddagen eller først på aftenen. Herefter bliver I
transporteret i bus til Lake Louise, hvor I skal bo de
første to nætter på det eksklusive Fairmont Chateau
Lake Louise, der ligger for foden af den smukke sø Lake
Louise, omgivet af Rocky Mountains høje bjerge.

Aktivitet inkluderet: Bustransfer fra Calgary Airport til
Lake Louise
Overnatning: Fairmont Chateau Lake Louise

Dag 2: Tirsdag - Lake
Louise
I har hele dagen til enten at nyde tilværelsen og
omgivelserne på jeres fantastiske luksushotel, eller I kan
tage med på en bjergtagende heldagstur langs Icefield
Parkway, der snor sig gennem Rocky Mountains via
gletsjere og smukke bjergsøer.

Mulighed for tilkøb af heldagstur til Columbia
Icefield

På denne fantastiske tur venter der jer en oplevelsesrig
dag gennem Canadas enestående natur. I skal på en
heldagstur til Columbia Icefield, et af de største og mest
imponerende is- og sneklædte bjergområder syd for den
arktiske cirkel. Jeres tur ad den sceniske Icefields
Parkway giver jer en spektakulær udsigt til Athabasca
gletsjeren, der udgør en betragtelig del af det enorme
'istæppe'. Ikke nok med at I får udsigten til gletsjeren, I



Glacier Skywalk i de canadiske Rocky Mountains
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skal også ud på selve gletsjeren på en køretur med det
særlige køretøj Ice Explorer.

Efter den unikke oplevelse fortsætter de utrolige
naturoplevelser ved Glacier Skywalk. Det er måske
grænseoverskridende for nogle, når man skal ud på den 1
km. lange gennemsigtige gangbro med de isklædte bjerge
knejsende over hovedet og med kig ned i den
spektakulære Sunwapta Valley 300 meter nedenunder.
Glacier Skywalk byder derudover på vandfald, vilde dyr
og fossiler.

Udflugtens højdepunkter:

Opleve Athabasca gletsjeren med Ice Explorer
Glacier Skywalk
Peyto Lake, den smaragdgrønne sø
Saskatchewan med kaffestop.
Frokost på et scenisk sted langs Icefields Parkway
Crowfoot gletsjeren, en af mange close-up møder
med gletsjere
Bow Lake

Overnatning: Fairmont Chateau Lake Louise

Dag 3: Onsdag: Lake
Louise-Kamloops med
Rocky Mountaineer
I dag begynder en bjergtagende del af jeres rejseeventyr
med togrejsen med det legendariske tog, Rocky
Mountaineer. På hotellet tjekker I ind til togrejsen,
hvorefter I tager afsted med toget mod byen Kamloops i
hjertet af British Columbia. Nærmere tidspunkt
afhænger af, hvornår I rejser.

Togrejsen går vestpå gennem de mægtige Rocky
Mountains til provinsen British Columbia. Antallet af
spektakulære naturscenerier er utallige, og I vil opleve
landskabet skifte karrakter fra høje bjergpas med
pittoreske bjergsøer og lange bjergtunneller til flade
landsbrugsarealer. Dagen strækning er en del af den rige
toghistorie i de canadiske Rocky Mountains.

Dagens højdepunkter inkluderer:

Craigellachie, hvor den sidste nagle blev slået i den
canadiske jernbane til Stillehavskysten
Togturen op over Rogers Pass
Kicking Horse Canyon
The Spiral Tunnels
De sneklædte bjergtinder i de canadiske Rocky
Mountains



Vancouver
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Nyd forplejningen og den gode service ombord på toget. I
er fremme i Kamloops ved aftenstid. Efter
indkvarteringen på jeres hotel i Kamloops er resten af
aftenen på egen hånd til at slappe af og indsnuse
atmosfæren i byen. Alle hoteller i Kamloops er af god
kvalitet uden at være luksuspræget på nogen måde.

Læs mere om Rocky Mountaineer

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost ombord på
Rocky Mountaineer
Overnatning: Hotel i Kamloops

Dag 4: Torsdag:
Kamloops-Vancouver med
Rocky Mountaineer
Der er tidlig afgang fra Kamloops, og rejsen fortsætter
vest på gennem British Columbia, hvor rækken af
spektakulære naturscenerier fortsætter. I bliver kørt i
bus fra jeres hotel tilbage til togstationen, hvorfra I kører
videre gennem bjergene mod Vancouver.

På rejsen i dag vil I opleve dramatiske ændringer i
landskabet fra det tøre, ørkenagtige landskab i hjertet af
British Columbia, gennem skov og floddale omgivet af
knejsende bjerge i Cascade bjergkæden til de frodige
grønne marker i Fraser Valley.

Dagens højdepunkter:

Hell's Gate i Fraser Valley
Den dramatiske natur ved Thompson floden

I ankommer til Vancouver sidst på dagen, hvor I finder
vej til jeres hotel i hjertet af byen.

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost ombord på
Rocky Mountaineer
Overnatning: Fairmont Pacific Rim eller tilsvarende

Dag 5: Fredag - Afgang
med Celebrity Millennium
I har det første af dagen til at gøre de sidste indkøb, inden
der er afgang med Celebrity Millennium kl. 16.30. Herfra
starter et spændende krydstogt til Alaska.

Krydstogtterminalen ligger lige ved Canada Place i
centrum af Vancouver, så I finder nemt selv herned enten
til fods eller med en taxa.

Måltider inkluderet: Middag ombord
Overnatning: Celebrity Millennium

/togrejse-med-rocky-mountaineer-5-stjernet-udsigt


Capilano Suspension Bridge
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Dag 6: Lørdag - Inside
Passage
I dag skal I sejle gennem Inside Passage. Et virkelig smukt
område, som har et rigt dyreliv. Hold øjnene åbne for
spækhuggere, bjerggeder, bjørne, søpapegøjer, oddere
og meget mere. Dog er det mest imponerende syn
pukkelhvalen. Nyd udsigten til de smukke bjerge, mens I
sejler gennem Inside Passage.

Måltider inkluderet: Helpension ombord
Overnatning: Celebrity Millennium

Dag 7: Søndag - Ketchikan
I ankommer til Ketchikan kl. 07.00.

Ketchikan var oprindeligt et sted, hvor indianerne kom
og fik saltet deres fisk, men Ketchikan voksede også
betydeligt i forbindelse med guldeventyret. Byen er
meget charmerende, og mange af de gamle huse er
bygget på pæle i vandet. Der er indianerlandsbyer i
nærheden, og her kan I se mange smukt udskårne,
farverige totempæle og samtidig høre om de spændende
historier, der gemmer sig i pælene. I kan også lære mere
om pælenes historie på Totem Heritage Center, der
ligger i byen.

Kan I lide laks, er det her helt sikkert stedet at smage

laks! I sejler fra Ketchikan og ud i Inside Passage igen kl.
15.00.

Måltider inkluderet: Helpension ombord
Overnatning: Celebrity Millennium

Dag 8: Mandag - Icy Strait
Point
I ankommer til Ice Strait Point kl. 09.00. Når I er her, bør I
ikke gå glip af det historiske område for
konservesindustrien. Det er dateret helt tilbage til 1930
og er nu fuldstændig renoveret og giver jer et interessant
indblik i denne del af Alaskas historie. Det oprindelige
madhus er også blevet renoveret, så der nu er mulighed
for at spise 'the Alaskan way'.

Besøg The Historic Fish House, hvor der diskes op med
vildlaks, ørreder, krabber og andre delikatesser fra
Alaska. Restauranten ligger lige ved havnefronten i
Hoonah. Kl. 19.00 forlader I igen Icy Strait Point og
sætter kursen videre mod Hubbard Glacier.

Måltider inkluderet: Helpension ombord
Overnatning: Celebrity Millennium



Inside Passage - Glacier Bay
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Dag 9: Tirsdag - Juneau
I ankommer til Alaskas hovedstad Juneau kl. 7.00.
Juneau har været hovedstaden i Alaska siden 1906, og
den eneste måde at komme hertil er med skib eller fly -
der er ingen veje, der fører til Juneau.

Det var egentlig først i forbindelse med guldeventyret i
1880, at byen blev grundlagt. I dag er Juneau indgangen
til noget af Alaskas smukkeste natur. Juneau ligger ved
foden af Mt. Juneau og direkte ved vandet i Gastineau
Channel. Den populære Mendenhall gletsjer ligger tæt
ved Juneau. Den bør man se.

Der er et par museer i byen: The Juneau-Douglas City
Museum og The Alaska State Museum, som man kan
besøge. Er man vild med at fiske, er der masser af
muligheder for at afprøve sportsfiskeri. I kan også tage
op til Mt. Roberts, med svævebanen, og få en fantastisk
udsigt over Juneau.

En helt fantastisk oplevelse, når man er i Juneau, er en
helikoptertur. Det er uden tvivl den måde, I får det
allerbedste indblik. Kl. 21.30 forlader I den charmerende
by og sætter kursen mod Skagway.

Måltider inkluderet: Helpension ombord
Overnatning: Celebrity Millennium

Dag 10: Onsdag - Skagway
Ankomst til Skagway kl. 07.00. I har hele dagen her i
denne skønne, gamle guldgraverby, der ligesom Juneau
oplevede sand guldfeber i slutningen af 1800-tallet,
nærmere bestemt 1897.

Skagways historiske bycentrum består af ca. 100
velbevarede bygninger fra guldfebertiden. Af andre
interessante seværdigheder skal vi nævne
Skagway-delen af den større historiske park 'Klondike
Gold Rush Historical Park'. Skagway Museum & Archives
fortæller på interessant vis om byens historie, og et
besøg på kirkegården for 'The Gold Rush' kan også
anbefales. Nyd dagen i denne uforglemmelige by midt i
den amerikanske vildmark. I forlader den hyggelige by
igen kl. 16.00.

Måltider inkluderet: Helpension ombord
Overnatning: Celebrity Millennium

Dag 11: Torsdag - Passerer
Hubbard Glacier
Hubbard gletsjeren er uden tvivl et af naturens mange
vidundere. Floden af is er den mest aktive gletsjer i
Alaska, og det siger ikke så lidt! Celebrity skibene er alle
indrettede, så gæsterne har det bedst mulige udsyn til
den fantastiske natur. Hubbard Glacier består af hele



Crusing ved Hubbard gletsjeren
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1350 km2 blå is. I sejler her mellem 07.00-11.00.

Måltider inkluderet: Helpension ombord
Overnatning: Celebrity Millennium

Dag 12: Fredag - Ankomst
til Seward og Anchorage
Celebrity Millennium ankommer til Seward kl. 05.00.
Seward er en driftig og charmerende lille havneby, der
ligger godt i læ af Kenai bjergene og smukt ud til fjordene
i Kenai nationalparken. Kl. 09.45 er der afgang med
bussen, som kører jer til Anchorage.

I ankommer til Anchorage ca. kl. 12.30 efter en utrolig
smuk tur. Her får I Alaskas fantastiske natur serveret på
et sølvfad med en helt spektakulær udsigt. I kører først
over Kenai-halvøen med de fantastiske bjerge og smukke
fjorde. Kenai halvøen er kendt for sit enestående natur-
og dyreliv, og selvom I nok ikke kommer tæt på vilde dyr,
bør der være mulighed for at spotte en enkelt elg eller to
græsse på de flade områder.

Anchorage er særdeles fodgænger- og cyklistvenligt
indrettet, og gaderne løber alle enten stik øst/vest eller
nord/syd, så det er let at finde rundt.

Byens største attraktioner er nok:

Alaska Museum of History and Art
Alaska Native Heritage Center. Detaljeret indblik i
de indfødtes liv i Alaska.
Anchorage Museum. Et virkelig godt museum, hvor
I får et dybt indblik i Alaskas historie og varierede
kultur.
Det historiske Anchorage Hotel. Et hotel i træ, der
blev etableret i 1916 og var byens
'skyskraberbygning' på den tid med sine to etager!
Herfra kunne man fuldt overskue byen, der
mestendels bestod af en masse telte. Hotellet var i
mange år 'stedet' at bo for besøgende notabiliteter.
Hotellet er nyligt renoveret og er et fantastisk
levende bevis på byens pionertid.
Byens gamle rådhus. Etableret i 1936 og for en tid
byens største bygning.
Oscar Anderson House Museum. Et af byens
ældste huse bygget i 1915 og eneste bymuseum i
byen. Bygget af Oscar Anderson, der var
entrepreneur ud i kødforarbejdelse, kul,
lufttransport og aviser.
Tony Knowles Coastal Trail. Gå en tur langs denne
smukke vandresti, der starter i downtown
Anchorage ved 2. Avenue.

Måltider inkluderet: Morgenmad ombord
Overnatning: Sheraton Anchorage eller tilsvarende



Juneau, Alaskas hovedstad
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Dag 13: Lørdag - Afrejse
fra Anchorage
I rejser fra Anchorage om morgenen efter en
begivenhedsrig rejse. Fra hotellet er der under 10 km ud
til lufthavnen, så vi anbefaler, at I får receptionen til at
bestille en taxa til jer.

Dag 14: Søndag - Ankomst
til Danmark
I lander i Danmark igen i løbet af dagen.

Service på Rocky
Mountaineer, hvad er
forskellen...
Når I rejser med Rock Mountaineer gennem Canadas
Rocky Mountains har I mulighed for at vælge mellem to
høje service niveauer.

Silver Leaf

Prisen inkluderer Silver Leaf, hvor I skal sidde i en
specialdesignet vogn med vinduer, der går helt op til
taget.

Derudover får I:

Komfortable sæder, som bliver tildelt før rejsens
start
Lækre regionalt inspirerede varme retter, som
serveres ved jeres plads
To værter samt en "culinary team leader"
Alkohol og alkoholfrie drikke er inkluderede
Snacks og forfriskninger er inkluderede
Udendørsområde mellem vognene med udsigt
Hør spændende historier og fortællinger om
omgivelserne undervejs, af de ansatte ombord
Om natten: Komfortable hoteller med restaurant
og i gåafstand fra togstationen (al overnatning i
Kamloops og Quesnel har en gennemsnitlig
standard og kan ikke opgraderes)
Bagagen leveres til hotelværelset

Gold Leaf

Vælger I at opgradere til Gold Leaf, er det bare om at
glæde sig til en specialdesignet vogn i 2 etager med
panoramaudsigt på 2. etage og spisekupé med store
vinduer i underetagen.

Derudover får I:



Juneau i Alaska
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Måltider: Gourmet à la carte
Komfortable sæder, som bliver tildelt før rejsens
start
Tre til fire værter samt et helt "culinary team"
Alkohol og alkoholfri drikke er inkluderede
Snacks og forfriskninger er inkluderede
Udendørsområde i en stor "forhal" uden tag
Hør spændende historier og fortællinger om
omgivelserne undervejs, af de ansatte ombord
Om natten: Luksuriøse hotelværelser med
Premium værelseskategori (al overnatning i
Kamloops og Quesnel har en gennemsnitlig
standard og kan ikke opgraderes)
Bagagen leveres til hotelværelset

All Inclusive på Celebrity
Millennium, hvad er med....
Always Included - altid inkluderet på alle krydstogter
med Celebrity Cruises

• Classic drikkepakke - ubegrænset sodavand, juice,
special te og kaffe, smoothies, vand på flaske (ikke
premium brands), øl op til $6, spiritus og cocktails op til
$8 samt vin pr glas op til $9.
• Drikkepenge - drikkepenge til besætningen - inkluderer
IKKE drikkepenge på for eksempel spabehandlinger,
specialrestauranter og drikkevarer, som ikke er

inkluderet i drikkepakken.
• Gratis WiFi - Internet adgang for 2 enheder (devices),
så I kan surfe på nettet eller bruge e-mail eller SMS

Alle gæster i samme kahyt skal vælge den samme pakke
på reservationstidspunktet.
Drikkepakken inkluderer ikke drikkevarer i minibaren,
fra roomservice og i gavebutikker.
Gæster under 21 år får alkoholfri drikkepakke.



Priser og afgange

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

Afrejsedato 22. maj 2023  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltkahyt

Indvendig kahyt
47.298,00 DKK Udsolgt

Udvendig kahyt
49.748,00 DKK Udsolgt

Balkonkahyt
53.448,00 DKK Udsolgt

Aqua Class kahyt
58.198,00 DKK Udsolgt

Afrejsedato 28. august 2023  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltkahyt

Indvendig kahyt
47.998,00 DKK

Udvendig kahyt
50.198,00 DKK

Balkonkahyt
53.898,00 DKK

Aqua Class kahyt
58.648,00 DKK

Afrejsedato 22. maj 2023  - Fra-priser i kr. pr. person i enkeltkahyt

Indvendig kahyt
62.998,00 DKK Udsolgt

Udvendig kahyt
67.898,00 DKK Udsolgt

Balkonkahyt
75.248,00 DKK Udsolgt

Aqua Class kahyt
84.748,00 DKK Udsolgt

Afrejsedato 28. august 2023  - Fra-priser i kr. pr. person i enkeltkahyt

Indvendig kahyt
64.148,00 DKK

Udvendig kahyt
68.348,00 DKK

Balkonkahyt
75.698,00 DKK

Aqua Class kahyt
85.198,00 DKK

Læs mere om de forskellige kahytstyper på Celebrity Millennium.

Tilkøb af heldagstur til Columbia Icefield
Læs om turen under dag 2 i rejseplanen
Pris pr. person: kr. 1.900

Opgradering til Gold Leaf:
Læs om fordelene ved opgradering til Gold Leaf ombord på Rocky Mountaineers i rejseplanen
Pris pr. person i maj: kr. 5.100
Pris pr. person i august: kr. 5.250

Opgradering til business class på flyene:

/krydstogt/celebrity-cruises/celebrity-millennium
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Pris pr. person: fra 13.400



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                

Fly Danmark - Calgary inkl. indtjekket bagage,
forplejning, skatter og afgifter

Bustransfer Calgary-Lake Louise

2nætter på Fairmont Chateau Lake Louise

2dages luksustogrejse med Rocky Mountaineer på
Silver Leaf klasse | Lake Louise-Vancouver

1nat på hotel i Kamloops

1nat på hotel i Vancouver

7nætters krydstogt fra Vancouver til Seward med
Celebrity Millennium

Måltider og underholdning ombord på Celebrity
Millennium

Drikkepenge på krydstogtet

Classic drikkepakke ombord på krydstogtet

Wifi ombord på krydstogtet

Transfer fra Seward til Anchorage

1nat på hotel i Anchorage

Fly Anchorage - Danmark inkl. indtjekket bagage,
forplejning, skatter og afgifter

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Ture og transfers, der ikke er nævnt i programmet

Forplejning med mindre andet er oplyst

Drikkepenge med mindre andet er oplyst

Opgraderinger af hotelværelser (Kontakt os for
mere information)

Opgradering til Gold Leaf på togrejsen

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/krydstogt/krydstogt-i-usa/luksuskrydstogt-i-alaska-rocky-mountaineer-58785?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/krydstogt/krydstogt-i-usa/luksuskrydstogt-i-alaska-rocky-mountaineer-58785%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

