
Alaska & Canada
Pakkerejser med fly, krydstogt, landtur, udflugter, 
hoteller, transport samt mad og drikke



Alaska pakkerejser

13 NÆTTER  Alaska Mountain Medley Cruisetour (2 udflugter)

11 NÆTTER  Alaska Gold Rush Adventure Cruisetour (3 udflugter)

14 NÆTTER  Great Frontier Expedition Cruisetour (5 udflugter)

12 NÆTTER  Majestic Tundra Explorer Cruisetour (3 udflugter)

11 NÆTTER  Talkeetna Treasures Cruisetour (2 udflugter) 

13 NÆTTER  Great National Parks Expedition Cruisetour (5 udflugter)

12 NÆTTER  Alaska Wildlife Encounter Cruisetour (3 udflugter)

14 NÆTTER  Grand Heartland Adventure Cruisetour (6 udflugter)

1 nat på hotel*

1 nat på hotel*

1 nat på hotel*

1 nat på hotel*

1 nat på hotel*

1 nat på hotel*

1 nat på hotel*

1 nat på hotel*

7 nætters krydstogt

7 nætters krydstogt

7 nætters krydstogt

7 nætters krydstogt

7 nætters krydstogt

7 nætters krydstogt

7 nætters krydstogt

7 nætters krydstogt

1 nat i Alyeska

1 nat i Denali

1 nat i Anchorage

2 nætter i Denali

1 nat i Talkeetna

1 nat i Seward

1 nat i Alyeska

1 nat i Seward

2 nætter i Denali

2 nætter i Fairbanks

1 nat i Talkeetna

2 nætter i Fairbanks

1 nat i Denali

1 nat i Anchorage

1 nat i Talkeetna

1 nat i Anchorage

1 nat i Talkeetna

2 nætter i Denali

1 nat i Anchorage

1 nat i Denali

1 nat i Denali

1 nat i Talkeetna

1 nat i Anchorage

2 nætter i Fairbanks

2 nætter i Fairbanks

1 nat i Anchorage

2 nætter i Denali 1 nat i Fairbanks

5A

2A

8A

4A

1A

6A

3A

7A

S. 14

S. 8

S. 20

S. 12

S. 6

Canada pakkerejser

Info om pakkerejserne

14 NÆTTER  Canada Cities & Nature Highlights Cruisetour (5 udflugter)

13 NÆTTER  Rockies Glacier Adventure Cruisetour (2 udflugter)

1 nat på hotel

1 nat på hotel

7 nætters krydstogt

7 nætters krydstogt

1 nat i Denali

1 nat i Talkeetna

2 nætter i Fairbanks

1 nat i Denali 1 nat i Anchorage

2CA

1CA

S. 32

S. 34

S. 30

S. 16

S. 10

11 NÆTTER  Authentic Tastes of Alaska (5 udflugter)

1 nat på hotel* 7 nætters krydstogt 1 nat i Denali 1 nat i Talkeetna 1 nat i Anchorage9AS. 22

14 NÆTTER  Homer Discovery and Heartland Wildlife Cruisetour (5 udflugter)

10 NÆTTER  Denali Express Cruisetour (1 udflugt)

1 nat på hotel*

1 nat på hotel*

7 nætters krydstogt

7 nætters krydstogt

2 nætter i Denali

1 nat i Denali

1 nat i Anchorage

1 nat i Anchorage

1 nat i Alyeska 2 nætter i Homer10A

11A

S. 24

S. 26

S. 18

Pakkerejserne er med krydstogt først og landtur sidst (A-tur). Alaska pakkerejserne findes også i omvendt rækkefølge med landtur først 

og krydstogt sidst (B-tur). Alle B-ture er uden hotelovernatning inden rejsen og derved forkortes rejsen med én nat.

Læs om livet ombord på skibet, den luksuriøse togoplevelse, hotellerne i hver enkelt by og et udpluk af de inkluderede udflugter

OVERSIGT OVER PAKKEREJSERNE

Gør dig klar til uimodståelige og unikke oplevelser, kun få steder på kloden kan hamle op med.

Vi fører dig helt ind i hjertet af vildmarken, hvor du kan opleve majestætiske gletsjere, observere 

vilde bjørne, vandre i den storslåede natur, spotte hvaler eller tage en tur i kajak. Du kommer til 

at opleve de mest fantastiske nationalparker med spektakulære naturoplevelser – og du kommer 

helt tæt på det vilde dyreliv i dets naturlige habitat.

Nationalparkerne Banff og Jasper i Canada byder på ubegribeligt smukke landskaber med sne-

klædte bjergtinder, brusende vandfald og spejlblanke, turkise skovsøer. I Alaska lever gulddrøm-

men stadig og du lærer bl.a. om guldminedriften i Gold Dredge 8.

Kom under huden på de indfødte og lær om en helt anden kultur. Oplev gamle guldgraverbyer, 

se verdens største samling af totempæle, gå rundt på en kæmpe isblå gletsjer, tag med svæve-

bane til toppen af Sulphur Mountain og kør gennem de fantastiske Rocky Mountains. 

Se frem til en natur, der mange steder stadig er lige så uberørt, som da pelsjægere og guldgra-

vere i sin tid drog ud for at finde lykken.

Alle vores pakkerejser er med fly fra København t/r. Undervejs kommer du både til at rejse med 

krydstogtskib, luksusbus og tog med glaskuppeltag, der giver de mest betagende panoramaud-

sigter over det forbipasserende landskab. Rejserne varer mellem 10-14 nætter og der er afrejser 

fra maj til september 2022.

Når du lander i lufthavnen, er der inkluderet en hotelovernatning før rejsens start. Den efterfølgen-

de dag bliver du kørt til krydstogtterminalen, hvor din rejse for alvor begynder. Krydstogtet sejles 

med Celebrity Cruises og ombord er helpension, dvs. alle måltider, samt drikkevarer inkluderet.

Efter krydstogtet fortsætter rejsen på land. Under landturen er alle hotelophold samt en eller flere 

spændende udflugter inkluderet. Der vil være engelsktalende rejseleder med på landturen. 

Glæd dig til dit livs eventyr i Alaska og Canada

Alaska og Canada – En rejse du sent vil glemme

Det meste er inkluderet

Storslået

natur & dyreliv



Alaska er den største stat i USA målt på arealet. Det bedste tidspunkt at 

besøge Alaska er i løbet af sommeren, hvor temperaturen kan nå 18°. 

Perioden er samtidig den tørreste og solen er fremme det meste af tiden.

Alaska er et fristed for fugle, fisk, bjørne, hvaler, rensdyr, elge, rådyr, ulve og 

mange andre dyr. Langs kysten ligger der charmerende landsbyer, forladte 

byer og travle havnebyer. Den betagende blanding af dramatiske fjorde, 

isbjerge, gletsjere, dybe skove og dyrelivet udgør den ultimative ramme for 

dit livs eventyr. Alaska er enorm og vild. En episk rejse venter dig.

Alaska 
pakkerejser 
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Glæd dig til Alaska Wildlife Conservation Center og deres 200 hektar med vilde dyr. Se bl.a. brune 

bjørne køle af i vandet, elge og skovbisoner strejfe på græsgange. 

Transport og landtur

 • Fly: Danmark-Vancouver / Anchorage-Danmark

 • Alle hotelovernatninger under rejsen (ekskl. forplejning), 

herunder overnatning i Vancouver før rejsens start

 • Togtur med Wilderness Express: Talkeetna-Anchorage

 • Luksusbus: Seward-Anchorage-Talkeetna-Denali

 • De to angivne udflugter

 • Engelsktalende rejseleder

Krydstogt

 • 7 nætters krydstogt med Celebrity Millennium

 • Helpension (alle måltider i udvalgte restauranter)

 • Classic drikkepakke: Et udvalg af spiritus/cocktails, øl, vin i 

glas, sodavand, juice, kaffe/te og flaskevand. Max 9$/drink.

 • Wifi Surf (surf, e-mail, tekstbeskeder – 2 enheder pr. kahyt)

 • Drikkepenge (servicecharge)

 • Underholdning/aktiviteter ombord

 • Roomservice fra kl. 5.00-24.00

 • Skatter og afgifter

Prisintervallet angiver det forventede prisniveau. Priserne 

afhænger bl.a. af afrejsedato og kan variere fra dag til dag.

Priser Rejsen er inklusiv

Indvendig fra kr. 20.000 – 25.000

Udvendig fra kr. 23.000 – 28.000

Balkon fra kr. 27.000 – 33.000

12 dage fra Vancouver til Anchorage

1A

Gulf
of

Alaska

PACIFIC OCEAN

Ketchikan

Juneau

Hubbard Glacier

Vancouver

Icy Strait Point

Inside
Passage

SkagwaySeward
Anchorage
Talkeetna

Denali

Krydstogt
Luksusbus
Tog

Plane OBS: Flyet afgår én dag før de anførte afrejsedatoer

Læs mere om skibet (s. 35), toget (s. 36), hoteller (s. 36-37) og udflugter (s. 39)

Afrejser 2022:

 ◇ Maj: 13. + 27.

 ◇ Juni: 10. + 24.

 ◇ Juli: 8. + 22.

 ◇ Aug: 5. + 19.

 ◇ Sep: 2.

Rejsemåde

 ◇ Celebrity Millennium (skib)

 ◇ Wilderness Express (tog)

 ◇ Luksusbus

Hotel/overnatning

 ◇ Talkeetna Alaskan Lodge (1 nat)

 ◇ Denali Park Village (1 nat)

 ◇ Anchorage Marriott Downtown (1 nat)

Samt 1 overnatning før rejsens start

Udflugter

 ◇ Alaska Wildlife 

Conservation Center

 ◇ Denali Natural History Tour

Talkeetna Treasures Cruisetour (11 nætter) Talkeetna Treasures Cruisetour (11 nætter)

Findes også i omvendt rækkefølge (1B). Afrejser 2022: 17. + 31. maj, 14. + 28. juni, 12. + 26. juli, 9. + 23. august og 6. september.

OBS: Rejsen starter med landtur og slutter med krydstogt. Rejsen er uden hotelovernatning før start og forkortes derfor med én nat. 

REJSEPLAN

Dag 1 Fly fra Danmark. Ankomst til Vancouver lufthavn, herefter 

transfer til hotel hvor du skal tilbringe natten før krydstogtet.

Dag 2 Vancouver, Canada – kl. 16.30. Transfer fra hotel til krydstogt-

terminal. Stig ombord på Celebrity Millennium og glæd dig til 

et spændende krydstogt i Alaska. 

Dag 3 Inside Passage, Alaska (sejlende). Inside Passage er en 

kompleks labyrint af fjorde og bugter og byder på en af de 

smukkeste naturoplevelser der findes. Oplev hvaler og søløver 

i de spejlblanke fjorde og se de smukke skovområder gennem 

morgendisen, mens skibet glider stille gennem vandet.

Dag 4 Ketchikan, Alaska – kl. 7.00-15.00. Ketchikan er kendt som et 

af de bedste steder i verden at fiske og har derfor fået tilnavnet 

”The Salmon Capital of the World”. Byen er også forfædrenes 

hjem for Tlingit-folket, der har udskåret verdens største samling 

af totempæle, som du kan opleve i Totem Bight State Park.

Dag 5 Icy Strait Point, Alaska – kl. 9.00-19.00. Kast dig ud i aktivi-

teter som terræncykling, kajaksejlads, bjergvandring, bjørnesa-

fari eller havfiskeri i et af Amerikas vigtigste vildmarksområder.

Dag 6 Juneau, Alaska – kl. 7.00-21.30. Juneau er Alaskas hovedstad, 

med de mest spektakulære landskaber. Byen ligger for foden 

af Mount Juneau og Mendelhall Glacier på nordsiden.

Dag 7 Skagway, Alaska – kl. 7.00-16.00. Skagway er en gammel 

guldgraverby der blev grundlagt af lykkejægere. Byens charm-

erende centrum består af restaurerede bygninger fra det 19. 

århundrede og dens historiske jernbane. Her finder du fortove i 

træ, hestevogne, gammeldags "saloons" og smuk natur.

Dag 8 Hubbard Glacier (sejlende). Nyd den spændende sejlads forbi 

Hubbard gletsjeren, den længste tidevandsgletsjer i verden og 

en af Alaskas mest beundrede naturskatte. Gletsjeren er godt 

11 km bred, 120 km lang og 30 etager høj målt fra vandlinjen. 

Dannelsen af gletsjeren begyndte for 400 år siden med sne fra 

Mt. Logan. Der høres høje brag, når gletsjeren kælver og skub-

ber sig hen over landskabet. Hold også øje med hvaler, sæler 

og oddere, der jager og leger i Yakutat bugten.

Dag 9 Seward – kl. 5.00. Anchorage → Talkeetna. Skibet ankommer 

til Seward, hvor din rejseleder står klar. Sæt dig til rette i luk-

susbussen, som kører mod Alaska Wildlife Conservation Center. 

Oplev Alaskas berømte dyreliv på nært hold, inden turen går 

videre til Anchorage. Udforsk centrum og nyd en frokost på 

egen hånd. Bussen kører videre til Talkeetna, hvor du fra efter-

middag kan udforske byen på egen hånd.

 Overnatning: Alaskan Lodge.

Dag 10 Talkeetna → Denali. Nyd en naturskøn køretur tidlig morgen 

fra Talkeetna til en af Alaskas mest værdsatte vartegn, Denali. 

Efter frokost på egen hånd i The Visitor Center, er det tid til De-

nali Nationalpark på Denali Natural History Tour. Oplev taiga- 

og tundraskovene og søg efter områdets vilde dyr. Efter turen 

opleves Denali på egen hånd. Sejl ned af Nenana floden eller 

oplev byen fra oven i et lille fly.

 Overnatning: Denali Park Village.

Dag 11 Denali → Talkeetna → Anchorage. Udforsk Denali på egen 

hånd. Besøg Denali Visitor Center med dets fascinerende his-

torieudstillinger, eller oplev slædehunde på Husky Homestead. 

Stig ombord på toget, Wilderness Express, og nyd den smukke 

køretur til Anchorage. Nyd aftenen i byen på egen hånd. 
 Overnatning: Anchorage Marriott. 

Dag 12 Anchorage → Fly til Danmark. Dit Alaska-eventyr er nået til 

vejs ende. Din rejseleder sørger for transport til Anchorage 

lufthavn, hvor din hjemrejse mod Danmark begynder.

TALKEETNA TREASURES CRUISETOUR (11 NÆTTER)

1 hotelovernatning → 7 nætters krydstogt → 3 nætters landtur

1A 1A

Udflugt

Udflugt

2 udflugter
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Udforsk historien om Alaskas guldminedrift på Gold Dredge 8. Se, rør ved og lær om hvordan 

hundredevis af minearbejdere kæmpede mod permafrosten i deres søgen efter rigdom.

Transport og landtur

 • Fly: Danmark-Vancouver / Fairbanks-Danmark

 • Alle hotelovernatninger under rejsen (ekskl. forplejning), 

herunder overnatning i Vancouver før rejsens start

 • Togtur med Wilderness Express: Denali-Fairbanks

 • Luksusbus: Seward-Anchorage-Denali

 • De tre angivne udflugter

 • Engelsktalende rejseleder

Prisintervallet angiver det forventede prisniveau. Priserne 

afhænger bl.a. af afrejsedato og kan variere fra dag til dag.

Priser Rejsen er inklusiv

12 dage fra Vancouver til Fairbanks
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Plane OBS: Flyet afgår én dag før de anførte afrejsedatoer

Læs mere om skibet (s. 35), toget (s. 36), hoteller (s. 36-37) og udflugter (s. 39)

Afrejser 2022:

 ◇ Maj: 13. + 27.

 ◇ Juni: 10. + 24.

 ◇ Juli: 8. + 22.

 ◇ Aug: 5. + 19.

 ◇ Sep: 2.

Rejsemåde

 ◇ Celebrity Millennium (skib)

 ◇ Wilderness Express (tog)

 ◇ Luksusbus

Hotel/overnatning

 ◇ Denali Park Village (1 nat)

 ◇ Pike’s Waterfront Lodge (2 nætter)

Samt 1 overnatning før rejsens start

Udflugter

 ◇ Denali Natural History Tour

 ◇ Fairbanks City Tour

 ◇ Gold Dredge 8

Alaska Gold Rush Adventure Cruisetour (11 nætter) Alaska Gold Rush Adventure Cruisetour (11 nætter)

Findes også i omvendt rækkefølge (2B). Afrejser 2022: 17. + 31. maj, 14. + 28. juni, 12. + 26. juli, 9. + 23. august og 6. september.

OBS: Rejsen starter med landtur og slutter med krydstogt. Rejsen er uden hotelovernatning før start og forkortes derfor med én nat. 

REJSEPLAN

Dag 1 Fly fra Danmark. Ankomst til Vancouver lufthavn, herefter 

transfer til hotel hvor du skal tilbringe natten før krydstogtet.

Dag 2 Vancouver, Canada – kl. 16.30. Transfer fra hotel til krydstogt-

terminal. Stig ombord på Celebrity Millennium og glæd dig til 

et spændende krydstogt i Alaska. 

Dag 3 Inside Passage, Alaska (sejlende). Inside Passage er en 

kompleks labyrint af fjorde og bugter og byder på en af de 

smukkeste naturoplevelser der findes. Oplev hvaler og søløver 

i de spejlblanke fjorde og se de smukke skovområder gennem 

morgendisen, mens skibet glider stille gennem vandet.

Dag 4 Ketchikan, Alaska – kl. 7.00-15.00. Ketchikan er kendt som et 

af de bedste steder i verden at fiske og har derfor fået tilnavnet 

”The Salmon Capital of the World”. Byen er også forfædrenes 

hjem for Tlingit-folket, der har udskåret verdens største samling 

af totempæle, som du kan opleve i Totem Bight State Park.

Dag 5 Icy Strait Point, Alaska – kl. 9.00-19.00. Kast dig ud i aktivi-

teter som terræncykling, kajaksejlads, bjergvandring, bjørnesa-

fari eller havfiskeri i et af Amerikas vigtigste vildmarksområder.

Dag 6 Juneau, Alaska – kl. 7.00-21.30. Juneau er Alaskas hovedstad, 

med de mest spektakulære landskaber. Byen ligger for foden 

af Mount Juneau og Mendelhall Glacier på nordsiden.

Dag 7 Skagway, Alaska – kl. 7.00-16.00. Skagway er en gammel 

guldgraverby der blev grundlagt af lykkejægere. Byens charm-

erende centrum består af restaurerede bygninger fra det 19. 

århundrede og dens historiske jernbane. Her finder du fortove i 

træ, hestevogne, gammeldags "saloons" og smuk natur.

Dag 8 Hubbard Glacier (sejlende). Stå ansigt til ansigt med den 

tårnhøje Hubbard Glacier. Hubbard Glacier er 10 km bred 

og Alaskas længste isfront. Gletsjeren brækker konstant nye 

massive isblokke af og sender dem i havet. Hold også øje med 

hvaler, sæler og oddere, der jager og leger i Yakutat-bugten.

Dag 9 Seward – kl. 5.00. Anchorage → Denali. Skibet ankommer til 

Seward, hvor din rejseleder står klar. Sæt dig til rette i luksus-

bussen og glæd dig til en naturskøn køretur til Anchorage. Gå 

en tur gennem byen og nyd en frokost på egen hånd, hvorefter 

turen fortsætter til en af Alaskas mest spektakulære destina-

tioner, Denali. Fra kl. 17 kan du opleve Denali på egen hånd. 

Udforsk stierne omkring din Alaskan Lodge, der ligger smukt 

placeret ved bredden af Nenana-floden.

 Overnatning: Denali Park Village.

Dag 10 Denali → Fairbanks. Fordyb dig i Alaskas storslåede ødemark 

på Denali Natural History Tour. Oplev skønheden i taiga- og 

tundraskovene og søg efter områdets vilde dyr. Til eftermiddag 

går du ombord på toget, Wilderness Express, og kan se frem 

til en smuk køretur til Fairbanks. Nyd aftenen på egen hånd i 

byen, som er kendt for sin midnatssol.

 Overnatning: Pike’s Waterfront Lodge.

Dag 11 Fairbanks. Efter morgenmad kan du opleve nogle af Fairbanks 

mest historiske vartegn på Fairbanks City Tour. Herefter får du 

muligheden for at udforske historien om Alaskas guldminedrift 

på Gold Dredge 8. Lær hvordan 100.000 minearbejdere kæm-

pede mod permafrosten i deres søgen efter at blive rige. 
 Overnatning: Pike’s Waterfront Lodge. 

Dag 12 Fairbanks  → Fly til Danmark. Dit Alaska-eventyr er nået til vejs 

ende. Din rejseleder sørger for transport til lufthavnen, hvor din 

hjemrejse mod Danmark begynder.

ALASKA GOLD RUSH ADVENTURE CRUISETOUR (11 NÆTTER)

1 hotelovernatning → 7 nætters krydstogt → 3 nætters landtur

2A 2A

Udflugt

2x

Udflugt

3 udflugter

Krydstogt

 • 7 nætters krydstogt med Celebrity Millennium

 • Helpension (alle måltider i udvalgte restauranter)

 • Classic drikkepakke: Et udvalg af spiritus/cocktails, øl, vin i 

glas, sodavand, juice, kaffe/te og flaskevand. Max 9$/drink.

 • Wifi Surf (surf, e-mail, tekstbeskeder – 2 enheder pr. kahyt)

 • Drikkepenge (servicecharge)

 • Underholdning/aktiviteter ombord

 • Roomservice fra kl. 5.00-24.00

 • Skatter og afgifter

Indvendig fra kr. 20.000 – 25.000

Udvendig fra kr. 23.000 – 28.000

Balkon fra kr. 27.000 – 33.000
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Se havlivet svømme forbi lige foran næsen på dig, når du besøger Alaska SeaLife Center. Oplev 

Steller-søløver, havnesæler der hviler på klipper og gigantiske blæksprutter fra Stillehavet. 

Transport og landtur

 • Fly: Danmark-Vancouver / Anchorage-Danmark

 • Alle hotelovernatninger under rejsen (ekskl. forplejning), 

herunder overnatning i Vancouver før rejsens start

 • Togtur med Wilderness Express: Denali-Fairbanks

 • Luksusbus: Seward-Alyeska-Talkeetna-Denali

 • De tre angivne udflugter

 • Engelsktalende rejseleder

Prisintervallet angiver det forventede prisniveau. Priserne 

afhænger bl.a. af afrejsedato og kan variere fra dag til dag.

Priser Rejsen er inklusiv

13 dage fra Vancouver til Anchorage

3A

Gulf
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Krydstogt
Luksusbus
Tog

Plane OBS: Flyet afgår én dag før de anførte afrejsedatoer

Læs mere om skibet (s. 35), toget (s. 36), hoteller (s. 36-37) og udflugter (s. 39)

Afrejser 2022:

 ◇ Maj: 13. + 27.

 ◇ Juni: 10. + 24.

 ◇ Juli: 8. + 22.

 ◇ Aug: 5. + 19.

 ◇ Sep: 2.

Rejsemåde

 ◇ Celebrity Millennium (skib)

 ◇ Wilderness Express (tog)

 ◇ Luksusbus

Hotel/overnatning

 ◇ Hotel Alyeska (1 nat)

 ◇ Talkeetna Alaskan Lodge (1 nat)

 ◇ Denali Park Village (1 nat)

 ◇ Anchorage Marriott Downtown (1 nat)

Samt 1 overnatning før rejsens start

Udflugter

 ◇ Alaska SeaLife Center

 ◇ Denali Natural History Tour

 ◇ Alaska Wildlife Conservation 

Center

Alaska Wildlife Encounter Cruisetour (12 nætter) Alaska Wildlife Encounter Cruisetour (12 nætter)

Findes også i omvendt rækkefølge (3B). Afrejser 2022: 16. + 30. maj, 13. + 27. juni, 11. + 25. juli, 8. + 22. august og 5. september.

OBS: Rejsen starter med landtur og slutter med krydstogt. Rejsen er uden hotelovernatning før start og forkortes derfor med én nat. 

REJSEPLAN

Dag 1 Fly fra Danmark. Ankomst til Vancouver lufthavn, herefter 

transfer til hotel hvor du skal tilbringe natten før krydstogtet.

Dag 2 Vancouver, Canada – kl. 16.30. Transfer fra hotel til krydstogt-

terminal. Stig ombord på Celebrity Millennium og glæd dig til 

et spændende krydstogt i Alaska. 

Dag 3 Inside Passage, Alaska (sejlende). Inside Passage er en 

kompleks labyrint af fjorde og bugter og byder på en af de 

smukkeste naturoplevelser der findes. Oplev hvaler og søløver 

i de spejlblanke fjorde og se de smukke skovområder gennem 

morgendisen, mens skibet glider stille gennem vandet.

Dag 4 Ketchikan, Alaska – kl. 7.00-15.00. Ketchikan er kendt som et 

af de bedste steder i verden at fiske og har derfor fået tilnavnet 

”The Salmon Capital of the World”. Byen er også forfædrenes 

hjem for Tlingit-folket, der har udskåret verdens største samling 

af totempæle, som du kan opleve i Totem Bight State Park.

Dag 5 Icy Strait Point, Alaska – kl. 9.00-19.00. Kast dig ud i aktivi-

teter som terræncykling, kajaksejlads, bjergvandring, bjørnesa-

fari eller havfiskeri i et af Amerikas vigtigste vildmarksområder.

Dag 6 Juneau, Alaska – kl. 7.00-21.30. Juneau er Alaskas hovedstad, 

med de mest spektakulære landskaber. Byen ligger for foden 

af Mount Juneau og Mendelhall Glacier på nordsiden.

Dag 7 Skagway, Alaska – kl. 7.00-16.00. Skagway er en gammel 

guldgraverby der blev grundlagt af lykkejægere. Byens charm-

erende centrum består af restaurerede bygninger fra det 19. 

århundrede og dens historiske jernbane. Her finder du fortove i 

træ, hestevogne, gammeldags "saloons" og smuk natur.

Dag 8 Hubbard Glacier (sejlende). Stå ansigt til ansigt med den 

tårnhøje Hubbard Glacier. Hubbard Glacier er 10 km bred 

og Alaskas længste isfront. Gletsjeren brækker konstant nye 

massive isblokke af og sender dem i havet. Hold også øje med 

hvaler, sæler og oddere, der jager og leger i Yakutat-bugten.

Dag 9 Seward – kl. 5.00. Alyeska (Girdwood). Skibet ankommer til 

Seward tidlig morgen. Gå ombord på luksusbussen til Alaska 

SeaLife Center. Herefter fortsætter turen til Alaska Wildlife Con-

servation Center, hvor du oplever Alaskas berømte dyreliv tæt 

på. Herefter køres til Alyeska (Girdwood).

 Overnatning: Hotel Alyeska.

Dag 10 Alyeska (Girdwood) → Talkeetna. Luksusbus til et besøg i 

Anchorage, hvorefter turen fortsætter til Talkeetna. Nyd den 

betagende udsigt over bjergene fra din Alaskan Lodge. Book 

f.eks. en flyvetur over bjergkæden, Alaska Range eller nyd en 

afslappet vandretur på de stille skovklædte stier.

 Overnatning: Talkeetna Alaskan Lodge.

Dag 11 Talkeetna → Denali. Med luksusbus går turen til Denali. Fordyb 

dig i Alaskas storslåede ødemark på Denali Natural History 

Tour. Oplev taiga- og tundraskovene og søg efter områdets 

vilde dyr. Efter udflugten kan du opleve Denali på egen hånd. 

Book f.eks. en river rafting udflugt ned ad Nenana-floden. 
 Overnatning: Denali Park Village. 

Dag 12 Denali → Anchorage. Gå ombord på toget til en smuk køre-

tur til Anchorage. Nyd den betagende udsigt gennem togets 

glaskuppel. Til aften kan du udforske Anchorage på egen hånd. 

Besøg de livlige barer eller gå en tur på Tony Knowles Coastal 

Trail, en 11 km lang sti langs Anchorages kyst.. 
 Overnatning: Anchorage Marriott. 

Dag 13 Anchorage  → Fly til Danmark. Der er transport til lufthavnen, 

hvor din hjemrejse mod Danmark begynder.

ALASKA WILDLIFE ENCOUNTER CRUISETOUR (12 NÆTTER)

1 hotelovernatning → 7 nætters krydstogt → 4 nætters landtur

3A 3A

Udflugt

2x

Udflugt

3 udflugter

Krydstogt

 • 7 nætters krydstogt med Celebrity Millennium

 • Helpension (alle måltider i udvalgte restauranter)

 • Classic drikkepakke: Et udvalg af spiritus/cocktails, øl, vin i 

glas, sodavand, juice, kaffe/te og flaskevand. Max 9$/drink.

 • Wifi Surf (surf, e-mail, tekstbeskeder – 2 enheder pr. kahyt)

 • Drikkepenge (servicecharge)

 • Underholdning/aktiviteter ombord

 • Roomservice fra kl. 5.00-24.00

 • Skatter og afgifter

Indvendig fra kr. 23.000 – 28.000

Udvendig fra kr. 26.000 – 31.000

Balkon fra kr. 31.000 – 36.000
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Rejs dybt ind i Denali National Park. Oplev utrolig natur og se Alaskas vilde dyreliv helt tæt på. 

Glæd dig også til en fantastisk sejltur ned ad Chena-floden med Riverboat. 

Transport og landtur

 • Fly: Danmark-Vancouver / Fairbanks-Danmark

 • Alle hotelovernatninger under rejsen (ekskl. forplejning), 

herunder overnatning i Vancouver før rejsens start

 • Togtur med Wilderness Express: Denali-Fairbanks

 • Luksusbus: Seward-Anchorage-Denali

 • De tre angivne udflugter

 • Engelsktalende rejseleder

Prisintervallet angiver det forventede prisniveau. Priserne 

afhænger bl.a. af afrejsedato og kan variere fra dag til dag.

Priser Rejsen er inklusiv

13 dage fra Vancouver til Fairbanks
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Plane OBS: Flyet afgår én dag før de anførte afrejsedatoer

Læs mere om skibet (s. 35), toget (s. 36), hoteller (s. 36-37) og udflugter (s. 39)

Afrejser 2022:

 ◇ Maj: 13. + 27.

 ◇ Juni: 10. + 24.

 ◇ Juli: 8. + 22.

 ◇ Aug: 5. + 19.

 ◇ Sep: 2.

Rejsemåde

 ◇ Celebrity Millennium (skib)

 ◇ Wilderness Express (tog)

 ◇ Luksusbus

Hotel/overnatning

 ◇ Denali Park Village (2 nætter)

 ◇ Pike’s Waterfront Lodge (2 nætter)

Samt 1 overnatning før rejsens start

Udflugter

 ◇ Tundra Wilderness Tour

 ◇ Fairbanks City Tour 

 ◇ Riverboat Discovery Cruise

Majestic Tundra Explorer Cruisetour (12 nætter) Majestic Tundra Explorer Cruisetour (12 nætter)

Findes også i omvendt rækkefølge (4B). Afrejser 2022: 16. + 30. maj, 13. + 27. juni, 11. + 25. juli, 8. + 22. august og 5. september.

OBS: Rejsen starter med landtur og slutter med krydstogt. Rejsen er uden hotelovernatning før start og forkortes derfor med én nat. 

REJSEPLAN

Dag 1 Fly fra Danmark. Ankomst til Vancouver lufthavn, herefter 

transfer til hotel hvor du skal tilbringe natten før krydstogtet.

Dag 2 Vancouver, Canada – kl. 16.30. Transfer fra hotel til krydstogt-

terminal. Stig ombord på Celebrity Millennium og glæd dig til 

et spændende krydstogt i Alaska. 

Dag 3 Inside Passage, Alaska (sejlende). Inside Passage er en 

kompleks labyrint af fjorde og bugter og byder på en af de 

smukkeste naturoplevelser der findes. Oplev hvaler og søløver 

i de spejlblanke fjorde og se de smukke skovområder gennem 

morgendisen, mens skibet glider stille gennem vandet.

Dag 4 Ketchikan, Alaska – kl. 7.00-15.00. Ketchikan er kendt som et 

af de bedste steder i verden at fiske og har derfor fået tilnavnet 

”The Salmon Capital of the World”. Byen er også forfædrenes 

hjem for Tlingit-folket, der har udskåret verdens største samling 

af totempæle, som du kan opleve i Totem Bight State Park.

Dag 5 Icy Strait Point, Alaska – kl. 9.00-19.00. Kast dig ud i aktivi-

teter som terræncykling, kajaksejlads, bjergvandring, bjørnesa-

fari eller havfiskeri i et af Amerikas vigtigste vildmarksområder.

Dag 6 Juneau, Alaska – kl. 7.00-21.30. Juneau er Alaskas hovedstad, 

med de mest spektakulære landskaber. Byen ligger for foden 

af Mount Juneau og Mendelhall Glacier på nordsiden.

Dag 7 Skagway, Alaska – kl. 7.00-16.00. Skagway er en gammel 

guldgraverby der blev grundlagt af lykkejægere. Byens charm-

erende centrum består af restaurerede bygninger fra det 19. 

århundrede og dens historiske jernbane. Her finder du fortove i 

træ, hestevogne, gammeldags "saloons" og smuk natur.

Dag 8 Hubbard Glacier (sejlende). Stå ansigt til ansigt med den 

tårnhøje Hubbard Glacier. Hubbard Glacier er 10 km bred 

og Alaskas længste isfront. Gletsjeren brækker konstant nye 

massive isblokke af og sender dem i havet. Hold også øje med 

hvaler, sæler og oddere, der jager og leger i Yakutat-bugten.

Dag 9 Seward – kl. 5.00. Anchorage → Denali. Skibet ankommer til 

Seward tidlig morgen. Gå ombord på luksusbussen til Anchor-

age. Byen er skøn blanding af provinsby og metropol og her 

bor op mod 2.000 elge, der på bedste vis deler de naturskønne 

omgivelser med lokalbefolkningen. Turen fortsætter videre til 

Denali, som du kan udforske på egen hånd. Oplev en afslap-

pede vandretur på de stille stier eller en vild river rafting.

 Overnatning: Denali Park Village.

Dag 10 Denali. Dagen starter med udflugten Tundra Wilderness Tour. 

Rejs dybt ind i Denali National Park og få nogle af de bedste 

muligheder for at se Alaskas vilde dyreliv helt tæt på. Hold øje 

med Dall får, elge, rensdyr, ulve og grizzlybjørne. Efter ud-

flugten kan du opleve Denali på egen hånd. Prøv en tur med 

svævebane gennem de slanke træer, en vild off-road tur med 

ATV eller flyv over de snedækkede bjergtoppe i et lille rutefly.

 Overnatning: Denali Park Village.

Dag 11 Denali → Fairbanks. Rejsen går til Fairbanks med tog. Udforsk 

byen på egen hånd. Fairbanks er en gammel guldgraverby. 

Byens placering langt mod nord betyder, at der er midnatssol 

om sommeren og sæson for nordlys fra august til april.

 Overnatning: Pike's Waterfront Lodge. 

Dag 12 Fairbanks. Oplev Fairbanks seværdigheder på Fairbanks City 

Tour, efterfulgt af en skøn sejltur ned ad Chena-floden på ud-

flugten Riverboat Discovery Cruise.

 Overnatning: Pike's Waterfront Lodge. 

Dag 13 Fairbanks → Fly til Danmark. Der er transport til lufthavnen, 

hvor din hjemrejse mod Danmark begynder.

MAJESTIC TUNDRA EXPLORER CRUISETOUR (12 NÆTTER)

1 hotelovernatning → 7 nætters krydstogt → 4 nætters landtur

4A 4A

2x

Udflugt

Udflugt

3 udflugter

Krydstogt

 • 7 nætters krydstogt med Celebrity Millennium

 • Helpension (alle måltider i udvalgte restauranter)

 • Classic drikkepakke: Et udvalg af spiritus/cocktails, øl, vin i 

glas, sodavand, juice, kaffe/te og flaskevand. Max 9$/drink.

 • Wifi Surf (surf, e-mail, tekstbeskeder – 2 enheder pr. kahyt)

 • Drikkepenge (servicecharge)

 • Underholdning/aktiviteter ombord

 • Roomservice fra kl. 5.00-24.00

 • Skatter og afgifter

Indvendig fra kr. 23.000 – 28.000

Udvendig fra kr. 26.000 – 31.000

Balkon fra kr. 31.000 – 36.000
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Se havlivet svømme forbi lige foran dig i Alaska SeaLife Center. I Denali National Park kan du op-

leve elge, ulve og bjørne på tæt hånd. Overnat i de dejlige bjergbyer, Alyeska og Talkeetna.

Transport og landtur

 • Fly: Danmark-Vancouver / Anchorage-Danmark

 • Alle hotelovernatninger under rejsen (ekskl. forplejning), 

herunder overnatning i Vancouver før rejsens start

 • Togtur med Wilderness Express: Talkeetna-Anchorage

 • Luksusbus: Seward-Alyeska-Anchorage-Denali-Talkeetna

 • De to angivne udflugter

 • Engelsktalende rejseleder

Prisintervallet angiver det forventede prisniveau. Priserne 

afhænger bl.a. af afrejsedato og kan variere fra dag til dag.

Priser Rejsen er inklusiv

14 dage fra Vancouver til Anchorage
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Plane OBS: Flyet afgår én dag før de anførte afrejsedatoer

Læs mere om skibet (s. 35), toget (s. 36), hoteller (s. 36-37) og udflugter (s. 39)

Afrejser 2022:

 ◇ Maj: 13. + 27.

 ◇ Juni: 10. + 24.

 ◇ Juli: 8. + 22.

 ◇ Aug: 5. + 19.

 ◇ Sep: 2.

Rejsemåde

 ◇ Celebrity Millennium (skib)

 ◇ Wilderness Express (tog)

 ◇ Luksusbus

Hotel/overnatning

 ◇ Hotel Alyeska (1 nat)

 ◇ Denali Park Village (2 nætter)

 ◇ Talkeetna Alaskan Lodge (1 nat)

 ◇ Anchorage Marriott (1 nat)

Samt 1 overnatning før rejsens start

Udflugter

 ◇ Alaska SeaLife Center

 ◇ Denali Natural History Tour

Alaska Mountain Medley Cruisetour (13 nætter) Alaska Mountain Medley Cruisetour (13 nætter)

Findes også i omvendt rækkefølge (5B). Afrejser 2022: 15. + 29. maj, 12. + 26. juni, 10. + 24. juli, 7. + 21. august og 4. september.

OBS: Rejsen starter med landtur og slutter med krydstogt. Rejsen er uden hotelovernatning før start og forkortes derfor med én nat. 

REJSEPLAN

Dag 1 Fly fra Danmark. Ankomst til Vancouver lufthavn, herefter 

transfer til hotel hvor du skal tilbringe natten før krydstogtet.

Dag 2 Vancouver, Canada – kl. 16.30. Transfer fra hotel til krydstogt-

terminal. Stig ombord på Celebrity Millennium og glæd dig til 

et spændende krydstogt i Alaska. 

Dag 3 Inside Passage, Alaska (sejlende). Inside Passage er en 

kompleks labyrint af fjorde og bugter og byder på en af de 

smukkeste naturoplevelser der findes. Oplev hvaler og søløver 

i de spejlblanke fjorde og se de smukke skovområder gennem 

morgendisen, mens skibet glider stille gennem vandet.

Dag 4 Ketchikan, Alaska – kl. 7.00-15.00. Ketchikan er kendt som et 

af de bedste steder i verden at fiske og har derfor fået tilnavnet 

”The Salmon Capital of the World”. Byen er også forfædrenes 

hjem for Tlingit-folket, der har udskåret verdens største samling 

af totempæle, som du kan opleve i Totem Bight State Park.

Dag 5 Icy Strait Point, Alaska – kl. 9.00-19.00. Kast dig ud i aktivi-

teter som terræncykling, kajaksejlads, bjergvandring, bjørnesa-

fari eller havfiskeri i et af Amerikas vigtigste vildmarksområder.

Dag 6 Juneau, Alaska – kl. 7.00-21.30. Juneau er Alaskas hovedstad, 

med de mest spektakulære landskaber. Byen ligger for foden 

af Mount Juneau og Mendelhall Glacier på nordsiden.

Dag 7 Skagway, Alaska – kl. 7.00-16.00. Skagway er en gammel 

guldgraverby der blev grundlagt af lykkejægere. Byens charm-

erende centrum består af restaurerede bygninger fra det 19. 

århundrede og dens historiske jernbane. Her finder du fortove i 

træ, hestevogne, gammeldags "saloons" og smuk natur.

Dag 8 Hubbard Glacier (sejlende). Stå ansigt til ansigt med den 

tårnhøje Hubbard Glacier. Hubbard Glacier er 10 km bred 

og Alaskas længste isfront. Gletsjeren brækker konstant nye 

massive isblokke af og sender dem i havet. Hold også øje med 

hvaler, sæler og oddere, der jager og leger i Yakutat-bugten.

Dag 9 Seward – kl. 5.00. Alyeska (Girdwood). Krydstogtet er slut og 

turen går til Alaska SeaLife Center, hvor du kan se livet svømme 

forbi lige foran næsen af dig. Herefter er det med luksusbus til 

Alyeska. Oplev byen på egen hånd.

 Overnatning: Hotel Alyeska.

Dag 10 Alyeska (Girdwood) → Anchorage → Denali. Med luksusbus til 

Anchorage. Nyd frokost på egen hånd inden du fortsætter til 

Denali. Udforsk stierne ved bredden af Nenana-floden. Du kan 

også opleve slædehunde på Husky Homestead. 

 Overnatning: Denali Park Village.

Dag 11 Denali. Forgab dig i Alaskas fantastiske vildmark på Denali 

Natural History Tour, en guidet udflugt i Denali National Park. 

Oplev smukke taiga- og tundraskove, mens du søger efter det 

vilde dyreliv. Efter turen kan du udforske Denali på egen hånd. 

 Overnatning: Denali Park Village. 

Dag 12 Denali → Talkeetna. Nyd den sidste dag i Denali på egen hånd. 

Til eftermiddag kører luksusbussen mod Talkeetna. Her kan du 

udforske Main Street med dens uanede spisemuligheder.

 Overnatning: Talkeetna Alaskan Lodge. 

Dag 13 Talkeetna → Anchorage. Sug til dig af Talkeetna som du ønsk-

er. Herefter er det til tid at stige ombord på det luksuriøse tog, 

Wilderness Express, til Anchorage. Du har aftenen til at opleve 

byen på egen hånd.

 Overnatning: Anchorage Marriott. 

Dag 14 Anchorage → Fly til Danmark. Der er transport til lufthavnen, 

hvor din hjemrejse mod Danmark begynder.

ALASKA MOUNTAIN MEDLEY CRUISETOUR (13 NÆTTER)

1 hotelovernatning → 7 nætters krydstogt → 5 nætters landtur

5A 5A

Udflugt

Udflugt

2 udflugter

Krydstogt

 • 7 nætters krydstogt med Celebrity Millennium

 • Helpension (alle måltider i udvalgte restauranter)

 • Classic drikkepakke: Et udvalg af spiritus/cocktails, øl, vin i 

glas, sodavand, juice, kaffe/te og flaskevand. Max 9$/drink.

 • Wifi Surf (surf, e-mail, tekstbeskeder – 2 enheder pr. kahyt)

 • Drikkepenge (servicecharge)

 • Underholdning/aktiviteter ombord

 • Roomservice fra kl. 5.00-24.00

 • Skatter og afgifter

Indvendig fra kr. 24.000 – 29.000

Udvendig fra kr. 27.000 – 32.000

Balkon fra kr. 32.000 – 37.000
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Oplev Alaskas nationalparker til lands og til vands med et betagende cruise i Kenai Fjords National 

Park, en vildmarkstur dybt ind i Denali National Park og sejl med hjuldamper ned ad Chena-floden.

Transport og landtur

 • Fly: Danmark-Vancouver / Fairbanks-Danmark

 • Alle hotelovernatninger under rejsen (ekskl. forplejning), 

herunder overnatning i Vancouver før rejsens start

 • Togtur med Wilderness Express: Denali-Fairbanks

 • Luksusbus: Seward-Anchorage-Denali

 • De fem angivne udflugter

 • Engelsktalende rejseleder

Prisintervallet angiver det forventede prisniveau. Priserne 

afhænger bl.a. af afrejsedato og kan variere fra dag til dag.

Priser Rejsen er inklusiv

14 dage fra Vancouver til Fairbanks
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Plane OBS: Flyet afgår én dag før de anførte afrejsedatoer

Læs mere om skibet (s. 35), toget (s. 36), hoteller (s. 36-37) og udflugter (s. 39)

Afrejser 2022:

 ◇ Maj: 13. + 27.

 ◇ Juni: 10. + 24.

 ◇ Juli: 8. + 22.

 ◇ Aug: 5. + 19.

 ◇ Sep: 2.

Rejsemåde

 ◇ Celebrity Millennium (skib)

 ◇ Wilderness Express (tog)

 ◇ Luksusbus

Hotel/overnatning

 ◇ Seward Windsong Lodge (1 nat)

 ◇ Anchorage Marriott (1 nat)

 ◇ Denali Park Village (1 nat)

 ◇ Sophies Station Suites (2 nætter)

Samt 1 overnatning før rejsens start

Udflugter

 ◇ Kenai Fjords National Park Cruise

 ◇ Alaska Native Heritage Center

 ◇ Tundra Wilderness Tour

 ◇ Fairbanks City Tour

 ◇ Riverboat Discovery Cruise 

Great National Parks Expedition Cruisetour (13 nætter) Great National Parks Expedition Cruisetour (13 nætter)

Findes også i omvendt rækkefølge (6B). Afrejser 2022: 15. + 29. maj, 12. + 26. juni, 10. + 24. juli, 7. + 21. august og 4. september.

OBS: Rejsen starter med landtur og slutter med krydstogt. Rejsen er uden hotelovernatning før start og forkortes derfor med én nat. 

REJSEPLAN

Dag 1 Fly fra Danmark. Ankomst til Vancouver lufthavn, herefter 

transfer til hotel hvor du skal tilbringe natten før krydstogtet.

Dag 2 Vancouver, Canada – kl. 16.30. Transfer fra hotel til krydstogt-

terminal. Stig ombord på Celebrity Millennium og glæd dig til 

et spændende krydstogt i Alaska. 

Dag 3 Inside Passage, Alaska (sejlende). Inside Passage er en 

kompleks labyrint af fjorde og bugter og byder på en af de 

smukkeste naturoplevelser der findes. Oplev hvaler og søløver 

i de spejlblanke fjorde og se de smukke skovområder gennem 

morgendisen, mens skibet glider stille gennem vandet.

Dag 4 Ketchikan, Alaska – kl. 7.00-15.00. Ketchikan er kendt som et 

af de bedste steder i verden at fiske og har derfor fået tilnavnet 

”The Salmon Capital of the World”. Byen er også forfædrenes 

hjem for Tlingit-folket, der har udskåret verdens største samling 

af totempæle, som du kan opleve i Totem Bight State Park.

Dag 5 Icy Strait Point, Alaska – kl. 9.00-19.00. Kast dig ud i aktivi-

teter som terræncykling, kajaksejlads, bjergvandring, bjørnesa-

fari eller havfiskeri i et af Amerikas vigtigste vildmarksområder.

Dag 6 Juneau, Alaska – kl. 7.00-21.30. Juneau er Alaskas hovedstad, 

med de mest spektakulære landskaber. Byen ligger for foden 

af Mount Juneau og Mendelhall Glacier på nordsiden.

Dag 7 Skagway, Alaska – kl. 7.00-16.00. Skagway er en gammel 

guldgraverby der blev grundlagt af lykkejægere. Byens charm-

erende centrum består af restaurerede bygninger fra det 19. 

århundrede og dens historiske jernbane. Her finder du fortove i 

træ, hestevogne, gammeldags "saloons" og smuk natur.

Dag 8 Hubbard Glacier (sejlende). Stå ansigt til ansigt med den tårn-

høje Hubbard Glacier. Hubbard Glacier er 10 km bred og Alas-

kas længste isfront. Gletsjeren brækker konstant nye massive 

isblokke af og sender dem i havet. Hold også øje med hvaler, 

sæler og oddere, der jager og leger i Yakutat-bugten.

Dag 9 Seward – kl. 5.00. Udforsk byen inden vi begiver os ud på 

Kenai Fjords National Park Cruise. Glæd dig til parkens livlige 

dyreliv og gletschere på denne 160 km rundtur. Til aften kan 

du opleve Seward på egen hånd. 

 Overnatning: Seward Windsong Lodge.

Dag 10 Seward → Anchorage. Nyd det sidste af Seward inden afrejse 

til Anchorage med bus. I Anchorage skal vi besøge Alaska Nati-

ve Heritage Center og lære om de indfødtes kulturer. Til aften 

kan du udforske Anchorage på egen hånd. Se elge passere 

gennem byen og hvaler komme til overfladen i farvandet. 

 Overnatning: Anchorage Marriott.

Dag 11 Anchorage → Denali. Dagen starter med luksusbus til Denali. 

Til eftermiddag kan du opleve byen på egen hånd. Udforsk de 

hyggelige vandrestier, der omgiver din Alaskan lodge.

 Overnatning: Denali Park Village. 

Dag 12 Denali → Fairbanks. Dagen starter med udflugten Tundra Wil-

derness Tour. Rejs dybt ind i Denali National Park og se Alaskas 

vilde dyreliv helt tæt på. Hold øje med elge, rensdyr, ulve og 

grizzlybjørne. Rejsen fortsætter til Fairbanks med tog.

 Overnatning: Sophies Station Suites. 

Dag 13 Fairbanks. Udforsk Fairbanks vartegn på Fairbanks City Tour. 

Herefter en skøn sejltur med hjuldamper ned ad Chena-floden 

på Riverboat Discovery Cruise.

 Overnatning:  Sophies Station Suites. 

Dag 14 Fairbanks → Fly til Danmark. Der er transport til lufthavnen, 

hvor din hjemrejse mod Danmark begynder.

GREAT NATIONAL PARKS EXPEDITION CRUISETOUR (13 NÆTTER)

1 hotelovernatning → 7 nætters krydstogt → 5 nætters landtur

6A 6A

Udflugt

Udflugt

Udflugt

Udflugt

5 udflugter

Krydstogt

 • 7 nætters krydstogt med Celebrity Millennium

 • Helpension (alle måltider i udvalgte restauranter)

 • Classic drikkepakke: Et udvalg af spiritus/cocktails, øl, vin i 

glas, sodavand, juice, kaffe/te og flaskevand. Max 9$/drink.

 • Wifi Surf (surf, e-mail, tekstbeskeder – 2 enheder pr. kahyt)

 • Drikkepenge (servicecharge)

 • Underholdning/aktiviteter ombord

 • Roomservice fra kl. 5.00-24.00

 • Skatter og afgifter

Indvendig fra kr. 25.000 – 30.000

Udvendig fra kr. 28.000 – 33.000

Balkon fra kr. 33.000 – 39.000
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Glæd dig til Denali National Park og Fox Island, en fjern og bjergrig ø beliggende i Resurrection Bay. 

Oplev imponerende gletschere og få mulighed for at se spækhuggere og andre fantastiske dyr.

Transport og landtur

 • Fly: Danmark-Vancouver / Fairbanks-Danmark

 • Alle hotelovernatninger under rejsen (ekskl. forplejning), 

herunder overnatning i Vancouver før rejsens start

 • Togtur med Wilderness Express: Anchorage-Talkeetna-Denali

 • Luksusbus: Seward-Anchorage / Denali-Fairbanks

 • De seks angivne udflugter

 • Engelsktalende rejseleder

Prisintervallet angiver det forventede prisniveau. Priserne 

afhænger bl.a. af afrejsedato og kan variere fra dag til dag.

Priser Rejsen er inklusiv

15 dage fra Vancouver til Fairbanks
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Plane OBS: Flyet afgår én dag før de anførte afrejsedatoer

Læs mere om skibet (s. 35), toget (s. 36), hoteller (s. 36-37) og udflugter (s. 39)

Afrejser 2022:

 ◇ Maj: 13. + 27.

 ◇ Juni: 10. + 24.

 ◇ Juli: 8. + 22.

 ◇ Aug: 5. + 19.

 ◇ Sep: 2.

Rejsemåde

 ◇ Celebrity Millennium (skib)

 ◇ Wilderness Express (tog)

 ◇ Luksusbus

Hotel/overnatning

 ◇ Seward Windsong Lodge (1 nat)

 ◇ Anchorage Marriott (1 nat)

 ◇ Talkeetna Alaskan Lodge (1 nat)

 ◇ Denali Park Village (2 nætter)

 ◇ Pike’s Waterfront Lodge (1 nat)

Samt 1 overnatning før rejsens start

Udflugter

 ◇ Resurrection Bay Wildlife Cruise 

inkl. frokost

 ◇ Anchorage City Tour

 ◇ Anchorage Museum

 ◇ Denali Natural History Tour

 ◇ Fairbanks City Tour

 ◇ Riverboat Discovery Cruise

Grand Heartland Adventure Cruisetour (14 nætter) Grand Heartland Adventure Cruisetour (14 nætter)

Findes også i omvendt rækkefølge (7B). Afrejser 2022: 14. + 28. maj, 11. + 25. juni, 9. + 23. juli, 6. + 20. august og 3. september.

OBS: Rejsen starter med landtur og slutter med krydstogt. Rejsen er uden hotelovernatning før start og forkortes derfor med én nat. 

REJSEPLAN

Dag 1 Fly fra Danmark. Ankomst til Vancouver lufthavn, herefter 

transfer til hotel hvor du skal tilbringe natten før krydstogtet.

Dag 2 Vancouver, Canada – kl. 16.30. Transfer fra hotel til krydstogt-

terminal. Stig ombord på Celebrity Millennium og glæd dig til 

et spændende krydstogt i Alaska. 

Dag 3 Inside Passage, Alaska (sejlende). Inside Passage er en kom-

pleks labyrint af fjorde og bugter og byder på en af de smuk-

keste naturoplevelser der findes. Oplev hvaler og søløver i de 

spejlblanke fjorde og se de smukkeste skovområder.

Dag 4 Ketchikan, Alaska – kl. 7.00-15.00. Ketchikan er kendt som et 

af de bedste steder i verden at fiske. Byen er også forfædrenes 

hjem for Tlingit-folket, der har udskåret verdens største samling 

af totempæle, som du kan opleve i Totem Bight State Park.

Dag 5 Icy Strait Point, Alaska – kl. 9.00-19.00. Kast dig ud i aktivi-

teter som terræncykling, kajaksejlads, bjergvandring, bjørnesa-

fari eller havfiskeri i et af Amerikas vigtigste vildmarksområder.

Dag 6 Juneau, Alaska – kl. 7.00-21.30. Juneau er Alaskas hovedstad, 

med de mest spektakulære landskaber. Byen ligger for foden 

af Mount Juneau og Mendelhall Glacier på nordsiden.

Dag 7 Skagway, Alaska – kl. 7.00-16.00. Skagway er en gammel 

guldgraverby der blev grundlagt af lykkejægere. Byens charm-

erende centrum består af restaurerede bygninger fra det 19. 

århundrede og dens historiske jernbane. Her finder du fortove i 

træ, hestevogne, gammeldags "saloons" og smuk natur.

Dag 8 Hubbard Glacier (sejlende). Stå ansigt til ansigt med den tårn-

høje Hubbard Glacier. Hubbard Glacier er 10 km bred og Alas-

kas længste isfront. Gletsjeren brækker konstant nye massive 

isblokke af og sender dem i havet. Hold også øje med hvaler, 

sæler og oddere, der jager og leger i Yakutat-bugten.

Dag 9 Seward – kl. 5.00. Glæd dig til en naturskøn byrundtur efter-

fulgt af udflugten Resurrection Bay Wildlife Cruise. Slut af med 

frokost på Fox Island. Kl. 17.00 kan du opleve Seward på egen 

hånd. Tag en gåtur op til Exit Glacier med den intense blå is. 

 Overnatning: Seward Windsong Lodge.

Dag 10 Seward → Anchorage. Nyd Seward før bussen kører til Anchor-

age. Efter en byrundttur besøges Anchorage Museum med de 

indfødtes liv og kultur. Sug til dig af Anchorage på egen hånd. 

Tag en gåtur langs kysten ved Tony Knowles Coastal Trail. 

 Overnatning: Anchorage Marriott.

Dag 11 Anchorage → Talkeetna. Togtur til Talkeetna. Fra kl. 11.00 kan 

du udforske byen på egen hånd. Gå en tur i Talkeetna Lakes 

Park og søg efter oddere, bævere og bjørne.

 Overnatning: Talkeetna Alaskan Lodge. 

Dag 12 Talkeetna → Denali. Toget tager dig til Denali. Fra kl. 16.00 kan 

du opleve Denali på egen hånd. The Visitor Center tilbyder 

fascinerende naturhistoriske udstillinger og film.

 Overnatning: Denali Park Village. 

Dag 13 Denali. Udforsk Denali National Park på Denali Natural History 

Tour. Kom helt tæt på det vilde dyreliv og den smukke natur.

 Overnatning:  Denali Park Village. 

Dag 14 Denali → Fairbanks. Bus til Fairbanks. Efter en byrundtur nydes 

en sejltur med Riverboat ned ad Chena-floden, hvor vi besøger 

en Athabascan indianderby og hundeslædelejr. 

 Overnatning:  Denali Park Village. 

Dag 15 Fairbanks → Fly til Danmark. Der er transport til lufthavnen, 

hvor din hjemrejse mod Danmark begynder.

GRAND HEARTLAND ADVENTURE CRUISETOUR (14 NÆTTER)

1 hotelovernatning → 7 nætters krydstogt → 6 nætters landtur

7A 7A

Udflugt

Udflugt

6 udflugter

2x

Udflugt

2x

Udflugt

Krydstogt

 • 7 nætters krydstogt med Celebrity Millennium

 • Helpension (alle måltider i udvalgte restauranter)

 • Classic drikkepakke: Et udvalg af spiritus/cocktails, øl, vin i 

glas, sodavand, juice, kaffe/te og flaskevand. Max 9$/drink.

 • Wifi Surf (surf, e-mail, tekstbeskeder – 2 enheder pr. kahyt)

 • Drikkepenge (servicecharge)

 • Underholdning/aktiviteter ombord

 • Roomservice fra kl. 5.00-24.00

 • Skatter og afgifter

Indvendig fra kr. 27.000 – 32.000

Udvendig fra kr. 30.000 – 35.000

Balkon fra kr. 35.000 – 40.000
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Med tre togrejser med det luksuriøse Wilderness Express, er du garanteret enestående udsigter. 

Glæd dig også til Alaska Native Heritage Center og en vildmarkstur dybt ind i Denali National Park.

Transport og landtur

 • Fly: Danmark-Vancouver / Fairbanks-Danmark

 • Alle hotelovernatninger under rejsen (ekskl. forplejning), 

herunder overnatning i Vancouver før rejsens start

 • Togtur med Wilderness Express: 

Anchorage-Talkeetna-Denali-Fairbanks

 • Luksusbus: Seward-Anchorage

 • De fem angivne udflugter

 • Engelsktalende rejseleder

Prisintervallet angiver det forventede prisniveau. Priserne 

afhænger bl.a. af afrejsedato og kan variere fra dag til dag.

Priser Rejsen er inklusiv

15 dage fra Vancouver til Fairbanks
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Plane OBS: Flyet afgår én dag før de anførte afrejsedatoer

Læs mere om skibet (s. 35), toget (s. 36), hoteller (s. 36-37) og udflugter (s. 39)

Afrejser 2022:

 ◇ Maj: 13. + 27.

 ◇ Juni: 10. + 24.

 ◇ Juli: 8. + 22.

 ◇ Aug: 5. + 19.

 ◇ Sep: 2.

Rejsemåde

 ◇ Celebrity Millennium (skib)

 ◇ Wilderness Express (tog)

 ◇ Luksusbus

Hotel/overnatning

 ◇ Anchorage Marriott (1 nat)

 ◇ Talkeetna Alaskan Lodge (1 nat)

 ◇ Denali Park Village (2 nætter)

 ◇ Sophies Station Suites (2 nætter)

Samt 1 overnatning før rejsens start

Udflugter

 ◇ Alaska Native Heritage Center

 ◇ Tundra Wilderness Tour

 ◇ Fairbanks City Tour

 ◇ Riverboat Discovery Cruise

 ◇ Museum of the North

Great Frontier Expedition Cruisetour (14 nætter) Great Frontier Expedition Cruisetour (14 nætter)

Findes også i omvendt rækkefølge (8B). Afrejser 2022: 14. + 28. maj, 11. + 25. juni, 9. + 23. juli, 6. + 20. august og 3. september.

OBS: Rejsen starter med landtur og slutter med krydstogt. Rejsen er uden hotelovernatning før start og forkortes derfor med én nat. 

REJSEPLAN

Dag 1 Fly fra Danmark. Ankomst til Vancouver lufthavn, herefter 

transfer til hotel hvor du skal tilbringe natten før krydstogtet.

Dag 2 Vancouver, Canada – kl. 16.30. Transfer fra hotel til krydstogt-

terminal. Stig ombord på Celebrity Millennium og glæd dig til 

et spændende krydstogt i Alaska. 

Dag 3 Inside Passage, Alaska (sejlende). Inside Passage er en kom-

pleks labyrint af fjorde og bugter og byder på en af de smuk-

keste naturoplevelser der findes. Oplev hvaler og søløver i de 

spejlblanke fjorde og se de smukkeste skovområder.

Dag 4 Ketchikan, Alaska – kl. 7.00-15.00. Ketchikan er kendt som et 

af de bedste steder i verden at fiske. Byen er også forfædrenes 

hjem for Tlingit-folket, der har udskåret verdens største samling 

af totempæle, som du kan opleve i Totem Bight State Park.

Dag 5 Icy Strait Point, Alaska – kl. 9.00-19.00. Kast dig ud i aktivi-

teter som terræncykling, kajaksejlads, bjergvandring, bjørnesa-

fari eller havfiskeri i et af Amerikas vigtigste vildmarksområder.

Dag 6 Juneau, Alaska – kl. 7.00-21.30. Juneau er Alaskas hovedstad, 

med de mest spektakulære landskaber. Byen ligger for foden 

af Mount Juneau og Mendelhall Glacier på nordsiden.

Dag 7 Skagway, Alaska – kl. 7.00-16.00. Skagway er en gammel 

guldgraverby der blev grundlagt af lykkejægere. Byens charm-

erende centrum består af restaurerede bygninger fra det 19. 

århundrede og dens historiske jernbane. Her finder du fortove i 

træ, hestevogne, gammeldags "saloons" og smuk natur.

Dag 8 Hubbard Glacier (sejlende). Stå ansigt til ansigt med den tårn-

høje Hubbard Glacier. Hubbard Glacier er 10 km bred og Alas-

kas længste isfront. Gletsjeren brækker konstant nye massive 

isblokke af og sender dem i havet. Hold også øje med hvaler, 

sæler og oddere, der jager og leger i Yakutat-bugten.

Dag 9 Seward – kl. 5.00 → Anchorage. Med luksusbus til Anchorage. 

Her skal vi på udflugt til Alaska Native Heritage Center for at 

lære om de indfødtes kultur. 

 Overnatning: Anchorage Marriott.

Dag 10 Anchorage → Talkeetna. Turen går med tog til Talkeetna. Gå 

på opdagelse i byen på egen hånd. Oplev Talkeetna Lakes Park 

og søg efter oddere, bævere og bjørne.

 Overnatning: Talkeetna Alaskan Lodge.

Dag 11 Talkeetna → Denali. Toget tager dig til Denali. Fra eftermiddag 

kan du opleve byen på egen hånd. The Visitor Center byder på 

fascinerende naturhistoriske udstillinger og film.

 Overnatning: Talkeetna Alaskan Lodge. 

Dag 12 Denali. Vi rejser dybt ind i Denali National Park på Tundra 

Wilderness Tour. Beundr områdets smukke landskaber med de 

høje bjerge, mens du søger efter dyreliv.

 Overnatning: Denali Park Village. 

Dag 13 Denali → Fairbanks. Brug dagen i Denali. Til aften går turen 

videre med tog til Fairbanks. Udforsk byen på egen hånd. 

 Overnatning: Sophies Station Suites. 

Dag 14 Fairbanks. Vi ser Fairbanks seværdigheder og historiske var-

tegn på en byrundtur. Herefter en skøn sejltur med hjuldamp-

er ned ad Chena-floden på Riverboat Discovery Cruise. Til slut 

besøger vi Museum of the North. 

 Overnatning: Sophies Station Suites. 

Dag 15 Fairbanks → Fly til Danmark. Der er transport til lufthavnen, 

hvor din hjemrejse mod Danmark begynder.

GREAT FRONTIER EXPEDITION CRUISETOUR (14 NÆTTER)

1 hotelovernatning → 7 nætters krydstogt → 6 nætters landtur

8A 8A

Udflugt

Udflugt

5 udflugter

3x

Udflugt

Krydstogt

 • 7 nætters krydstogt med Celebrity Millennium

 • Helpension (alle måltider i udvalgte restauranter)

 • Classic drikkepakke: Et udvalg af spiritus/cocktails, øl, vin i 

glas, sodavand, juice, kaffe/te og flaskevand. Max 9$/drink.

 • Wifi Surf (surf, e-mail, tekstbeskeder – 2 enheder pr. kahyt)

 • Drikkepenge (servicecharge)

 • Underholdning/aktiviteter ombord

 • Roomservice fra kl. 5.00-24.00

 • Skatter og afgifter

Indvendig fra kr. 27.000 – 32.000

Udvendig fra kr. 30.000 – 35.000

Balkon fra kr. 35.000 – 40.000
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Lær om Alaskas rige fiskerihistorie og smag på det lokale og autentiske køkken med bl.a. røget laks 

og delikatessen Akutaq, også kendt som Eskimo Ice Cream. Du besøger også et lokalt bryggeri.

Transport og landtur

 • Fly: Danmark-Vancouver / Anchorage-Danmark

 • Alle hotelovernatninger under rejsen (ekskl. forplejning), 

herunder overnatning i Vancouver før rejsens start

 • Togtur med Wilderness Express: Talkeetna-Denali

 • Luksusbus: Seward-Anchorage-Talkeetna / Denali-Anchorage

 • De fem angivne udflugter

 • Engelsktalende rejseleder

Prisintervallet angiver det forventede prisniveau. Priserne 

afhænger bl.a. af afrejsedato og kan variere fra dag til dag.

Priser Rejsen er inklusiv

12 dage fra Vancouver til Anchorage
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Plane OBS: Flyet afgår én dag før de anførte afrejsedatoer

Læs mere om skibet (s. 35), toget (s. 36), hoteller (s. 36-37) og udflugter (s. 39)

Afrejser 2022:

 ◇ Maj: 13. + 27.

 ◇ Juni: 10. + 24.

 ◇ Juli: 8. + 22.

 ◇ Aug: 5. + 19.

 ◇ Sep: 2.

Rejsemåde

 ◇ Celebrity Millennium (skib)

 ◇ Wilderness Express (tog)

 ◇ Luksusbus

Hotel/overnatning

 ◇ Talkeetna Alaskan Lodge (1 nat)

 ◇ Denali Park Village (1 nat)

 ◇ Anchorage Marriott (1 nat)

Samt 1 overnatning før rejsens start

Udflugter

 ◇ Seward Dock Walk and Salmon Tasting

 ◇ Alaska Brewery Tasting

 ◇ Alaska Native Heritage Center and 

Eskimo Ice Cream Tasting

 ◇ Kahiltna Birch Company Tasting

 ◇ Denali Natural History Tour 

Authentic Tastes of Alaska Cruisetour (11 nætter) Authentic Tastes of Alaska Cruisetour (11 nætter)

Findes også i omvendt rækkefølge (9B). Afrejser 2022: 17. + 31. maj, 14. + 28. juni, 12. + 26. juli, 9. + 23. august og 6. september.

OBS: Rejsen starter med landtur og slutter med krydstogt. Rejsen er uden hotelovernatning før start og forkortes derfor med én nat. 

REJSEPLAN

Dag 1 Fly fra Danmark. Ankomst til Vancouver lufthavn, herefter 

transfer til hotel hvor du skal tilbringe natten før krydstogtet.

Dag 2 Vancouver, Canada – kl. 16.30. Transfer fra hotel til krydstogt-

terminal. Stig ombord på Celebrity Millennium og glæd dig til 

et spændende krydstogt i Alaska. 

Dag 3 Inside Passage, Alaska (sejlende). Inside Passage er en 

kompleks labyrint af fjorde og bugter og byder på en af de 

smukkeste naturoplevelser der findes. Oplev hvaler og søløver 

i de spejlblanke fjorde og se de smukke skovområder gennem 

morgendisen, mens skibet glider stille gennem vandet.

Dag 4 Ketchikan, Alaska – kl. 7.00-15.00. Ketchikan er kendt som et 

af de bedste steder i verden at fiske og har derfor fået tilnavnet 

”The Salmon Capital of the World”. Byen er også forfædrenes 

hjem for Tlingit-folket, der har udskåret verdens største samling 

af totempæle, som du kan opleve i Totem Bight State Park.

Dag 5 Icy Strait Point, Alaska – kl. 9.00-19.00. Kast dig ud i aktivi-

teter som terræncykling, kajaksejlads, bjergvandring, bjørnesa-

fari eller havfiskeri i et af Amerikas vigtigste vildmarksområder.

Dag 6 Juneau, Alaska – kl. 7.00-21.30. Juneau er Alaskas hovedstad, 

med de mest spektakulære landskaber. Byen ligger for foden 

af Mount Juneau og Mendelhall Glacier på nordsiden.

Dag 7 Skagway, Alaska – kl. 7.00-16.00. Skagway er en gammel 

guldgraverby der blev grundlagt af lykkejægere. Byens charm-

erende centrum består af restaurerede bygninger fra det 19. 

århundrede og dens historiske jernbane. Her finder du fortove i 

træ, hestevogne, gammeldags "saloons" og smuk natur.

Dag 8 Hubbard Glacier (sejlende). Nyd den spændende sejlads forbi 

Hubbard gletsjeren, den længste tidevandsgletsjer i verden og 

en af Alaskas mest beundrede naturskatte. Gletsjeren er godt 

11 km bred, 120 km lang og 30 etager høj målt fra vandlinjen. 

Dannelsen af gletsjeren begyndte for 400 år siden med sne fra 

Mt. Logan. Der høres høje brag, når gletsjeren kælver og skub-

ber sig hen over landskabet. Hold også øje med hvaler, sæler 

og oddere, der jager og leger i Yakutat bugten.

Dag 9 Seward – kl. 5.00 → Anchorage → Talkeetna. Vi går langs 

Seward Harbour. Hør om Alaskas rige fiskerihistorie og smag 

på lokalproduceret røget laks. Rejsen fortsætter til Anchorage. 

Vi besøger Alaska Native Heritage Center, hvor du lærer om de 

indfødtes kultur. Smag på Akutaq – de indfødtes delikatesse, 

også kendt som Eskimo Ice Cream. Rejsen går med luksusbus 

til Talkeetna. Her nyder vi en ølsmagning på et lokalt bryggeri. 

 Overnatning: Talkeetna Alaskan Lodge.

Dag 10 Talkeetna → Denali. Nyd det sidste af Talkeetna inden toget 

tager dig til Denali. Fra eftermiddag kan du opleve byen på 

egen hånd. Book f.eks. en river rafting udflugt ned ad Nena-

na-floden eller besøg The Visitor Center, der byder på fasciner-

ende naturhistoriske udstillinger og film.

 Overnatning: Denali Park Village.

Dag 11 Denali → Anchorage. Med luksusbus går turen til Denali. 

Fordyb dig i Alaskas storslåede ødemark på Denali Natural His-

tory Tour. Oplev taiga- og tundraskovene og søg efter områdets 

vilde dyr. Bussen kører videre mod Anchorage. Oplev byen på 

egen hånd. Nyd de livlige barer og spisesteder eller tag en gå-

tur under den sene aften sol langs Tony Knowles Coastal Trail.

 Overnatning: Anchorage Marriott. 

Dag 12 Anchorage → Fly til Danmark. Der er transport til lufthavnen, 

hvor din hjemrejse mod Danmark begynder.

AUTHENTIC TASTES OF ALASKA CRUISETOUR (11 NÆTTER)

1 hotelovernatning → 7 nætters krydstogt → 3 nætters landtur

9A 9A

Udflugt

5 udflugter

4x

Udflugt

Krydstogt

 • 7 nætters krydstogt med Celebrity Millennium

 • Helpension (alle måltider i udvalgte restauranter)

 • Classic drikkepakke: Et udvalg af spiritus/cocktails, øl, vin i 

glas, sodavand, juice, kaffe/te og flaskevand. Max 9$/drink.

 • Wifi Surf (surf, e-mail, tekstbeskeder – 2 enheder pr. kahyt)

 • Drikkepenge (servicecharge)

 • Underholdning/aktiviteter ombord

 • Roomservice fra kl. 5.00-24.00

 • Skatter og afgifter

Indvendig fra kr. 21.000 – 26.000

Udvendig fra kr. 24.000 – 29.000

Balkon fra kr. 29.000 – 34.000
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Se elge vandre gennem den historiske by, Homer. Tag på hundeslædetur ved Alyeska og kom helt 

tæt på Alaskas vilde dyreliv med "The Big Five": elge, bjørne, rensdyr, grå ulve og dall-får.

Transport og landtur

 • Fly: Danmark-Vancouver / Anchorage-Danmark

 • Alle hotelovernatninger under rejsen (ekskl. forplejning), 

herunder overnatning i Vancouver før rejsens start

 • Togtur med Wilderness Express: Talkeetna-Denali

 • Luksusbus: Seward-Anchorage-Talkeetna / Denali-Anchorage

 • De fem angivne udflugter

 • Engelsktalende rejseleder

Prisintervallet angiver det forventede prisniveau. Priserne 

afhænger bl.a. af afrejsedato og kan variere fra dag til dag.

Priser Rejsen er inklusiv

15 dage fra Vancouver til Anchorage
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Plane OBS: Flyet afgår én dag før de anførte afrejsedatoer

Læs mere om skibet (s. 35), toget (s. 36), hoteller (s. 36-37) og udflugter (s. 39)

Afrejser 2022:

 ◇ Maj: 13. + 27.

 ◇ Juni: 10. + 24.

 ◇ Juli: 8. + 22.

 ◇ Aug: 5. + 19.

 ◇ Sep: 2.

Rejsemåde

 ◇ Celebrity Millennium (skib)

 ◇ Wilderness Express (tog)

 ◇ Luksusbus

Hotel/overnatning

 ◇ Hotel i Homer (2 nætter)

 ◇ Hotel Alyeska (1 nat)

 ◇ Denali Park Village (2 nætter)

 ◇ Anchorage Marriott (1 nat)

Samt 1 overnatning før rejsens start

Udflugter

 ◇ Homer Dock Walk

 ◇ Islands & Oceans Center

 ◇ Farm Visit

 ◇ Denali Presentation "Welcome to the 

Sub Arctic"

 ◇ Tundra Wilderness Tour

Homer Discovery and Heartland Wildlife Cruisetour (14 nætter) Homer Discovery and Heartland Wildlife Cruisetour (14 nætter)

Findes også i omvendt rækkefølge (10B). Afrejser 2022: 14. + 28. maj, 11. + 25. juni, 9. + 23. juli, 6. + 20. august og 3. september.

OBS: Rejsen starter med landtur og slutter med krydstogt. Rejsen er uden hotelovernatning før start og forkortes derfor med én nat. 

REJSEPLAN

Dag 1 Fly fra Danmark. Ankomst til Vancouver lufthavn, herefter 

transfer til hotel hvor du skal tilbringe natten før krydstogtet.

Dag 2 Vancouver, Canada – kl. 16.30. Transfer fra hotel til krydstogt-

terminal. Stig ombord på Celebrity Millennium og glæd dig til 

et spændende krydstogt i Alaska. 

Dag 3 Inside Passage, Alaska (sejlende). Inside Passage er en 

kompleks labyrint af fjorde og bugter og byder på en af de 

smukkeste naturoplevelser der findes. Oplev hvaler og søløver 

i de spejlblanke fjorde og se de smukke skovområder gennem 

morgendisen, mens skibet glider stille gennem vandet.

Dag 4 Ketchikan, Alaska – kl. 7.00-15.00. Ketchikan er kendt som et 

af de bedste steder i verden at fiske. Byen er også forfædrenes 

hjem for Tlingit-folket, der har udskåret verdens største samling 

af totempæle, som du kan opleve i Totem Bight State Park.

Dag 5 Icy Strait Point, Alaska – kl. 9.00-19.00. Kast dig ud i aktivi-

teter som terræncykling, kajaksejlads, bjergvandring, bjørnesa-

fari eller havfiskeri i et af Amerikas vigtigste vildmarksområder.

Dag 6 Juneau, Alaska – kl. 7.00-21.30. Juneau er Alaskas hovedstad, 

med de mest spektakulære landskaber. Byen ligger for foden 

af Mount Juneau og Mendelhall Glacier på nordsiden.

Dag 7 Skagway, Alaska – kl. 7.00-16.00. Skagway er en gammel 

guldgraverby der blev grundlagt af lykkejægere. Byens charm-

erende centrum består af restaurerede bygninger fra det 19. 

århundrede og dens historiske jernbane. Her finder du fortove i 

træ, hestevogne, gammeldags "saloons" og smuk natur.

Dag 8 Hubbard Glacier (sejlende). Hubbard Glacier er 10 km bred 

og Alaskas længste isfront. Gletsjeren brækker konstant nye 

massive isblokke af og sender dem i havet. Hold også øje med 

hvaler, sæler og oddere, der jager og leger i Yakutat-bugten.

Dag 9 Seward – kl. 5.00 → Homer. Med lukususbus til Homer langs 

Kenai River, hjemsted for nogle af de største laks i verden. Vi 

går ned til havnen og lærer om Alaskas rige fiskerihistorie. 

 Overnatning: Hotel i Homer.

Dag 10 Homer. I dag kan du udforske byen på egen hånd. Tag færgen 

til det fjerntliggende samfund i Halibut Cove eller Seldovia. Du 

kan også blive i byen og gå en tur ad Homer Spit, med kunst-

gallerier, fiskerestauranter og strande.

 Overnatning: Hotel i Homer.

Dag 11 Homer → Alyeska (Girdwood). Bussen kører til Alyeska. Til eft-

ermiddag kan du gå på opdagelse i byen på egen hånd.

 Overnatning: Hotel Alyeska. 

Dag 12 Alyeska (Girdwood) → Denali. Bussen kører til Denali og 

stopper ved Palmer. Besøg en moskusokse- eller rensdyrgård. 

I Denali vil en lokal introducere Denali National Park og dens 

utrolige taiga- og tundraskove i 'Velkommen til SubArctic'.

 Overnatning: Denali Park Village. 

Dag 13 Denali. Vi rejser dybt ind i Denali National Park på Tundra Wil-

derness Tour. Beundr områdets smukke landskaber, mens du 

søger efter The Big 5: rensdyr, elge, bjørne, grå ulve og Dall-får.

 Overnatning: Denali Park Village. 

Dag 14 Denali → Talkeetna → Anchorage. Bussen kører til Talkeetna 

hvor du går ombord på Wilderness Express. Glæd dig til spek-

takulærer panoramaudsigter på togturen til Anchorage. 

 Overnatning: Anchorage Marriott. 

Dag 15 Anchorage → Fly til Danmark. Der er transport til lufthavnen, 

hvor din hjemrejse mod Danmark begynder.

HOMER DISCOVERY AND HEARTLAND WILDLIFE CRUISETOUR (14 NÆTTER)

1 hotelovernatning → 7 nætters krydstogt → 6 nætters landtur

10A 10A

Udflugt

5 udflugter

2x

Udflugt

2x

Udflugt

Krydstogt

 • 7 nætters krydstogt med Celebrity Millennium

 • Helpension (alle måltider i udvalgte restauranter)

 • Classic drikkepakke: Et udvalg af spiritus/cocktails, øl, vin i 

glas, sodavand, juice, kaffe/te og flaskevand. Max 9$/drink.

 • Wifi Surf (surf, e-mail, tekstbeskeder – 2 enheder pr. kahyt)

 • Drikkepenge (servicecharge)

 • Underholdning/aktiviteter ombord

 • Roomservice fra kl. 5.00-24.00

 • Skatter og afgifter

Indvendig fra kr. 26.000 – 31.000

Udvendig fra kr. 29.000 – 34.000

Balkon fra kr. 34.000 – 39.000
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Rejs dybt ind i Alaskas storslåede ørken på udflugt i Denali National Park. Hold udkig efter bjørne, 

elge, caribou rensdyr og andre dyr, mens der fortælles om området og den fantastiske natur.

Transport og landtur

 • Fly: Danmark-Vancouver / Anchorage-Danmark

 • Alle hotelovernatninger under rejsen (ekskl. forplejning), 

herunder overnatning i Vancouver før rejsens start

 • Togtur med Wilderness Express: Talkeetna-Anchorage

 • Luksusbus: Seward-Anchorage-Denali-Talkeetna

 • Den angivne udflugt

 • Engelsktalende rejseleder

Prisintervallet angiver det forventede prisniveau. Priserne 

afhænger bl.a. af afrejsedato og kan variere fra dag til dag.

Priser Rejsen er inklusiv

11 dage fra Vancouver til Anchorage
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Plane OBS: Flyet afgår én dag før de anførte afrejsedatoer

Læs mere om skibet (s. 35), toget (s. 36), hoteller (s. 36-37) og udflugter (s. 39)

Afrejser 2022:

 ◇ Maj: 13. + 27.

 ◇ Juni: 10. + 24.

 ◇ Juli: 8. + 22.

 ◇ Aug: 5. + 19.

 ◇ Sep: 2.

Rejsemåde

 ◇ Celebrity Millennium (skib)

 ◇ Wilderness Express (tog)

 ◇ Luksusbus

Hotel/overnatning

 ◇ Denali Park Village (1 nat)

 ◇ Anchorage Marriott Downtown (1 nat)

Samt 1 overnatning før rejsens start

Udflugter

 ◇ Denali Natural History Tour

Denali Express Cruisetour (10 nætter)

DENALI EXPRESS CRUISETOUR (10 NÆTTER)

1 hotelovernatning → 7 nætters krydstogt → 2 nætters landtur

11A

1 udflugt

Denali Express Cruisetour (10 nætter)

REJSEPLAN

Dag 1 Fly fra Danmark. Ankomst til Vancouver lufthavn, herefter 

transfer til hotel hvor du skal tilbringe natten før krydstogtet.

Dag 2 Vancouver, Canada – kl. 16.30. Transfer fra hotel til krydstogt-

terminal. Stig ombord på Celebrity Millennium og glæd dig til 

et spændende krydstogt i Alaska. 

Dag 3 Inside Passage, Alaska (sejlende). Inside Passage er en 

kompleks labyrint af fjorde og bugter og byder på en af de 

smukkeste naturoplevelser der findes. Oplev hvaler og søløver 

i de spejlblanke fjorde og se de smukke skovområder gennem 

morgendisen, mens skibet glider stille gennem vandet.

Dag 4 Ketchikan, Alaska – kl. 7.00-15.00. Ketchikan er kendt som et 

af de bedste steder i verden at fiske og har derfor fået tilnavnet 

”The Salmon Capital of the World”. Byen er også forfædrenes 

hjem for Tlingit-folket, der har udskåret verdens største samling 

af totempæle, som du kan opleve i Totem Bight State Park.

Dag 5 Icy Strait Point, Alaska – kl. 9.00-19.00. Kast dig ud i aktivite-

ter som terræncykling, kajaksejlads, bjergvandring, bjørnesafari 

eller havfiskeri i et af Amerikas vigtigste vildmarksområder.

Dag 6 Juneau, Alaska – kl. 7.00-21.30. Juneau er Alaskas hovedstad 

og ligger for foden af Mount Juneau. Her er de mest spektaku-

lære landskaber. I fjordene omkring byen boltrer pukkelhvaler, 

spækhuggere og sæler sig. Der er mulighed for at besøge den 

smukt beliggende Mendenhall-gletsjer cirka 15 km fra byen. 

Dag 7 Skagway, Alaska – kl. 7.00-16.00. Skagway er en gammel 

guldgraverby der blev grundlagt af lykkejægere. Byens char-

merende centrum består af restaurerede bygninger fra det 19. 

århundrede og dens historiske jernbane. Her finder du fortove i 

træ, hestevogne, gammeldags "saloons" og smuk natur.

Dag 8 Hubbard Glacier (sejlende). Nyd den spændende sejlads forbi 

Hubbard gletsjeren, som er den længste tidevandsgletsjer i 

verden og en af Alaskas mest beundrede naturskatte. Gletsje-

ren er godt 11 km bred, 120 km lang og 30 etager høj målt fra 

vandlinjen. Dannelsen af gletsjeren begyndte for 400 år siden 

med sne fra Mt. Logan. Mens de fleste glesjere i dag bliver min-

dre, bliver Hubbard gletsjeren faktisk tykkere og kan til tider 

helt blokere Russell Fjord. Der høres høje brag, når gletsjeren 

kælver og skubber sig hen over landskabet. Hold også øje med 

hvaler, sæler og oddere, der jager og leger i Yakutat bugten.

Dag 9 Seward – kl. 5.00. Anchorage → Denali. Skibet ankommer til 

Seward, hvor din rejseleder står klar. Vi kører med luksusbus 

til Anchorage, Alaskas største by. Nyd en bytur med vigtige 

seværdigheder og historiske vartegn, hvorefter rejsen fortsætter 

til spektakulære Denali. Fra kl. 17.00 kan du udforske Denali på 

egen hånd. Her er hyggelige stier der indbyder til afslappende 

vandreture. Du kan også prøve riverrafting på Nenana-floden. 

 Overnatning: Denali Park Village.

Dag 10 Denali → Talkeetna → Anchorage. Begynd din dag dybt i Alas-

kas storslåede ørken i Denali National Park på Denali Natural 

History Tour. Oplev de fascinerende taiga- og tundraskove og 

søg efter områdets vilde dyreliv. Bagefter fortsætter rejsen 

med bus til maleriske Talkeetna. Her træder vi ombord på 

Wilderness Express – et luksuriøst tog med glaskuppeltag, der 

giver de flotteste panoramaudsigter. Til aften ankommer vi til 

Anchorage, hvor du kan gå på opdagelse i byen på egen hånd.

 Overnatning: Anchorage Marriott.

Dag 12 Anchorage → Fly til Danmark. Dit eventyr i Alaska er nået til 

vejs ende. Din rejseleder sørger for transport til Anchorage 

lufthavn, hvor din hjemrejse mod Danmark begynder.

11A

Udflugt

Krydstogt

 • 7 nætters krydstogt med Celebrity Millennium

 • Helpension (alle måltider i udvalgte restauranter)

 • Classic drikkepakke: Et udvalg af spiritus/cocktails, øl, vin i 

glas, sodavand, juice, kaffe/te og flaskevand. Max 9$/drink.

 • Wifi Surf (surf, e-mail, tekstbeskeder – 2 enheder pr. kahyt)

 • Drikkepenge (servicecharge)

 • Underholdning/aktiviteter ombord

 • Roomservice fra kl. 5.00-24.00

 • Skatter og afgifter

Indvendig fra kr. 19.000 – 24.000

Udvendig fra kr. 22.000 – 27.000

Balkon fra kr. 27.000 – 32.000

https://www.krydstogteksperten.dk/form/12-bestil-uforpligtende-tilbud.html?beskrivelse=010621AC22-11A&dato=1


Canada er verdens næststørste land og i den vestlige del viser naturen sig 

fra sin mest storslåede side. Her er det store gletsjere, himmelstræbende 

tinder og turkise skovsøer, der dikterer dagsordenen. Oplev bjørnene smov-

se vilde bær i Rocky Mountains og tag maleriske billeder af blanke søer 

med bjergetoppe og slanke nåletræer som kulisse. Besøg bisonerne på de 

store prærier og kør ad nogle af verdens smukkeste bjergveje. Rejs i pelsjæ-

gernes fodspor gennem historiske småbyer og nyd storbylivet i Calgary. 

Med berømte nationalparker som Banff og Jasper og hvalsafarier ved Van-

couver Island er området et paradis for naturelskere. Du kan også vandre 

i bjerge, ro i kano eller rafte på vilde floder. Oplev naturen fra en ny vinkel 

med en rejse til Canada.

Canada 
pakkerejser 
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Find din indre cowboy frem når du besøger det moderne Calgary. Oplev også Glacier Skywalk, en 

dramatisk gangbro af glas, der hænger ud over en klippeside 300 m over gletsjeren under jer.

Transport og landtur

 • Fly: Danmark-Seward / Calgary-Danmark

 • Alle hotelovernatninger under rejsen (ekskl. forplejning), 

herunder overnatning i Seward før rejsens start

 • Togtur med VIA Rail: Vancouver-Jasper (inkl. overnatning)

 • Luksusbus: Jasper-Lake Louise-Banff-Calgary

 • De to angivne udflugter

 • Engelsktalende rejseleder

Prisintervallet angiver det forventede prisniveau. Priserne 

afhænger bl.a. af afrejsedato og kan variere fra dag til dag.

Priser Rejsen er inklusiv

14 dage fra Seward til Calgary
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Plane OBS: Flyet afgår én dag før de anførte afrejsedatoer

Læs mere om skibet (s. 35), toget (s. 36), hoteller (s. 36-37) og udflugter (s. 39)

Afrejser 2022:

 ◇ Maj: 20.

 ◇ Juni: 3. + 17.

 ◇ Juli: 1. + 15. + 29.

 ◇ Aug: 12. + 26.

 ◇ Sep: 9.

Rejsemåde

 ◇ Skib – Celebrity Millenium

 ◇ Tog – VIA Rail The Canadian

 ◇ Luksusbus

Hotel/overnatning

 ◇ VIA Rail Sleeper Plus Class 

– privat togkabine (1 nat)

 ◇ Fairmont Jasper Park Lodge (1 nat)

 ◇ Fairmont Chateau Lake Louise (1 nat)

 ◇ Fairmont Banff Springs (1 nat)

 ◇ Fairmont Palliser (1 nat)

Samt 1 overnatning før rejsens start

Udflugter

 ◇ Vancouver City Tour and 

Lookout! Tower & Harbour Centre 

 ◇ Rockies Discovery & Glacier 

Adventure 

Rockies Glacier Adventure Cruisetour (13 nætter) Rockies Glacier Adventure Cruisetour (13 nætter)

REJSEPLAN

Dag 1 Fly fra Danmark. Ankomst til Seward lufthavn, herefter transfer 

til hotel hvor du skal tilbringe natten før krydstogtet.

Dag 2 Seward, Canada – kl. 20.00. Transfer fra hotel til krydstogttermi-

nal. Stig ombord på Celebrity Millennium. 

Dag 3 Hubbard Glacier (sejlende). Hubbard Glacier er 10 km bred 

og Alaskas længste isfront. Hold også øje med hvaler, sæler og 

oddere, der jager og leger i Yakutat-bugten.

Dag 4 Juneau, Alaska – kl. 9.00-21.00. Juneau er Alaskas hovedstad, 

med de mest spektakulære landskaber. Byen ligger for foden af 

Mount Juneau og Mendelhall Glacier på nordsiden.

Dag 5 Skagway, Alaska – kl. 7.00-20.30. Skagway er en gammel guld-

graverby der blev grundlagt af lykkejægere. Byens charmerende 

centrum består af restaurerede bygninger fra det 19. århun-

drede og dens historiske jernbane. Her finder du fortove i træ, 

hestevogne, gammeldags "saloons" og smuk natur.

Dag 6 Icy Strait Point, Alaska – kl. 6.30-15.00. Kast dig ud i aktiviteter 

som terræncykling, kajaksejlads, bjergvandring, bjørnesafari eller 

havfiskeri i et af Amerikas vigtigste vildmarksområder.

Dag 7 Ketchikan, Alaska – kl. 9.00-18.00. Ketchikan er kendt som et 

af de bedste steder i verden at fiske. Byen er også forfædrenes 

hjem for Tlingit-folket, der har udskåret verdens største samling 

af totempæle, som du kan opleve i Totem Bight State Park.

Dag 8 Inside Passage, Alaska (sejlende). Inside Passage er en kompl-

eks labyrint af fjorde og bugter og byder på en af de smukkeste 

naturoplevelser der findes. Oplev hvaler og søløver i de spejl-

blanke fjorde og se de smukkeste skovområder.

Dag 9 Vancouver – kl. 7.00 → Mod Jasper. Dagen starter med en by-

rundtur i Vancouver og et besøg i Lookout! Tower and Harbour 

Centre med en 360º udsigt over byen. Til aften går vi ombord 

på toget til en rejse gennem Rocky Mountains med storslåede 

udsigter. Vi overnatter på toget. Aftensmad er inkluderet. 

 Overnatning: VIA Rail Sleeper Plus (privat togkabine).

Dag 10 Jasper. Toget passerer roligt de fantastiske bjergkæder, Monas-

hee og Cariboo. Sæt dig i en skylounge og nyd den majestæ-

tiske udsigt over Mt. Robson og Cariboo Falls. Morgenmad og 

frokost er inkluderet på togrejsen. Ankomst til Jasper.

 Overnatning: Fairmont Jasper Park Lodge.

Dag 11 Jasper → Lake Louise. Vi rejser sydpå langs Icefields Parkway 

gennem Jasper og Banff National Park, med stop ved Columbia 

Icefield. Stå på Athebasca Glacier's 365 m tykke, isglatte skrå-

ninger. Inkl. frokostbuffet i Columbia Icefield Centre. Videre til 

Glacier SkyWalk med glasgulv 30 m over Sunwapta Canyon.

 Overnatning: Fairmont Chateau Lake Louise. 

Dag 12 Lake Louise → Banff. Nyd forbløffende udsigter over Moraine 

Lake og the Valley of the Ten Peaks. Vi kører ad Great Divide 

til Yoho National Park, hvor vi oplever Takakkaw Falls i den 

storslåede Yoho Valley og Natural Rock Bridge, der spænder 

over Kicking Horse River. Du overnatter midt i bjergene.

 Overnatning: Fairmont Banff Springs. 

Dag 13 Banff → Calgary. Guidet bjergtur til Hoodoos Surprise Corner og 

Tunnel Mountain Drive. Tag herefter med svævebanen, Banff 

Gondola, til toppen af Sulphur Mountain. Kursen sættes mod 

Calgary, hvor eftermiddagen inkluderer et besøg i Calgary Tow-

er, et tårn med glasgulv og 360° udsigt over byen.

 Overnatning: Fairmont Palliser. 

Dag 14 Calgary → Fly til Danmark. Transport til lufthavnen og fly retur.

ROCKIES GLACIER ADVENTURE CRUISETOUR (13 NÆTTER)

1 hotelovernatning → 7 nætters krydstogt → 5 nætters landtur

1CA 1CA

Udflugt

Udflugt

2 udflugter

Krydstogt

 • 7 nætters krydstogt med Celebrity Millennium

 • Helpension (alle måltider i udvalgte restauranter)

 • Classic drikkepakke: Et udvalg af spiritus/cocktails, øl, vin i 

glas, sodavand, juice, kaffe/te og flaskevand. Max 9$/drink.

 • Wifi Surf (surf, e-mail, tekstbeskeder – 2 enheder pr. kahyt)

 • Drikkepenge (servicecharge)

 • Underholdning/aktiviteter ombord

 • Roomservice fra kl. 5.00-24.00

 • Skatter og afgifter

Indvendig fra kr. 31.000 – 36.000

Udvendig fra kr. 35.000 – 40.000

Balkon fra kr. 38.000 – 43.000
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Oplev Athabasca Glacier og bliv ført helt ind til centrum af gletsjeren, hvor du får mulighed for at 

vandre på isen og fylde drikkedunken med det klareste, reneste, iskolde gletsjervand.

Transport og landtur

 • Fly: Danmark-Vancouver / Calgary-Danmark

 • Alle hotelovernatninger under rejsen (ekskl. forplejning), 

herunder overnatning i Vancouver før rejsens start

 • Togtur med VIA Rail: Vancouver-Jasper (inkl. overnatning)

 • Luksusbus: Jasper-Lake Louise-Banff-Calgary

 • De to angivne udflugter

 • Engelsktalende rejseleder

Prisintervallet angiver det forventede prisniveau. Priserne 

afhænger bl.a. af afrejsedato og kan variere fra dag til dag.

Priser Rejsen er inklusiv

15 dage fra Vancouver til Calgary
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Plane OBS: Flyet afgår én dag før de anførte afrejsedatoer

Læs mere om skibet (s. 35), toget (s. 36), hoteller (s. 36-37) og udflugter (s. 39)

Afrejser 2022:

 ◇ Maj: 15. + 22. + 29.

 ◇ Juni: 5. + 12. + 19. + 26.

 ◇ Juli: 3. + 10. + 17. 

  + 24. + 31.

 ◇ Aug: 7. + 14. + 21. + 28.

 ◇ Sep: 4. + 11.

Rejsemåde

 ◇ Skib – Celebrity Eclipse

 ◇ Tog – VIA Rail The Canadian

 ◇ Luksusbus

Hotel/overnatning

 ◇ Fairmont Hotel Vancouver (2 nætter)

 ◇ VIA Rail Sleeper Plus Class 

– privat togkabine (1 nat)

 ◇ Fairmont Jasper Park Lodge (1 nat)

 ◇ Fairmont Banff Springs (1 nat)

 ◇ Fairmont Palliser (1 nat)

Samt 1 overnatning før rejsens start

Udflugter

 ◇ Vancouver City Tour and Lookout! 

Tower & Harbour Centre

 ◇ Butchart Gardens Tour

 ◇ Rockies Discovery & Glacier 

Adventure

 ◇ Banff Highlights Tour and Gondola

 ◇ Calgary Tower

Canada Cities & Nature Highlights Cruisetour (14 nætter) Canada Cities & Nature Highlights Cruisetour (14 nætter)

REJSEPLAN

Dag 1 Fly fra Danmark. Ankomst til Seward lufthavn, herefter transfer 

til hotel hvor du skal tilbringe natten før krydstogtet.

Dag 2 Vancouver, Canada – kl. 16.30. Transfer fra hotel til krydstogt-

terminal. Stig ombord på Celebrity Eclipse. 

Dag 3 Inside Passage, Alaska (sejlende). Inside Passage er en kompl-

eks labyrint af fjorde og bugter og byder på en af de smukkeste 

naturoplevelser der findes. Oplev hvaler og søløver i de spejl-

blanke fjorde og se de smukkeste skovområder.

Dag 4 Sitka, Alaska – kl. 11.00-20.30. Sitka var under russisk besæt-

telse indtil 1827 og den russiske arv er stadig meget rodfæstet 

i byen. Du kan være heldig at opleve pukkelhvaler på en tur 

langs promenaden i Whale Park.

Dag 5 Hubbard Glacier (sejlende). Hubbard Glacier er 10 km bred 

og Alaskas længste isfront. Hold også øje med hvaler, sæler og 

oddere, der jager og leger i Yakutat-bugten.

Dag 6 Juneau, Alaska – kl. 7.30-20.00. Juneau er Alaskas hovedstad, 

med de mest spektakulære landskaber. Byen ligger for foden af 

Mount Juneau og Mendelhall Glacier på nordsiden.

Dag 7 Ketchikan, Alaska – kl. 14.00-20.30. Ketchikan er kendt som et 

af de bedste steder i verden at fiske. Byen er også forfædrenes 

hjem for Tlingit-folket, der har udskåret verdens største samling 

af totempæle, som du kan opleve i Totem Bight State Park.

Dag 8 Inside Passage, Alaska (sejlende). Inside Passage er en kompl-

eks labyrint af fjorde og bugter og byder på en af de smukkeste 

naturoplevelser der findes. Oplev hvaler og søløver i de spejl-

blanke fjorde og se de smukkeste skovområder.

Dag 9 Vancouver – kl. 6.00. Skibet ankommer tidlig morgen. Vi tager 

på en byrundtur i Vancouver centrum med et besøg i Lookout! 

Tower and Harbour Centre. Brug resten af dagen på egen hånd. 

 Overnatning: Fairmont Hotel Vancouver.

Dag 10 Vancouver → Victoria → Vancouver. Rejs gennem Fraser River 

til Tsawwassen. Sejl gennem The Gulf Islands til Victoria Island 

med færge. Besøg den verdenskendte Butchart Gardens. Oplev 

bl.a. også Beacon Hill Park. Brug tid på egen hånd i byen inden 

turen går tilbage til Vancouver.

 Overnatning: Fairmont Hotel Vancouver.

Dag 11 Vancouver → Mod Jasper. Nyd en afslappende formiddag i 

byen og se nogle af de lokale seværdigheder. Senere går vi 

ombord på toget, der tager dig med på en betagende rejse 

gennem The Rockies. Du overnatter på toget i en sovekabine.

 Overnatning: VIA Rail Sleeper Plus (privat togkabine). 

Dag 12 Jasper. Toget passerer roligt de fantastiske bjergkæder, Monas-

hee og Cariboo. Sæt dig i en skylounge og nyd den majestæ-

tiske udsigt over Mt. Robson og Cariboo Falls. Morgenmad og 

frokost er inkluderet på togrejsen. Ankomst til Jasper.

 Overnatning: Jasper Park Lodge. 

Dag 13 Jasper → Banff. Rejs sydpå langs Icefields Parkway med stop 

ved Columbia Icefield. Stå på Athabasca Glacier's isglatte skrå-

ninger. Inkl. frokostbuffet på Columbia Icefield Centre.

 Overnatning: Fairmont Banff Springs. 

Dag 14 Banff → Calgary. Guidet bjergtur med bus til Hoodoos Surprise 

Corner og Tunnel Mountain Drive. Herefter med svævebanen, 

Banff Gondola, til toppen af Sulphur Mountain. Vi kører bageft-

er til Calgary, hvor vi besøger Calgary Tower.

 Overnatning: Fairmont Palliser. 

Dag 15 Calgary → Fly til Danmark. Transport til lufthavnen og fly retur.

CANADA CITIES & NATURE HIGHLIGHTS CRUISETOUR (14 NÆTTER)

1 hotelovernatning → 7 nætters krydstogt → 6 nætters landtur

2CA 2CA

Udflugt

Udflugt

Udflugt

5 udflugter

2x

Udflugt

Krydstogt

 • 7 nætters krydstogt med Celebrity Eclipse

 • Helpension (alle måltider i udvalgte restauranter)

 • Classic drikkepakke: Et udvalg af spiritus/cocktails, øl, vin i 

glas, sodavand, juice, kaffe/te og flaskevand. Max 9$/drink.

 • Wifi Surf (surf, e-mail, tekstbeskeder – 2 enheder pr. kahyt)

 • Drikkepenge (servicecharge)

 • Underholdning/aktiviteter ombord

 • Roomservice fra kl. 5.00-24.00

 • Skatter og afgifter

Indvendig fra kr. 30.000 – 40.000

Udvendig fra kr. 40.000 – 50.000

Balkon fra kr. 45.000 – 55.000



På vores pakkerejser til Alaska og Canada kommer du både til at rejse til 

vands og land. På de næste sider kan du læse om livet ombord på kryds-

togtskibet og den luksuriøse togoplevelse. Du kan også læse om hotellerne 

i hver enkelt by og et udpluk af de spændende udflugter der er inkluderet.

Husk, at der er inkluderet fly t/r på alle pakkerejserne. 

Info 
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Celebrity Millennium

Celebrity Eclipse

Celebrity Millennium blev søsat i 2000 og har siden gen-

nemgået en omfattende renovering. Skibet er elegant 

indrettet og udstyret med topmoderne faciliteter samt 

smagfulde kahytter med roomservice 24/7.

Ombord er der mange hyggelige barer og lounges. Glæd 

dig til et lækkert udvalg af delikate og smagfulde retter 

i buffet- og hovedrestauranten. Der tilbydes mad døgnet 

rundt. Prøv også en af de fantastiske specialrestauranter.

Der findes et væld af aktiviteter. Der kan bl.a. nævnes golf-

simulator, fitnesscenter, spaområde, kasino, teater, toldfri 

butikker og flere swimmingpools, hvoraf den ene kan over-

dækkes, så der kan tages en dukkert i al slags vejr.

Celebrity Eclipse er skabt til at betage sine gæster med 

smukt design og fantastiske faciliteter. Skibet er udstyret 

med elegante kahytter med roomservice 24/7.

Skibet har bl.a. wellnessafdeling, butikker, barer, klubber 

og caféer. Særligt ved Soltice-klassen, herunder Celebrity 

Eclipse, er Lawn Club dækket. Her kan man f.eks. spille kro-

ket eller nyde en lækker picnic på græsplænen under åben 

himmel. Til aften byder den storslåede teatersal på impone-

rende forestillinger.

Udover buffet- og hovedrestauranten findes også et udvalg 

af lækre specialrestauranter, barer og lounges. Til aften er 

der gang i natklub, diskotek og kasinoet.

Længde: 294 m Søsat: 2000

Tonnage: 90.940 Passagerer: 1.950    

Dæk: 11 Besætning: 999

Længde: 317 m Søsat: 2010

Tonnage: 122.000 Passagerer: 2.850    

Dæk: 16 Besætning: 1.271

DIN KRYDSTOGTOPLEVELSE PÅ REJSEN

Udforsk Alaska og Canada ombord på et moderne og luksuriøst krydstogtskib. Du kan forvente 

udsøgt gastronomi, luksuriøs indkvartering, enestående udsigter og ekstraordinær god service.

Et flydende luksushotel 



DIN TOGOPLEVELSE PÅ REJSEN
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Wilderness Express (Alaska)

Oplev Alaskas mest luksuriøse køretur med Wilderness 

Express. Togvognene er blandt de største i verden og de 

mest innovative i rejseindustrien.

Udsigten over Alaskas fantastiske landskaber kan nydes 

gennem glaskuplen, der fortsætter hele vejen op på taget.  

Under hele turen kommer guiden med spændende viden 

om Alaskas historie og landskaber der passeres undervejs.

 y Glaskuppel med en fantastisk 360° udsigt

 y Komfortable/brede lædersæder med god benplads

 y Luksuriøse måltider tilberedt af kokken ombord

 y Bar-service med øl, vin, cocktails, espresso m.m.

 y Indsigtsfulde fortællinger fra guide under hele turen

 y Udendørs udsigtsplatform under åben himmel

 y Glidende og behagelig kørsel uden slingren/bump

 y Souvenirbutik

VIA Rail The Canadian (Canada)

Med VIA Rail The Canadian får du en togrejse uden lige. 

Her går komfort og ekstraordinær service hånd i hånd. 

Mens toget glider gennem Canadas natur, har du adgang 

til panorama-vogne og skyline-lounges. De store vinduer 

strækker sig op til loftet, så du kan beundre det betagende 

landskab der passeres undervejs. 

Tag plads i spisevognen til morgenmad, frokost eller 

aftensmad og nyd de frisktilberedte regionale specialiteter 

og canadiske vine. Imens kan du betragte den fascineren-

de udsigt over Canadas landskab. 

Træk dig tilbage og slap af i din private Sleeper Plus 

kabine. Kabinerne er indrettet med stort vindue, stole, 

køjesenge, aircontidion, mindre skab samt lille privat toilet 

med vask og spejl. Du får leveret drikkevand, håndklæder 

og dyne/pude af personalet, som også hjælper med at slå 

køjesengene ned til aften. Der findes ét baderum i hver 

sovevogn.

Togrejser i Alaska og Canada er slet ikke som du kender det hjemmefra. Her får du en 

uforglemmelig oplevelse med komfort, lækre faciliteter og betagende panoramaudsigter.

Luksuriøse togrejser i verdensklasse
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Anchorage Marriott Downtown

Anchorage Marriott Downtown er et førsteklasses hotel. 

Hotellet byder på luksuriøs indkvartering, formidda-

bel service og perfekt placering lige midt i centrum af 

Anchorage. En kort gåtur derfra byder på restauranter, 

barer og shopping. Værelserne er lyse og indbydende, 

med store panoramavinduer med udsigt til bymidten, 

Chugach bjergkæden og den store havbugt, Cook Inlet.

Pike’s Waterfront Lodge

Siden 1959 har Pike’s Waterfront Lodge været et familie-

ejet hotel der værner om det lokale. Det afspejler sig i 

lokalt kunst på væggene og råvarer til aftensmaden der 

kommer fra nabogården. De komfortable værelser har 

en smuk udsigt over floden, Chena, der løber lige bag-

ved stedet. Hotellet ligger få min. fra Fairbanks lufthavn 

og ved siden af den berømte Pike’s Landing restaurant.

Talkeetna Alaskan Lodge

Talkeetna Alaskan Lodge ligger på en højderyg og har 

en uforglemmelig udsigt over Nordamerikas højeste 

bjerg og bjergkæden, Alaska Range. Værelserne er læk-

re, men fællesområderne er endnu bedre. Slap af ved 

den store pejs eller shop lokal kunst i de små landsbyer. 

Lodgen er omgivet af vandrestier og stedet kan prale 

med nogle af de mest ikoniske landskaber i staten.

Sophies Station Suites

Det 4-stjernede hotel, Sophie Station Suites, ligger i 

Fairbanks tæt på gode shoppingmuligheder. Få hoteller 

i Fairbanks fanger essensen af byen som dette hotel. Du 

finder bl.a. restaurant, fitnesscenter og bar, hvor du kan 

nyde en kold forfriskning. Hotellet har desuden en skøn 

have med terasse. De rummelige suites har aircondition 

og gratis wifi og garanterer en god nats søvn. 

Denali Park Village

Denali Park Village ligger ved indgangen til Denali 

National Park, gemt bag de tårnhøje grantræer langs 

Nenana floden. Hotellet tilbyder fine spisemuligheder 

og terrasse med bålsted. De hyggelige træhytter er pla-

ceret i hjertet af Alaskas storslåede natur, med en unik 

udsigt til parken. Slap af ved den indendørs pejs, nyd en 

middag på terrassen eller tag en gåtur langs floden.

Seward Windsong Lodge

Seward Windsong Lodge er omgivet af betagende 

landskaber, med utrolige muligheder for udforskning 

og afslapning i naturen. De tårnhøje bjerge, duftende 

grantræer og den brusende flod vækker dine sanser. 

Værelserne er store og indrettet „Alaskan Style“ med 

solide træmøbler. På stedet finder I Goliath Bar & Grill, 

der er kendt for sine 16 haner fyldt med lokalt øl.

ANCHORAGE

FAIRBANKS

TALKEETNA

FAIRBANKS

DENALI

SEWARD

ALYESKA/GIRDWOOD

Hotel Alyeska

Hotel Alyeska ligger midt i Chugach bjergene med 

betagende udsyn til gletsjere, tårnhøje grantræer og 

vilde dyr, og er omgivet af snoede vandrestier. Hotellets 

sporvogn kan føre dig til toppen af   bjergene, hvor du 

vil opleve en uovertruffen udsigt over området. Hotellet 

har rummelige værelser og tilbyder bl.a. saltvandspool, 

spaafdeling og et stort udvalg af spisesteder.

HOTELLER I ALASKA
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Fairmont Banff Springs

Fairmont Banff Springs, beliggende i hjertet af Banff 

National Park, har budt gæster velkommen i mere end 

125 år. En kort gåtur derfra byder på spændende attrak-

tioner – f.eks. Banff Gondola med udsigt over hele byen 

eller udendørsbadet, Upper Hot Springs. Værelserne er 

hyggeligt indrettet og gemt væk i rolige hjørner af slot-

tet. Du er sikker på en personlige service fra personalet.

Fairmont Jasper Park Lodge

Beliggende i den storslåede Jasper National Park, byder 

Fairmont Jasper Park Lodge Resort dig velkommen. 

De charmerende og luksuriøse hytter i cedertræ er alle 

forbundet af maleriske stier og tilbyder gæsterne unik 

adgang til at udforske naturen og dyrelivet omkring sig. 

Fairmont Jasper Park Lodge har desuden egen restau-

rant, bar/lounge, udendørs pool, spa og fitnesscenter.

Fairmont Hotel Vancouver

Smukke Fairmont Hotel Vancouver er kendt under 

navnet „The Castle in the City" (slottet i byen). Hotellet 

afspejler byens historie og tidsløse luksus. Gæster kan 

bl.a. benytte sig af sauna og spa, fitnesscenter, pool og 

hotellets restaurant & bar, der serverer internationale 

retter tilberedt med lokale råvarer. Kun få minutter væk 

ligger nogle af Vancouvers største attraktioner. 

Fairmont Palliser

Centralt i Calgary ligger en historisk milepæl – det 

særprægede hotel, Fairmont Palliser – nær shopping, 

kunst, kultur og underholdning. Føl dig hjemme i det 

dejlige værelse med airconditon, minibar og gratis Wi-

Fi. Forkæl dig selv med et besøg i hotellets spa, brug 

fitnesscenteret eller hop i den indendørs pool. Hotellet 

byder også på restaurant og bar/lounge.

Fairmont Chateau Lake Louise

Omgivet af skyhøje bjergtoppe, den majestætiske glet-

sjer, Victoria Glacier, og den smaragdgrønne sø, Lake 

Louise, ligger Fairmont Chateau Lake Louise i Banff Na-

tional Park. Hotellet byder på luksusspa, ekstraordinære 

madoplevelser i 6 restauranter, døgnåben delikatesse- 

forretning, sportsbar og en indendørs pool. Samtlige 

værelser har udsigt over søen eller hotellets have.

BANFF

JASPER

VANCOUVER

CALGARY

LAKE LOUISE

HOTELLER I CANADA
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Alle pakkerejserne inkluderer flere spændende udflugter. Se et udpluk af udflugterne herunder 

og læs hvilke enestående oplevelser du kan se frem til i Alaska og Canada.

Resurrection Bay Wildlife Cruise

Nyd den fantastiske udsigt med et cruise på Kenai-halvø-

en. Nyd den rige historie i Resurrection Bay, mens du ser 

de takkede klipper, havfugle, havets dyreliv og den stor-

slåede Bear Glacier. Rejsen på 4,5 time går forbi gletsjere 

og frodige skove, spækhuggere, havoddere og hvidhovede 

havørne. Turen slutter på Fox Island, en fjerntliggende og 

bjergrig ø, beliggende i Resurrection Bay. Her nydes en 

lækker frokostbuffet af vilde Alaska-laks og oksehøjreb.

Inkluderet på tur: 7A/B

Banff Gondola

Fra toppen af Sulphur Mountain kan du opleve en af de 

bedste udsigter i Canadian Rockies. Tag med svævebanen, 

Banff Gondola, til bjergtoppen. Turen varer otte minutter 

og byder på en storslået 360° udsigt fra glaskabinen. For 

enden af svævebaneturen ligger Summit Complex – 2.281 

meter over havets overflade. Her er restauranter, en gave-

butik og adskillige udsigtsplatforme. Se ud over 6 forskelli-

ge bjergkæder, gennem dale og ned over byen, Banff.

Inkluderet på tur: 1CA og 2CA

Columbia Icefields Parkway

Ikke mange kan prale med at have stået på en gletsjer 

der er 365 meter dyb. Her får du en oplevelse for livet. Gå 

ombord på det specialdesignede isgående køretøj, „Ice 

Explorer". De store vinduer på sider og tag giver dig den 

mest fantastiske udsigt over omgivelserne. Der stoppes ved 

Athabasca Glacier. Træd ud på gletsjeren og få en fornem-

melse af isens enorme kræfter. Udflugten afsluttes med en 

inkluderet frokostbuffet i Columbia Icefield Centre.

Inkluderet på tur: 1CA og 2CA

Tundra Wilderness Tour

Rejs dybt ind i Denali National Park & Preserve på en 7-8 

timers vildmarksudflugt. Bussen stopper ved Toklat-flo-

dens hvilestop, med udsigt over de flettede floder og den 

spektakulær dal. Parkens natur er rig, farverig og mangfol-

dig. Du får nogle af de bedste muligheder for at se Alaskas 

vilde dyreliv helt tæt på. Hold bl.a. øje med Dall får, elge, 

rensdyr, ulve og grizzlybjørne. Udflugten inkluderer en 

snackbox og vand.

Inkluderet på tur: 4A/B, 6A/B og 8A/B

SEWARD

BANFF

JASPER

DENALI

DENALI

Denali Natural History Tour

Denali National Park er hjemsted for Nordamerikas højeste 

bjerg, Denali (Mt. McKinley), der med sine 6.194 m står 

stolt over de andre bjerge i The Alaska Range. Parken har 

kun én vej, der strækker sig 148 km fra parkens indgang til 

Kantishna. Det sub-arktiske økosystem understøtter et rigt 

dyreliv, herunder „The Big 5“ (Grizzly bjørne, Dall får, rens-

dyr, elge og ulve). Parkens 6 mio. hektar ødemark udgør et 

sandt paradis for den opdagelsesrejsende.

Inkluderet på tur: 1A/B, 2A/B, 3A/B, 5A/B og 7A/B

UDVALGTE UDFLUGTER
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