
Cruise til Alaska & togreise
med Rocky Mountaineer

Cruise til Alaska & togreise
med Rocky Mountaineer

61 398,-
Pris per person - Fra kr

14 dager
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Bli med på en fantastisk kombinasjonsreise i det vestlige USA og
Canada. Her venter en perlerekke av storslåtte opplevelser som
kan nytes i førsteklasses rammer. Reisen kombinerer
sjarmerende storbyer med unike cruiseopplevelser på Celebrity
Millennium på seilasen gjennom Inside Passage i Alaska og
storslått natur i det canadiske Rocky Mountains på en
legendarisk togreise med Rocky Mountaineer.
Reisen gir dere det beste av Alaska og det vestlige Canada med
en unik kultur og historie, enestående flora og fauna,
imponerende ruvende fjell og innsjøer og isbreer som kan ta
pusten fra enhver. I tillegg er service, kvalitet og gastronomi på
høyt nivå, så er alle elementer som utgjør den perfekte reisen til
stede.
Nyt en kombinasjonsreise på høyt nivå!

Fantastiske natur- og dyreopplevelser

2 dagers togreise med Rocky Mountaineer

Cruise gjennom Inside Passage

Luksusopphold ved Lake Louise

https://www.benns.no/togreise-med-rocky-mountaineer-5-stjerners-utsikt


Dagsprogram
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Dag 1 | Mandag: Avreise
fra Norge og ankomst til
Calgary
I dag er det avreise fra Norge og dere ankommer Calgary
i løpet av dagen. Dere blir transportert i buss til Lake
Louise hvor dere skal bo de første to nettene på det
eksklusive Fairmont Chateau Lake Louise. Gled dere til
et hotell som ligger helt ved bredden av den vakre
innsjøen Lake Louise og som er omgitt av Rocky
Mountains ruvende tinder.

Aktivitet inkludert: Busstransport fra Calgary Airport til
Lake Louise
Overnatting: Fairmont Chateau Lake Louise

Dag 2 | Tirsdag: Lake
Louise
Nyt en god frokost på hotellet og gled dere til en hel dag
til å nyte tilværelsen og omgivelsene på det fanastiske
luksushotellet. Dere har også muligheten til å bli med på
en uforglemmelig heldagstur langs Icefield Parkway som
slynger seg gjennom Rocky Mountains via isbreer og
vakre fjellinnsjøer.

Tilleggsmulighet: Helgdagstur til Columbia Icefield

Forbered deg på opplevelsen av Columbia Icefield.
Columbia Icefield dekker en flate på 325 kvm2 og er
opptil 320 meter dyp - dette imponerende isfeltet danner
en av de største ismassene sør for polarsirkelen. Langs
den naturskjønne strekningen får man oppleve vakre
innsjøer, imponerende isbreer og et ellers spektakulært
landskap.

I løpet av turen skal dere en tur på Athabasca Glacier i et
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Ice Explorer kjøretøy. Denne isbreen representerer en
betydelig del av hele isteppet. Etter eventyret på isen,
skal dere videre til Glacier Skywalk. Stig ut på en
klippevandring hvor gigantiske isbreer er over deg og
den spektakulære Sunwapta Valley ligger nedenfor. På
Glacier Skywalk får dere oppleve fossefall, dyreliv,
fossiler og en 1 km lang rute som leder bort til en
plattform hvor glass er alt som skiller deg fra et 280
meter langt stup.

Høydepunkter på turen inkluderer:

Columbia Icefields
Peyto Lake - en smaragdgrønn innsjø ved
Canadian Rockies
Saskatchewan Crossing - en kaffepause på en av
Canadas største postkortutstilling
Mountain Picnic Lunch - nyt en deilig sandwich
langs Icefields Parkway
Crowfoot Glacier - en av de mange isbreene man
vil komme tett på i løpet av dagen
Bow Lake - en 4,3 km lang og flott innsjø

Måltider inkludert: Lunsj
Overnatting: Fairmont Chatueau Lake Louise

Dag 3 | Onsdag: Lake
Louise - Kamloops med
Rocky Mountaineer
Etter en god frokost på hotellet er dere klare til neste del
av eventyret - nemlig en uforglemmelig togreise med det
legendariske toget Rocky Mountaineer. Dere sjekker inn
på toget fra hotellet og herfra reiser dere med toget mot
byen Kamloops i hjertet av British Columbia. Nærmere
tidspunkt avhenger av når dere reiser.

Togreisen bærer vestover gjennom de mektige Rocky
Mountains til provinsen British Columbia. Her er det
bare å glede dere til en perlerekke av spektakulære og
skiftende naturscener. Nyt synet av alt fra ruvende
tinder med fjellpass, pittoreske fjellsjøer og lange
tuneller til flate jordbruksområder. Dagens strekning er
en del av den rike toghistorien i de canadiske Rocky
Mountains.

Dagens høydepunkter inkluderer bl.a.:

Craigellachie, hvor den siste nagle ble slått i den
canadiske jernbanen til Stillehavskysten.
Togturen over Rogers Pass.
Kicking Horse Canyon.
The Spiral Tunnels.
De snødekte tindene i det canadiske Rocky
Mountains.

/togreise-med-rocky-mountaineer-5-stjerners-utsikt
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Nyt servicen om bord på toget. Dere er vel fremme i
Kamloops om kvelden og etter dere har sjekket inn på
hotellet deres i Kamloops er resten av kvelden på
egenhånd. Slapp av på hotellet eller ta turen ut i denne
sjarmerende byen. Alle hotellene i Kamloops er av god
kvalitet uten å være luksuspreget på noen måte.

Måltider inkludert: Frokost og lunsj om bord på Rocky
Mountaineer
Overnatting: Hotel i Kamloops

Dag 4 | Torsdag:
Kamloops-Vancouver med
Rocky Mountaineer
Dere blir kjørt i buss fra hotellet deres tilbake til
togstasjonen. Det er tidlig avgang fra Kamloops og reisen
fortsetter vestover gjennom Britisk Columvia, hvor
rekken av spektakulære naturscener fortsetter.

På reisen i dag vil dere oppleve dramatiske endringer i
landskapet fra det tørre, ørkenaktige landskapet i hjertet
av British Columbia, gjennom skog og elverike daler
omkranset av ruvende gjell i Cascade fjellkjeden til det
frodige, grønne markene i Fraser Valley.

Dagens høydepunkter:

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

Dere ankommer Vancouver på slutten av dagen og
sjekker inn på hotellet deres som ligger i hjertet av byen.

Måltider inkludert: Frokost og lunsj om bord på Rocky
Mountaineer
Overnatting: Fairmont Pacific Rim eller tilsvarende

Dag 5 | Fredag: Avgang
med Celebrity Millennium
fra Vancouver
Dere har formiddagen i Vancouver. Besøk for eksempel
byens grønne lunge, Stanley Park. Parken er mye større
enn Central Park i New York, faktisk så stor at du kan
kjøre rundt i den i bil. Det kan virkelig anbefales å gå eller
sykle rundt i parken og nyte dens stillhet, vakre oaser og
det rike dyrelivet.

I Stanley Park skal man ikke lete lenge for å få øye på
halvtamme ekorn eller noen av de flerfoldige fugleartene
som lever i parken. Her kan man også få noen flotte
kulturopplevelser, blant annet 9 fascinerende
totempæler som er en yndet turistattraksjon, og
utescenen Malkin Bowl, hvor det til tider blir holdt
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konserter for de besøkende.

Kl. 16.30 går dere om bord på cruiset Celebrity
Millennium, som skal ta dere med på en spennende reise
til staten som går under kallenavnet «The Last Frontier» -
nemlig USAs største delstat, Alaska.

Overnatting: Celebrity Millennium
Måltider inkludert: Frokost på hotellet, helpensjon på
skipet

Dag 6 | Lørdag: Inside
Passage
I dag seiler dere inn i Inside Passage. Et utrolig vakkert
område med en fantastisk fauna. Se etter spekkhuggere,
fjellgeit, bjørn, lundefugler, otere og mange flere
dyrearter. Men det mest imponerende synet må nok
være den majestetiske knølhvalen. Nyt utsikten til de
vakre fjellene og det imponerende isbrelandskapet.

Overnatting: Celebrity Millennium
Måltider inkludert: Helpensjon på skipet

Dag 7 | Søndag: Ketchikan
Dere ankommer Ketchikan kl.06.00. Ketchikan var

opprinnelig et sted urfolket kom for å salte fisk, men
stedet vokste betydelig i forbindelse med områdets
gulleventyr.

Nyt denne sjarmerende byen og synet av de mange
gamle husene som er bygget på påler i vannet. I
indianerlandsbyene like i nærheten kan man se vakre
utskårne og fargerike totempæler, hvor man også får
høre hvilke historier som gjemmer seg i disse
kunstverkene. Man kan også lære mer om totempælenes
historie på Totem Heritage Center som ligger i byen.

Er dere glad i laks, er Ketchikan det perfekte sted å prøve
Alaska-laksen! Dere seiler fra Ketchikan tilbake til Inside
Passage kl. 16.00.

Overnatting: Celebrity Millennium
Måltider inkludert: Helpensjon på skipet

Dag 8 | Mandag: Icy Strait
Point
Dere ankommer Icy Strait Point kl. 09.00. Besøk det
historiske området for konserveringsindustrien som er
datert tilbake til 1930. Det er nå blitt renovert og gir
besøkende et interessant innblikk i Alaskas historie.

Det opprinnelige mathuset er også blitt renovert, og her
kan dere spise 'the Alaskan way'. Stedet er også kjent for
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sitt fantastiske marineliv. Det er heller ikke uvanlig å se
enten hval eller spekkhuggere på en kveldstur i
havnefronten.

Vil dere ha en skikkelig kulinarisk opplevelse bør dere
besøke The Fish House. Her får man servert villaks,
ørret, krabber og andre delikatesser fra Alaska.
Restauranten ligger like ved havnefronten i Hoonah.

Kl. 18.00 forlater dere Icy Strait og setter kursen videre
mot Juneau.

Overnatting: Celebrity Millennium
Måltider inkludert: Helpensjon på skipet

Dag 9 | Tirsdag: Juneau
Kl. 07.00 ankommer dere Alaskas hovedstad, Juneau.
Dette har vært hovedstaden i Alaska siden 1906, og den
eneste måten å komme seg hit er enten til vanns eller i
luften, det er nemlig ingen veier som fører til Juneau.

Det var det store gulleventyret som bidro til at byen ble
grunnlagt i 1880. I dag er Juneau inngangsporten til noen
av Alaskas mest fantastiske naturopplevelser. Juneau
ligger ved foten av Mt. Juneau, og rett ved vannet i
Gastineau Channel. Tett på byen ligger den populære
isbreen Mendenhall, som absolutt er verdt å se.

Det er et par museer i byen man kan besøke: The

Juneau-Douglas City Museum og Alaska State Museum.
Man kan også ta taubanen opp til Mt. Roberts, som
garanterer en fantastisk utsikt over Juneau. Men en
helikoptertur vil uten tvil gi dere den aller beste utsikten
over dette unike landskapet.

Kl. 20.30 forlater dere denne sjarmerende byen og seiler
mot Skagway.

Overnatting: Celebrity Millennium
Måltider inkludert: Helpensjon på skipet

Dag 10 | Onsdag: Skagway
Dere ankommer Skagway kl. 07.00 og dere har hele
dagen til å oppleve denne koselige, gamle gullgraverbyen
som, i likhet med Juneau, opplevde en skikkelig gullfeber
på slutten av 1800-tallet.

Skagways historiske bysentrum består av ca. 100
velbevarte bygninger fra gulltiden. Av andre interessante
severdigheter er Skagway-delen til den store historiske
parken 'Klondike Gold Rush Historical Park' og Skagway
Museum & Archives som man finner i byens rådhus, også
verdt et besøk. Sistnevnte gir et spennende innblikk i
byens historie, og samtidig vil dere oppleve Alaskas
første steinbygning, bygget av granitt fra Canada. Et
besøk på kirkegården 'The Gold Rush' kan også
anbefales.
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Nyt dagen i denne sjarmerende byen midt i den
amerikanske villmarken. Dere forlater Skagway kl.16.30.

Overnatting: Celebrity Millennium
Måltider inkludert: Helpensjon på skipet

Dag 11 | Torsdag: Passerer
Hubbard Glacier
Isbreen Hubbard er uten tvil et spektakulært syn.
Hubbard Glacier er den mest aktive isbreen i Alaska, og
det sier litt! Celebrity Millennium vil sørge for at dere vil
få best mulig utsikt til denne enestående severdigheten.
Breen består av hele 1350 km² blå is. Dere seiler her
mellom kl. 07.00 - 11.00.

Overnatting: Celebrity Millennium
Måltider inkludert: Helpensjon på skipet

Dag 12 | Fredag: Seward
Celebrity Millennium ankommer Seward kl. 05.00.
Seward en en liten sjarmerende havneby, omkranset av
Kenaifjellene og ligger ved de vakre fjordene i Kenai
Fjords National Park. Dere sjekker ut av skipet og kl.
09.45 er det avgang med bussen, som kjører dere til
Anchorage.

Dette er en flott busstur, som tar dere med over halvøya
Kenai med utsikt til majestetiske fjell og vakre fjorder.
Dette området er beryktet for sitt enestående natur- og
dyreliv. Fra bussvinduet kan det godt hende at man får
øye på en elg eller to som gresser på de flate områdene.

Dere er fremme i Ancorhage kl. 12.30. Anchorage er godt
tilrettelagt for fotgjengere og syklister som gjør at byen
er enkel å utforske.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Alaska Museum of History and Art.
Alaska Native Heritage Center.
Anchorage Museum.
Det historiske Anchorage Hotel. Hotellet ble
etablert i 1916 og var byens 'skyskraperbygning'
på den tiden, med sine to etasjer! Herfra kunne
man få oversikt over hele byen, da de fleste bodde i
telt på den tiden. Hotellet har nylig blitt renovert
og er et fantastisk levende bevis på byens
pionértid.
Byens gamle rådhus fra 1936.
Oscar Anderson House Museum - Et av byens
eldste hus, bygget i 1915 av Oscar Anderson, som
var entreprenør blant annet innenfor lufttransport
og avisbransjen.
Tony Knowles Coastal Trail - Gå en tur på denne
vakre turstien, som starter i Anchorange sentrum,
ved 2.Avenue.
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Overnatting: Sheraton Anchorage

Dag 13 | Lørdag: Avreise
fra Anchorage
Dere reiser fra Anchorage om morgenen.

Dag 14 | Søndag: Ankomst
Norge
Dere lander i Norge etter en fantastisk reise.

Service på Rocky
Mountaineer
Når dere reiser med Rocky Mountaineer gjennom
canadas Rocky Mountains, har dere mulighet til å velge
mellom to høye servicenivåer:

Silver Leaf
Prisen inkluderer Silver Leaf hvor dere skal sitte i en
spesialdesignet vogn med vinduer som går helt opp til

taket. Utover dette får dere:

Komfortable seter som blir tildelt før reisens start.
Flotte, regionalt inspirerte varmer retter som
serveres på plassen deres.
To verter samt en "culinary team leader"
Alkohol og alkoholfrie drikker.
Snacks og forfriskninger.
Utendørsområder mellom vognene med utsikt.
Hør spennende historier og fortellinger av de
ansatte om omgivelsene underveis.
Om natten: Komfortable hoteller med restaurant
og i gåavstand fra togstasjonen (all overnatting i
Kamlopps og Quesnel har en gjennomsnittlig
standard og kan ikke oppgraderes).
Bagasjen leveres til hotellrommet.

Gold Leaf
Om dere ønsker oppgradere til Gold Leaf er det bare å
glede dere til en spesialdesignet vogn i to etasjer med
panoramautsikt i andre etasje og spisekupé med store
vinduer i underetasjen. Ut over dette får dere:

Måltider: Gourmet à la carte.
Komfortable seter som blir tildelt før reisens start.
Tre til fire verter samt et helt "culinary team"
Alkohol og alkoholfri drikke
Snacks og forfriskninger
Utendørsområde i en stor 'forhal' uten tak.
Hør spennende historier og fortellinger av de
ansatte om omgivelsene underveis. Om natten:
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Luksuriøse hotellromr med Premium
værelseskategori (all overnatting i Kamlopps og
Quesnel har en gjennomsnittlig standard og kan
ikke oppgraderes).
Bagasjen leveres til hotellrommet

All Inclusive
Always Included - alltid inkludert på alle cruise med
Celebrity Cruises

Classic drikkepakke - ubegrenset brus, juice,
spesial-te og kaffe, smoothies, vann på flaske (ikke
premium brands), øl opp til $6, sprit og cocktails
opp til $8 samt vin i glass opp til $9.
Tips - tips til besetningen - inkluderer IKKE tips på
for eksempel spabehandlinger, spesialrestauranter
og drikkevarer, som ikke er inkludert i
drikkepakken.
Gratis WiFi - Internett adgang på 2 enheter
(devices), så dere kan surfe på nettet eller bruke
e-mail eller SMS

Alle gjester i samme lugar skal velge den samme pakken
på reservasjonstidspunktet.
Drikkepakken inkluderer ikke drikkevarer i minibaren,
fra roomservice og i gavebutikker.
Gjester under 18/21 år får alkoholfri drikkepakke.
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Avreisedato 22. mai 2023  - Pris per person - fra kr. | I delt lugar

I delt innvendig lugar
60 398,00 NOK Utsolgt

I delt utvendig lugar
63 698,00 NOK Utsolgt

I delt balkonglugar
68 698,00 NOK Utsolgt

I delt Aqua Class lugar
74 998,00 NOK Utsolgt

Avreisedato 28. august 2023  - Pris per person - fra kr. | I delt lugar

I delt innvendig lugar
61 398,00 NOK

I delt utvendig lugar
64 248,00 NOK

I delt balkonglugar
69 298,00 NOK

I delt Aqua Class lugar
75 748,00 NOK

Avreisedato 22. mai 2023  - Pris per person - fra kr. | Enkeltlugar

I enkel innvendig lugar
79 198,00 NOK Utsolgt

I enkel utvendig lugar
85 798,00 NOK Utsolgt

I enkel balkonglugar
95 848,00 NOK Utsolgt

I enkel Aqua Class lugar
108 748,00 NOK Utsolgt

Avreisedato 28. august 2023  - Pris per person - fra kr. | Enkeltlugar

I enkel innvendig lugar
80 698,00 NOK

I enkel utvendig lugar
86 398,00 NOK

I enkel balkonglugar
96 448,00 NOK

I enkel Aqua Class lugar
109 348,00 NOK

Tilleggskjøp av heldagstur til Columbia Icefield
Les om turen under dag 2 i reiseplanen
Pris pr. person: kr. 2 500

Oppgradering til Gold Leaf:
Les mer om fordelene ved oppgradering til Gold Leaf om bord på Rocky Mountaineers i reiseplanen.
Pris per person i mai: kr. 7 400
Pris per person i august: kr. 7 800

Se også Rundreise i Canada og cruise til Alaska

/nord-amerika/canada-og-alaska-med-buss-tog-og-skip-8895
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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                

Fly t/r inkl. skatter og avgifter

Busstransport fra Calgary til Lake Louise

2netter på Fairmont Chateau Lake Louise

2dagers luksus togreise med Rocky Mountaineer

1natt på hotell i Kamloops

1natt på hotell i Vancouver

7netters cruise fra Vancouver til Seward med
Celebrity Millennium inkl. All Inclusive

Måltider og underholdning om bord på Celebrity
Millennium

Transport fra Seward til Anchorage

1natt på Sheraton Anchorage***

Reiseforsikring

Turer og transport som ikke er nevnt i
programmet

Måltider med mindre annet er opplyst

Tips med mindre annet er opplyst

ESTA - Innreisetillatelse til USA

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/luksuscruise-til-alaska-rocky-mountaineer-58436?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/luksuscruise-til-alaska-rocky-mountaineer-58436%3E

