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En fantastisk rundreise i Canadas majestetiske landskap og
cruise i Alaskas vakre fjorder.
Bli med på en unik kombinasjonsreise hvor naturen virkelig er i
høysetet. Denne reisen tar dere fra Rocky Mountains i Canada, til
Alaskas flotte fjordlandskap og byer.
I Canada vil dere oppleve idylliske innsjøer og fjellkjeden Rocky
Mountains. Dere kommer også helt tett på den fantastiske
isbreen ved Columbia Icefield - en unik opplevelse! Deretter
venter det en avslappende togtur til vakre Vancouver, hvor dere
kan nyte de fantastiske omgivelsene som farer forbi. Etter to
dager i denne flotte byen tar dere sjøveien videre til Alaska med
Celebrity Millenium, hvor dere vil få enda flere naturopplevelser,
og en gyllen mulighet til å komme tett på Alaskas spennende
dyreliv.

Den vakre innsjøen, Lake Louise

Besøk til det største isområdet i Rocky Mountains,
Colombia Icefield, med hele 8 isbreer

Storbyopplevelser i multikulturelle Vancouver

Cruise langs Alaskas imponerende kyst

https://www.benns.no/nord-amerika/canada/rocky-mountains
https://www.benns.no/nord-amerika/usa/alaska
https://www.benns.no/nord-amerika/canada
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Dag 1 | Fredag: Avreise fra
Norge og ankomst Calgary,
Canada
Dere reiser fra Norge, og lander i Calgary på kvelden. Fra
flyplassen blir dere kjørt til hotellet i Banff.

Overnatting: Banff Inn

Dag 2 | Lørdag: Banff
Dere har dagen til å utforske Banff. Banff er omkranset
av majestetiske fjell, midt i en nasjonalpark, så dere
behøver ikke å bevege dere langt for å nyte de vakre
omgivelsene. Vi anbefaler et besøk på museet Banff
Natural History eller ta gondolbanen og nyte den
fantastiske utsikten over nasjonalparken ovenfra.

Overnatting: Banff Inn

Dag 3 - 4 | Søndag &
mandag: Lake Louise
I dag blir dere kjørt fra Banff til den verdensberømte
innsjøen Lake Louise. Her skal dere de neste dagene få
flere fantastiske naturopplevelser. Lake Louise er en del
av Banff National Park som er hele 6.641 km² stor.

Nyt den vakre innsjøen fra vannkanten eller lei en kano.
Vannet har en farge som ligner på små smaragder.

Overnatting: Lake Louise Inn
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Dag 5 | Tirsdag: Utflukt
Columbia Icefield
I dag tar en luksusbuss dere med fra Lake Louise til
Jasper. Det er mulighet for flere stopp på veien, hvor
dere kan få tatt bilder av den enestående naturen.

Når dere ankommer Columbia Icefield, går dere en 90
min. tur rundt på isen. Columbia Icefield er det største
isområdet i Rocky Mountains, og her finner man hele 8
isbreer.

Senere skal dere også bli med på en "busstur" på isen, og
dere får muligheten til å komme opp til et utsiktspunkt
som er laget av glass, herfra har dere en fabelaktig
panoramautsikt over landskapet.

Overnatting: Whistler's Inn

Dag 6 | Onsdag: Tog fra
Jasper - Vancouver
I dag skal dere ta toget fra Jasper og hele veien til
Vancouver. Her kan dere slappe av og nyte de vakre
omgivelene som farer forbi. Dere er fremme i Vancouver
tidlig neste dag.

Overnatting: På toget

Dag 7 | Torsdag: Ankomst
Vancouver
Toget ankommer Vancouver kl. 09.42, og dere har dagen
til å utforske denne multikulturelle storbyen. Vancouver
er den største byen i staten British Columbia og ligger
fantastisk plassert mellom Stillehavet og storslåtte fjell. I
sentrum ligger boligområder og forretningsgater side om
side, og gir bykjernen en hyggelig atmosfære.

Relativt høyt over bakken vil dere få øye på byens
metrosystem. En tur med SkyTrain vil gi dere et perfekt
overblikk over byen. Vil man heller se Vancouver fra
sjøsiden kan en ta en vanntaxi eller gå om bord på en
hjuldamper, som tar dere med rundt omkring i byen.

Vi kan også anbefale å besøke Vancouver Aquarium, som
er verdens første, og et av de beste akvariene i verden.
Her kan man se delfinshow og spekkhuggere, store
utendørsanlegg med otere og seler, foruten store
akvarier med tropiske korallfisker og eksotiske dyr fra
Amazonjungelen.

Overnatting: Holiday Inn & Suites Vancouver
Downtown

/nord-amerika/canada/vancouver
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Dag 8 | 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
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

Dag 9 | Lørdag: Inside
Passage
I dag seiler dere inn i Inside Passage. Et utrolig vakkert
område med en fantastisk fauna. Se etter spekkhuggere,
fjellgeit, bjørn, innsjøpapegøyer, 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

Dag 10 | Søndag:
Ketchikan
Dere ankommer Ketchikan kl.06.00. Ketchikan var
opprinnelig et sted indianerne kom for å salte fisk, men
stedet vokste betydelig i forbindelse med områdets
gulleventyr.

Dette er en veldig sjarmerende by, og mange av de gamle
husene 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.
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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

Dag 11 | 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
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

Dag 12 | 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

Dag 13 | Onsdag: Skagway
Dere ankommer Skagway kl. 07.00 og dere har hele
dagen til å oppleve denne koselige, gamle gullgraverbyen
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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.

Nyt dagen i denne sjarmerende byen midt i den
amerikanske villmarken. Dere forlater Skagway kl.16.30.

Overnatting: Celebrity Millennium

Dag 14 | 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

Dag 15 | 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. 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.

Byens største attraksjoner er nok:

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
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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.

Overnatting: Sheraton Anchorage

Dag 16 | Lørdag: Avreise
fra Anchorage
Dere reiser fra Anchorage om morgenen.

Dag 17 | Søndag: Ankomst
Norge
Dere lander i Norge etter en fantastisk reise.
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Avreisedato 19. mai 2023  - Pris per person - fra kr. | I delt lugar

I delt innvendig lugar
34 248,00 NOK

I delt utvendig lugar
37 548,00 NOK

I delt balkonglugar
42 548,00 NOK

I delt Aqua Class lugar
48 998,00 NOK

Avreisedato 25. august 2023  - Pris per person - fra kr. | I delt lugar

I delt innvendig lugar
38 548,00 NOK

I delt utvendig lugar
41 448,00 NOK

I delt balkonglugar
46 448,00 NOK

I delt Aqua Class lugar
52 898,00 NOK

Avreisedato 19. mai 2023  - Pris per person - fra kr. | Enkeltlugar

I enkel innvendig lugar
48 898,00 NOK

I enkel utvendig lugar
55 498,00 NOK

I enkel balkonglugar
65 548,00 NOK

I enkel Aqua Class lugar
78 448,00 NOK

Avreisedato 25. august 2023  - Pris per person - fra kr. | Enkeltlugar

I enkel innvendig lugar
56 998,00 NOK

I enkel utvendig lugar
62 698,00 NOK

I enkel balkonglugar
72 748,00 NOK

I enkel Aqua Class lugar
85 648,00 NOK

Oppgradering til sovekupe

Sovekupe (2 personer) er et privat rom med toalett og aircondition. Kupeen inneholder komfortable lenestoler om
dagen, som blir gjort om til en køyeseng om natten. I tillegg er det også et lite skap som kan inneholde en stor og en
liten koffert, leselampe og vask. Det er tilgang til felles dusj med gratis dusjsett som inneholder såpe, sjampo,
badehette, håndkle og vaskeklut.
Pris per person i mai: 6 450 kr.
Pris per person i august: 9 250 kr.

Sovekupe (1 person) er et lite privat rom med vask og aircondition. Det er også tilgang til felles dusj med gratis
dusjsett, som inneholder såpe, sjampo, badehette, håndkle og vaskeklut. Kupeen har en enkeltseng som kan gjøres
om til 2 sitteplasser om dagen hvis ønskelig.
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Pris per person i mai: 6 450 kr.
Pris per person i august: 9 250 kr.

Prestige Class har en elegant og moderne innredning i en romslig kupe med stort vindu, en L-formet sofa om dagen
og en Murphy-seng for to personer om natten. I tillegg har kupeen flatskjerm-TV, minibar, eget bad med dusj og
elektrisk oppvarming i gulv og vegger som holder en behagelig og konstant temperatur.
Pris per person i dobbeltkupe i mai: 15 850 kr.
Pris per person i dobbeltkupe i august: 17 000 kr.
Pris per person i enkeltkupe i mai: 33 600 kr.
Pris per person i enkeltkupe i august: 36 000 kr.

Se også Cruise til Alaska & togreise med Rocky Mountaineer

/nord-amerika/luksuscruise-til-alaska-rocky-mountaineer-58436


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                

Vi sitter klar på telefonen
mandag - fredag fra kl. 8.30 - 16.30

Fly Oslo - Calgary / Anchorage- Oslo (avreise fra
andre flyplasser mot tillegg i pris)

Skatter og avgifter

Transfer fra Calgary Airport til hotell i Banff

2netter på Banff Inn*** i Banff

Transfer fra Banff til Lake Louise

2netter på Lake Louise Inn*** i Lake Louise

Heldagstur på Icefield Parkway fra Lake Louise til
Jasper

1natt på Whistler's Inn*** i Jasper

Tog fra Jasper til Vancouver med komfortsete

1nat på Holiday Inn & Suites Vancouver
Downtown***

7netters cruise fra Vancouver til Seward med
Celebrity Millennium

Måltider og underholdning ombord

Transfer fra Seward til Anchorage

1natt på Sheraton Anchorage***

Reiseforsikring

Oppgradering til sovekupé i toget

Måltider, utflukter, entréer og transfers som ikke
er beskrevet i reiseplanen

ESTA - Innreisetillatelse til USA

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/rundreise-i-canada-og-cruise-til-alaska-8895?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/rundreise-i-canada-og-cruise-til-alaska-8895%3E

