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En fantastisk kjør-selv-ferie gjennom hjertet av Alaska, med
unike natur- og dyreopplevelser supplert med aktive innslag.
Dere kan blant annet padle kajakk blant isflak og isbreer, gå tur
over enorme isbreer, leke deg med White Water Rafting, ta det
med ro i varme kilder eller ta dere en sykkeltur. Her er
mulighetene mange for å komme tett på naturen fra alle kanter. I
tillegg får dere Alaskas fantastiske utsikt, og overnatting på gode
resorts underveis. Hele 3 netter i storbyen Anchorage gir dere
smaken på bylivet her. Dette er en reise med alt det beste Alaska
har å by på.
Velger dere å kjøre bil, kan dere bo på en rekke nøye utvalgte
overnattingssteder. Velger dere å kjøre bobil, kan dere velge
mellom mange forskjellige campingplasser.

Denali Mountain, Nord-Amerikas høyeste fjell

Kajakktur ved Shoup Glacier

Vandretur til Matanuska Glacier

6 timers seiltur på Kenai Fjords



Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge -
Ankomst til Anchorage,
Alaska
Det er avreise fra Norge med ankomst til Anchorage i
løpet av dagen. Dere henter leiebilen når dere er kommet
frem til Anchorage, og kjører direkte til hotellet. Her skal
dere bo de neste 2 nettene med tid til å nyte Alaskas
største by og villmarken rundt.

Dag 2: Anchorage
Nyt frokosten på hotellet innen dere kan dra ut å
utforske hva Anchorage har å tilby av opplevelser og
aktiviteter.

Anchorage er Alaskas største by, plassert mellom hav og
fjell, og byen har ca. 300.000 innbyggere. I Anchorage

finner man fine restauranter, museer, butikker og like
utenfor sentrum er det flott natur. Kun en kort kjøretur
fra sentrum er man plutselig i villmarken med mange
muligheter for aktiviteter som blant annet laksefisking,
hiking i fjellene, eller sykling på en av de mange
sykkelstiene. Man skal heller ikke glemme sjansen til å
oppleve det unike dyrelivet som inkluderer bjørn, elg,
polarrev og mye mer.

Anchorage byr på atskillige parker og ca. 200km med
gode asfalterte sykkelstier. Dere kan bruke dagen på å
fiske i Ship Creek, gå tur i fjellene rundt byen, fotografere
isbreer eller spise god mat på en av de mange
restaurantene i Anchorage. Flattop Mountain, som er en
av de mest populære turstiene ligger kun en 15
minutters kjøretur utenfor Anchorage.

Andre attraksjoner i Anchorage:

Tony Knowles Coastal Trail
Anchorage Museum
Alaska Native Heritage Center

/nord-amerika/usa/anchorage
/nord-amerika/usa/alaska


Se grizzlybjørner i Denali National Park
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Chugach State Park
Alaska Botanical Garden
Alaska Aviation Museum
Oscar Anderson House Museum

Dag 3: Anchorage - Denali
National Park | 380 km
Det er avreise fra Anchorage i dag, og dere har nå 380
km foran dere innen dere kommer frem til Alaskas mest
besøkte nasjonalpark, Denali National Park. Dere kjører
av på Glenn Highway og nordpå mot Wasilla. I Wasilla
fortsetter dere på Parks Highway nordover mot Denali
National Park. Dere kjører gjennom Matanuska-Susitna
dalen og Denali State Park. På veien kan dere ta en
avstikker til det lille gullgraversamfunnet Talkeetna,
berømt for sin spesielle sjarme. Fremme i Denali venter
dagens spennende aktivitet, White Water Rafting på
Nenana River.

Dag 4: Denali National
Park
Etter frokost er det tid for en 8-timers busstur som tar
dere ca. 100 km inn i Denali National Park. Turen er med

en shuttlebuss som gjør at dere kan hoppe av og på
underveis hvis det er steder dere gjerne vil utforske mer.
Bussen kjører til Eielson Visitor Center, hvor den snur og
kjører i retur.

Bussjåføren svarer gjerne på spørsmål underveis, men er
ikke en offisiell turguide. Turen tar dere gjennom et
fantastisk vakkert landskap, og hvis dere holder utkikk
kan dere se grizzlybjørn, reinsdyr, elg og mye mer. På en
klar dag får man også en enestående utsikt til Denali fra
Eielson.

Denali National Park
Denali National Park er en av de mest besøkte
nasjonalparkene i Alaska - av en særlig grunn. Her finner
man nemlig Denali, som er Nord-Amerikas høyeste fjell
på godt over 6000 moh. Parken ligger nær den lille byen
Healy, og kan nås via George Parks Highway. Utover
Denali kommer gjestene hit for å oppleve det
mangfoldige dyrelivet man finner i parken.
Aktivitetsmulighetene er også mange - alt fra vandring
på flotte turstier, White Water Rafting til flightseeing
med helikopter.

Dag 5: Denali National
Park - Chena Hot Springs |
304 km

/nord-amerika/usa/nasjonalparkene/denali-nasjonalpark
/nord-amerika/usa/nasjonalparkene/denali-nasjonalpark


Flott kajakktur i Kenai Fjords
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I dag forlater dere den flotte nasjonalparken Denali, og
turen fortsetter på Parks Highway og videre nordpå til
Fairbanks. På veien passerer dere utrolige landskap og
enorme skogsområder. Dere har tid til å gå på litt
sightseeing i Fairbanks - og her kan man f.eks se huset til
'julenissen'. Deretter fortsetter turen nordpå mot Chena
Hot Springs, og før dere kommer frem dit kjører dere
forbi Chena River Recreation Area.

Chena Hot Springs
Chena Hot Springs er et privateid rekreasjonsområde
med masser av muligheter til å gå turer, seile i kano og
fiske. Området ble oppdaget av gullgravere i 1905, og
allerede i 1912 var Chena Hot Springs et ledende
avslapningssted for innbyggerne i Fairbanks. De varme
kildene er hovedattraksjonen i det 40 km2 store
geotermiske område, og de produserer en konstant
strøm med 74 grader varmt vann. Så varmt er det
naturligvis ikke når dere skal rundt i de ulike kildene.
Prøv Rock Lake som er en menneskeskapt innsjø med
varmt vann og klipper rundt - et flott sted.

Av andre ting man kan bruke tiden sin på her, så kan vi
anbefale vandring, hesteriding, mountain biking,
kanoturer, fisking og spa/massasje.

Dag 6: Chena Hot Springs
Dere har en hel dag til å utforske området. Dere har også
6-timers sykkelleie inkludert som kan brukes til å

utforske dette området. Inngang til de naturlige
varmekildene er også inkludert. Så her er det bare opp på
jernhesten og komme seg rundt i det flotte området.
Andre aktivitets-muligheter som kan nevnes er
hundesledetur, flightseeng over området og massasje
(disse er ikke inkludert).

Dag 7: Chena Hot Springs -
Glennallen | 480 km
Dere forlater Chena Hot Springs i dag og kjører i retur
mot Fairbanks. Ved Fairbanks tar dere Richardson
Highway sørover mot Chitina, som er porten inn til den
største nasjonalparken i USA, Wrangell-St. Elias National
Park & Preserve. Hold godt øye med landskapet, for på
denne spektakulære veien gjennom hjertet av Alaska kan
man blant annet se bisonokser og elg.

På veien kan dere også se oljerørledningen Trans-Alaska
Pipeline, de små byene North Pole og Delta Junction, og
er det klart vær kan man få en vidunderlig utsikt til St.
Elias Mountains.

Fremme i Glennallen kjører dere til hotellet dere skal
overnatte på i kveld, The Caribou Hotel. Glennallen ligger
i krysset mellom to av Alaskas viktigste landeveier og er
samtidig porten inn til Wrangell-St. Elias National Park.
Glennallen er en relativt ny by fra 1940-tallet, men den
innfødte befolkningen har bodd i området i lang tid.



Seward i Alaska
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Wrangell-St. Elias National Park & Preserve
Her finner dere 9 av de 16 høyeste fjelltoppene i USA.
Parken ligger plassert hvor 3 store fjellkjeder møtes:
Wrangell Mountains, Chugach Mountains og St. Elias
Mountains.

Dag 8: Glennallen - Valdez
| 192 km
I dag fortsetter ferden sørover på Richardson Highway
mot Valdez. På veien bør dere kjøre forbi Worthington
Glacier og gjennom Keystone Canyon. Fremme i Valdez
kjører dere til hotellet for innsjekking. Resten av dagen
er på egen hånd i dette naturskjønne området.

Valdez
Valdez er en liten idyllisk kystby, og byens populære
attraksjon er Prince William Sound som ligger i
nærheten. Prince William Sound er en populær
turistattraksjon, spesielt dagscruiset man kan ta rundt i
området. Her finner man mange isbreer, fjell, marint liv
og mange aktivitetsmuligheter som kajakktur rundt i
farvannet - en unik mulighet som fører dere tett på
isbreer og selene som slapper av på isflak.

Valdez ble i 1964 rammet av et større jordskjelv, som
ødela den gamle historiske bydelen. Byen kom opp på
beina igjen da den store oljerørledningen ble bygget på
1970-tallet.

Dag 9: Valdez
Nyt frokosten innen dagens aktivitet, som nettopp går til
Prince William Sound. Her skal dere på en kajakktur i det
isfylte, men stille og rolige farvannet. Denne aktiviteten
passer både for nybegynnere og trente. Først tar dere en
motorbåt og seiler i ca. 40 min til Shoup Bay hvor den
flotte reisen begynner.

I løpet av dagen kommer dere til å padle rundt mellom
flytende isfjell, passere ridekolonier (en måkeart) og helt
opp til isbreene. Området er fullt av dyreliv med
forskjellige fuglearter, havotere og seler.

Før turen går tilbake til Valdez har dere en kort gåtur
langs stranden i området. En fantastisk dag i et flott
område.

Dag 10: Valdez - Sheep
Mountain Lodge | 306 km
Dere forlater Valdez og kjører tilbake nordpå på
Richardson Highway med fantastisk utsikt til Wrangell
Mountains. Dere når Glenallen og her følger dere Glenn
Highway mot Palmer/Anchorage, inntil dere når Sheep
Mountain Lodge, hvor dere skal overnatte. Etter
innsjekking har dere tid til å slappe av litt før dagens
aktivitet - en guidet vandretur på Matanuska Glacier.



Ta en avstikker til Exit Glacier
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Matanuska Glacier er en av de mest tilgjengelige av
Alaskas mange isbreer. Matanuska er ca. 40 km lang og
velter ut av Chugach Mountains.

Sheep Mountain Lodge
I mer enn 70 år har dette stedet tatt imot gjester fra nær
og fjern. Her får dere en enestående utsikt til fjellene
rundt, og det er mange muligheter for
utendørsaktiviteter i området, lekre hytter med eget bad,
hjemmelaget mat og god gammeldags Alaska service.
Stedet spesialiserer seg på lokalt øl, hjemmelaget pai og
fersk laks. Stedet ligger også kun et par minutter unna
isbreen, Matanuska.

Dag 11: Sheep Mountain
Lodge - Seward (385 km)
Dere kjører fra de varme kildene i dag, og turen
fortsetter sørover mot Anchorage. Et av høydepunktene
på dagens tur er besøket til 'The Indepedence Mine' i
Hatchers Pass. Dere kjører utenom Anchorage og
fortsetter sørover mot kystbyen Seward. Dere kjører på
Seward Highway og langs den naturskjønne Turnagain
Arm. Dette stedet er kjent for tidevannet hvor man ofte
kan se hvithval i havet og sau som går langs veikanten.

Et fint sted å stoppe for lunsj er på Alyeska Ski
Resort/Girdwood. Etter lunsj kan man også ta en
kabelbane opp til Mt. Alyeska og nyte den flotte utsikten

der oppe.

Når dere er fremme i Seward anbefaler vi å ta en
avstikker til Exit Glacier og til 'the SeaLife Center'.

Dag 12: Seward - Kenai
Fjord National Park
Seward er en hyggelig liten kystby og er en inngangsport
til den spektakulære nasjonalparken, Kenai Fjords
National Park. I dag skal dere på en 6-timers seiltur i
parken. Høydepunktene er mange, enorme isbreer og et
imponerende dyreliv med sjøløver, havotere, hvaler og
lunder. I løpet av seilturen får man servert lunsj.

Etter den fantastiske naturopplevelsen har dere resten
av dagen til å utforske Seward.

Dag 13: Seward - Homer |
288 km
Bruk dagen på å kjøre litt rundt på Kenai halvøyen. Dere
kan kjøre langs den turkise elven Kenai, som er et perfekt
sted for å fange laks. Fortsett mot Homer med mulige
stopp i små, historiske byer og med fantastiske
fotomuligheter ved kystlinjen ved Cook bukten. Fremme



Sjøløver - Prince William Sound
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i Homer finner dere en pittoresk kystby som ligger ved
bredden av Kachemak-bukten.

Bruk resten av dagen I Homer, en hyggelig liten by med
masse å by på. Her er det flere kunstgallerier, museum,
kaffebarer på hvert gatehjørne, fine restauranter og gode
sandwichbarer. Byen har også en levende musikkscene.
Kanskje ikke så rart at Homer blir kalt for Alaskas
kulturelle hovedstad.

På den andre siden av bukten finner man Kachemak Bay
State Wilderness Park, et enormt naturparadis med
isbreer, fjell, og flotte steder for kajakkturer og vandring.
For å komme til parken kan man ta en vanntaxi fra
Homer.

The Homer Spit er stedet hvor turister flokker seg om
sommeren. Dette er en smal passasje som går ut fra
Homer, hvor folk soler seg, fisker og slapper av.

Dag 14: Homer
Dere har nå hele dagen på egen hånd til å nyte livet i
Homer. Har dere ikke fått nok av isbreer ennå, så kan
dere alltids ta turen til Kachemak Bay State Park, eller
dra på en flysafari for å se etter bjørn (egen utgift).

Dag 15: Homer -
Anchorage | 373 km
I dag forlater dere Homer og kjører i retur mot
Anchorage. Dere tar Sterling & Seward Highway til
Anchorage. Det er mange muligheter til noen flotte
gåturer langs ruten. Fremme i Anchorage sjekker dere
inn på hotellet dere bodde på i starten av reisen.

Dere har resten av dagen på egen hånd til å utforske mer
av Anchorage.

Dag 16: Avreise fra
Anchorage
I dag skal leiebilen leveres, og dere skal nå påbegynne
hjemreisen til Norge i løpet av dagen.

Dag 17: Ankomst til Norge
Det er ankomst til Norge i løpet av dagen.



Priser og avganger
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Reiseperiode  Juni  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt dobbeltrom)

Fra kr.
52 998,00 NOK

Reiseperiode Juli-August  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Fra kr.
56 298,00 NOK

Reiseperiode Juni  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
50 198,00 NOK

Reiseperiode Juli-August  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
54 998,00 NOK

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og avgifter
15 netter på hotell
14 dagers leie av full size bil (f. eks. Chrystler 200)
White Water Rafting ved Denali National Park
Busstransfer inn i Denali National Park
Entré til varmekilder
1 dags sykkelleie i Chena Hot Spring
Heldags kajakktur til Shoup Glacier
Halvdags vandretur til Matanuska Glacier
6 timers seiltur på Kenai Fjords National Park inkl. lunsj

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring
Ture og transfers, der ikke er nævnt i programmet
Forplejning med mindre andet er anført
Drikkepenge med mindre andet er anført
Vaksiner (kontakt egen lege) https://www.benns.no/viktig-informasjon)
Visum/innreisetillatelse til USA (les mer her)

Prisen inkluderer:

http://www.benns.no/viktig-informasjon
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Fly t/r inkl. skatter og afgifter
Første 1 natt på hotell
14 netters leie av bobil
Ubegrenset miles
Enveisleie
Leie av sengetøy, håndklær og kjøkkenutstyr
10 % rabat på KOA campingplasser

Prisen inkluderer ikke:

Reise- og avbestillingsforsikring
Campingplasser
Eventuelle tips
Eventuelle bompenger
Vaksiner (kontakt din fastlege)
Visum/innreisetillatelse Les mer her

Viktig om nevnte priser

Vi gjør oppmerksom på at prisene ovenfor kun er estimerte fra-priser, noe som betyr, at prisen kan variere med tanke
på reiseperiode, bestillingstidspunkt, lengde på turen og andre faktorer. Prisen skal ses som en veiledende indikasjon
på hva en bobilferie koster. Ønsker du et spesifikt tilbud for din drømmereise, så er du velkommen til å kontakte oss
for et uforpliktende tilbud.

La oss skreddersy din bobilferie

Nevnte reise er bare et reiseforslag til hva du har mulighet for å oppleve. Reiseforslaget er satt sammen av våre
kompetente reiseeksperter, som selv har kjørt rundt i bobil i området. Vi setter sammen den endelige reiseplanen i
samarbeid med deg, slik at den blir skreddersydd til dine ønsker og behov.

Skriv til oss eller ring på tlf.: 23 10 23 80 for en prat om din bobilferie.

/umbraco/Vaksiner%20(Ta%20kontakt%20med%20din%20fastlege)
https://www.benns.dk/kontakt/fa-et-tilbud


Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/usa/alaska-for-de-aktive-55827?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/usa/alaska-for-de-aktive-55827%3E

