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Hvis I vil opleve Alaskas utæmmede natur og dyreliv, men ikke er
helt trygge ved selv at køre bil eller autocamper, så er denne tur
lige noget for jer. En helt fantastisk togrejse som denne bringer
jer nemt og bekvemt fra et punkt til et andet.
Turen går fra det sydlige Alaska til Fairbanks, og undervejs vil I
se mange af højdepunkterne fra USA's største stat. Alaska er ca.
35 gange større end Danmark, og det er et sandt paradis for
naturelskere. Der er mulighed for at gå nogle fantastiske ture
langs de mange vandrestier, køre ad de betagende ruter med
udsigt til bjergene, vildmarken, skovene, søerne og de smukke
kyststrækninger mod syd.
Dyrelivet er en oplevelse i sig selv, hvor I kan komme helt tæt på
både elge, ulve, sort bjørne, grizzly-bjørne og rensdyr.
Går I efter en rejse fyldt med naturoplevelser og åbne vider, så
skal rejsen helt klart gå til Alaska.

Udforsk Alaskas mægtige natur på en nem og
bekvem måde

Se Kenai halvøen sin store naturvariation og rige
dyreliv

Kom på bådtur i Kenai Fjords National Park

Kom med på en af USA´s smukkeste togture

Tag på fantastiske vandreture

Oplev Denali National Park og USA's højeste bjerg

Kom helt tæt på Alaskas dyreliv, som byder på elge,
rener og bjørne



Dagsprogram

da
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Dag 1: Danmark -
Anchorage, Alaska
I ankommer til Ted Stewart Anchorage International
Lufthavn i løbet af dagen. Efter at I er kommet igennem
pas og sikkerhedskontrollen og har fået udleveret jeres
bagage, så kan I tage en taxa til hotellet. Resten af dagen
er til fri disposition, hvor I kan nyde en god middag inden
det er tid til og gå til ro efter en lang rejsedag.

Dag 2: Anchorage
Der er ikke arrangeret noget program i dag, så I kan selv
bestemme om I har brug for at sove længe eller I ønsker
at stå tidligt op og udforske byen. Der er mulighed for at
handle i de store indkøbscentre eller i de små hyggelige
butikker i gågaden. Til frokost kan I evt. nyde en
friskfanget grillet laks fra Alaska og en af de mange
lokalproducerede øl som de med god grund er stolte af.

Hvis I gerne vil have en unik oplevelse som fuldender
denne rundtur i Alaska, så er der mulighed for at komme
på en dagstur ud til Brooks Lodge i Katmai National Park.
Her vil I få den ultimative bjørneoplevelse, når I kommer
helt tæt på de brune bjørne i parken, da de kommer helt
op til lodgen for at finde føde i og langs floden. (Kontakt
din rejsekonsulent for priser og beskrivelse af turen til
Katmai Natl. Park)

Dag 3: Anchorage - Seward
(204 km)
Transporten i dag foregår med Alaska Railroad ombord
på Coastal Classic Train med afgang fra Anchorage kl.
06:45 til havnebyen Seward på Kenai halvøen i den
sydlige del af Alaska. Hotellet kan evt. bestille en taxa til
jer til togstationen i Anchorage, hvor I skal tjekke ind
senest en time før afgang.



Denali National Park
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Der er to forskellige billettyper på denne togtur:

"Adventure Class":
De af jer der bor i "Standard" indkvartering, rejser på
"Adventure Class" med eget komfortabelt sæde og
glasvinduer som i en almindelig togvogn. Fra sædet har
man en god udsigt til de maleriske landskaber, som man
passerer på turen. Der er ligeledes mulighed for at gå ind
i spisevognen hvor der kan købes mad og drikke samt
Vista Dome Car hvor man kan se de høje bjergtinder fra
kuppeltaget.

"GoldStar Service":
Vælger I at opgradere turen til "Superior" indkvartering,
så rejser I på "GoldStar Service" med eget sæde i de
specialbyggede togkupper, hvor I sidder højt oppe med
panoramaglasvinduer næsten fra gulv til loft. Det giver
mulighed for et næsten 360 graders udsigt til landskabet
og dyrelivet som I passerer på denne fantastiske togtur
gennem Alaska. Der er ligeledes mulighed for at gå ud og
trække lidt frisk luft i den udendørs udsigtsplatform. I
underetagen er der en luksuriøs spisesal hvor der bliver
serveret gratis måltider, alkoholfrie drikkevarer samt 2
gratis alkoholiske drikke på hver togtur.

Efter at alle passagerer har sat sig tilrette i sædet, triller
toget langsomt ud af den historiske togstation i
Anchorage og begynder sin rejse mod syd igennem det
uspolerede natur som Alaska er kendt for. Toget snor sig
ca. 80 km langs med bugten Turnagain Arm, hvor man af
og til kan spotte hvidhvaler. Senere forlader I kysten og
fortsætter længere sydpå igennem Kenai Mountains

Wilderness hvor I kommer forbi et af de mest
fotograferede steder på ruten som er ved gletsjeren -
Barlett Glacier. På ruten i dag vil I også komme forbi den
25 km lange turkisfarvede sø - Kenai Lake. Togturen
ender i Seward kl. 11:05. Ved ankomsten kontakter I
jeres hotel som vil hente jer på stationen.

Dag 4: Seward
Byen Seward er kendt for sine mange muligheder for at
dyrke friluftslivet og det lokker mange turister til den lille
havneby, som ligger på den østlige side af Kenai halvøen.
Turister kommer fra nær og fjern enten i bil, bus, tog eller
ombord på et af de mange krydstogtskibe som ligger til i
havnen.

En af de bedste muligheder for at opleve Kenai Fjord
National Park er ved at tage på en sejltur med Kenai
Fjord Tours, ned til enten Aialik eller Holgate gletsjeren i
den sydlige del af parken. Her kommer I meget tæt på
gletsjerne, hvor man kan høre isen brage når
klippestykkerne brækker af og styrter i havet med et
kæmpe plask og en bølge af vand banker mod båden.

Udover dyrelivet i havet så er der også et rigt fugleliv
langs kysten, hvor man kan se lunderne som er en allike
art og i folkemunde bliver den kaldet søpapegøje. (I kan
booke denne sejltur direkte igennem jeres
rejsekonsulent, hvis I ønsker det, da det kan være svært
og få plads dagen før afgang).



Alaska Railroad
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Der er også mulighed for at besøge Alaska Sealife Center
som er Alaskas største akvarium og rehabiliteringscenter
for havpattedyr.

Fra Seward er der ligeledes mulighed for at tage på en
vandretur op til Exit Glacier som ligger lidt udenfor byen.

Dag 5: Seward - Talkeetna
(383 km)
Turen i dag, går nordpå til byen Talkeetna med bus, som
afgår fra Seward centrum kl. 10:30 og fra Seward
Windsong Lodge kl. 10:45 med ankomst til Talkeetna kl.
17:30. På ruten i dag passerer man mange små søer,
bakker og dale dækket af farvestrålende mos og buske,
især i løbet af efteråret omkring slutningen af august og
starten af september.

Denne vej fra Anchorage til Fairbanks er en af Alaskas
mange "Scenic Routes", som virkelig giver jer mulighed
for at få taget nogle fantastiske postkortmotiver. Dette
skyldes ikke mindst udsigten til bjergkæden Talkeetna
Mountains, der med sin hvide bjergtinde altid dukker op
ude i horisonten. Hotellet som I overnatter på i nat er
kendt for at have den bedste udsigt til Mount McKinley
og en super god restaurant hvor man kan nyde de lokale
råvarer og den enestående udsigt.

Hotellet tilbyder transfer fra og til togstationen, så I skal

blot kontakte dem ved ankomsten.

Dag 6: Talkeetna - Denali
National Park (247 km)
Her til morgen kan det anbefales at stå tidligt op og se
solopgangen, da alle de røde nuancer spejler sig i
bjergene. Kl. 11:20 afgår toget Denali Star Train fra
Talkeetna mod Denali.

Efter afgang fra stationen i Talkeetna, kører toget nordpå
langs Susitna River. Ved milepæl 264 passerer toget
floden via en bro og fortsætter igennem dale, skove og
den østlige side af Kesugi Ridge. Parks Highway som
udover jernbanen er den eneste vej der forbinder
Talkeetna & Denali ligger på den anden side af
højderyggen som er flere kilometer væk, så her
fornemmer man virkelig den uspolerede vilde natur.
Terrænet ændrer sig hurtigt når toget begynder at klatre
op til det højeste punkt ved Broad Pass. Her er der
sublime udsigtspunkter mod vest til Denali som kan ses i
klart vejr, en spændende overkørsel venter jer ved
Hurricane Gulch Bridge med udsigt til Alaskas åbne
tundra og bjergene i det fjerne. Toget ankommer til
stationen Denali Depot kl. 15:40.

Hotellet tilbyder transfer fra og til togstationen, så I skal
blot kontakte dem ved ankomsten.



Seward i Alaska
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Dag 7: Denali National
Park
I har hele dagen til fri disposition til at udforske Denali
National Park og det gøres bedst på en guidet bustur.
Der er flere forskellige muligheder men de to mest
populære ture er følgende:

Tundra Wilderness Tour:
Tilbring dagen med at rejse næsten 100 km ind i Denali
National Park som er en stor ødemark og hjertet af
bjørneland. På heldagsturen Denali Tundra Wilderness
Tour vil I i løbet af dagen blive kørt rundt i parken og
høre en masse om parkens historie og ikke mindst det
rige dyreliv. Udover bjørnene er der også rig mulighed for
at se elge, rensdyr, bjerggeder og endda ulve. Turen går
helt ind til Toklat River hvor der er en fantastisk udsigt til
Mount McKinley som ligger ca. 60 km fra floden.

Kantishna Wilderness Tour:
Hvis I vælger den lange tur Kantishna Wilderness Tour,
kommer I helt ind til den gamle historiske mineby
Kantishna og får set hele strækningen af vejen inde i
parken og derfor større chance for at se dyrelivet.
(Kontakt jeres rejsekonsulent og hør om priser samt
mulighederne for at få planlagt dagens oplevelser i
Denali National Park)

Dag 8: Denali National
Park - Fairbanks (196 km)
Den sidste 4 timer lange togstrækning ombord på toget
Denali Star Train, afgår fra stationen i Denali om
eftermiddagen kl. 15:55. Efter afgang snor toget sig de
sidste 195 km mod nord, igennem Alaskas unikke indre
og uberørte natur. Kort tid efter at I har forladt stationen
i Denali, leder skinnerne toget ind igennem Nenana River
Gorge. Strækningen snor sig rundt om de smalle
klippeskråninger og floden bruser afsted længere nede i
kløften. Denne spændende togstrækning byder på
mange fantastiske fotomuligheder. Tidligt på sommeren
kan man også være heldige at se, de tyndhornede får som
springer rundt på klippeskråningerne. Toget forlader
kløften igen ved minebyen Healy. Herfra forlader I
bjergene og kører nu igennem et åbent terræn med
udsigt til skyerne. Der er nu tid til at få stillet sulten i
spisevognen, inden toget ankommer til Fairbanks kl.
20:00. På det sidste stykke ind mod Fairbanks, krydser
toget Tanana River via Mears Memorial Bridge fra 1923.

Ved ankomsten til Fairbanks, kontakter I hotellet og de
vil så hente jer på stationen.

Dag 9: Fairbanks
Fairbanks ligger meget tæt på polarcirklen og huser



Anchorage
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omkring 32.000 indbyggere. Dette gør at hvis I besøger
byen om sommeren, er der lyst næsten døgnet rundt.
Ligeledes er der om vinteren, næsten mørkt døgnet
rundt, men derimod mulighed for at se det imponerende
fænomen nordlys.

Dagen i dag er til fri disposition og I kan gøre lige hvad I
har løst til. Fairbanks har som så mange andre storbyer
meget at tilbyde de besøgende. Der er naturligvis
mulighed for at shoppe i de mange shopping centre eller
"malls" som de bliver kaldt i daglig tale.

Vil man hellere opleve lidt af byen og dens historie til søs,
så kan det varmt anbefales en sejltur med den gamle
hjuldamper "Riverboat Discovery" hvor I vil få et indblik i
byens historie og ikke mindst Athabascan indianer
kulturen. For børnene er der også flere attraktioner som
bl.a. den lille forlystelsespark Pioneer Park i centrum af
byen samt mulighed for at udleve drømmen om at være
guldgraver.

Dag 10: Afrejse fra
Fairbanks
Hotellet kører jer her til morgen ud til Fairbanks
Internationale Lufthavn, hvor turen går tilbage til
Danmark, efter en uforglemmelig tur rundt i Alaskas
vilde natur ombord på Alaska Railroad.

Dag 11: Hjemkomst
Danmark
Med store oplevelser i bagagen, ankommer I til Danmark.



Priser og afgange
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Rejseperiode Maj - juni  - Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt dobbeltværelse)

Delt dobbeltværelse
27.698,00 DKK

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

Delt dobbeltværelse
33.798,00 DKK

Rejseperiode September  - Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt dobbeltværelse)

Delt dobbeltværelse
27.698,00 DKK

Eksempler på hoteller:

Dag 1-2: Hotel Captain Cook, Anchorage
Dag 3-4: Seward Windsong Lodge, Seward
Dag 5: Talkeetna Alaskan Lodge, Talkeetna
Dag 6-7: Denali Park Village, Denali N.P.
Dag 8-9: SpringHill Suites by Marriott, Fairbanks



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                

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

2nætter på hotel i Anchorage

Togrejse med Alaska Railroad ombord på Coastal
Classic Train fra Anchorage til Seward (Standard på
"Adventure Class" / Superior på "GoldStar Service")

2nætter på hotel i Seward

Bustransport fra Seward til Talkeetna via Anchorage

1nat på hotel i Talkeetna

Togrejse med Alaska Railroad ombord på Denali Star
Train fra Talkeetna til Denali (Standard på
"Adventure Class" / Superior på "GoldStar Service")

2nætter på hotel ved Denali Natl. Park

Togrejse med Alaska Railroad ombord på Denali Star
Train fra Denali til Fairbanks (Standard på
"Adventure Class"/ Superior på "GoldStar Service")

2nætter på hotel i Fairbanks

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

Bidrag til Rejsegarantifonden

Lufthavnstransfers

Mad, drikke, udflugter samt entré til attraktioner
(med mindre andet er oplyst)

Afbestillings- og rejseforsikring

Visum/indrejsetilladelse til USA (læs mere her)

Vaccinationer (kontakt egen læge)

tel:65656565
https://www.benns.dk/nordamerika/usa/alaska-railroad-med-tog-gennem-alaska-6830?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/usa/alaska-railroad-med-tog-gennem-alaska-6830%3E
http://www.benns.dk/vigtig-information

