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ALASKA CRUISE 2019
Avreise 20.juni - 11 dager kr. 32 000,-

Dag for dag program:
Dag 1: Oslo - Island - Canada
Vi møtes på Gardermoen kl.13.45 for å sjekke inn med
Icelandair som skal ta oss med til Vancouver og Canada. Med
en mellomlanding underveis på Island setter vi bena på
Canadisk grunn kl.18.00 - lokaltid. Vår sjåfør møter oss på
flyplassen for å følge oss til vår første natt på eventyret: River
Rock Casino Resort her i Vancouver.

Dag 2: Vancouver
Etter en god natt frokost og med litt frokost i magen sjekker
vi ut av hotellet og tar plass i vår ventende buss. Vi starter
med en guidet rundtur her i Vancouver sammen med vår
lokalguide. Visste du forresten at Vancouver er omringet av
vann på 3 sider? Utpå ettermiddagen vender vi snuten mot
Cruise terminalen hvor vi sjekker ombord på Radience of the
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Seas som skal være vårt flytende hjem den neste uken. Skipet
legger fra kai kl.16.30 lokal tid. Felles middag og sosial hygge
ombord.

Dag 3 - 8: Cruise i Alaska
Alaska:
Alaska er den største staten i
USA, og ble innlemmet i
unionen som den 49. staten i
1959. Alaska ligger helt ytterst
nordvest for det
nordamerikanske kontinentet.
Da Alaska ble kjøpt opp av
USA i 1867, ble området kalt
"Seward's Folly" etter USAs
statsminister William Seward.
Det var han som arrangerte å
kjøpe landet fra Russland.
Kritikere av kjøpet trodde at
landet ikke hadde noe å tilby,
men oppdagelsen av gull på
1890-tallet skapte en invasjon
av nybyggere.
Staten grenser til
Beauforthavet og Arktis i nord;
Canadas Yukon-territorium og
British Columbia-provinsen i
øst; Alaska-bukten og
Stillehavet i sør; Beringstredet
og Beringhavet i vest; og
Chukchi havet til nordvest.
Hovedstaden her i Alaska er
Juneau.

Vi har 7 fantastiske dager foran oss for å nyte livet ombord,
imponerende naturlandskaper og uforglemmelige besøk i
land. Frokost, lunsj og middag hver dag, men man kan egentlig
spise nesten hele døgnet om man ønsker på cruise.
På vår første dag ombord får vi oppleve å seile gjennom the
Inside Passage - og for å være ærlig tror jeg de færreste av oss
har tid eller lyst til å forlate den flotte utsikten som vi
opplever gjennom passasjen - denne beskyttede vannveien er
en av de vakreste og mest naturskjønne i hele verden. Dette er
også et av de få stedene hvor dyptgående skip kan seile så nær
bratte fjellvegger. Vi får oppleve massive isbreer, skogkledde
øyer, tåkete regnskoger og is skårne og spøkelsesaktige fjorder.
Videre venter eventyrlige plasser som Ketchikan som viser oss
virkelighetens Alaska uansett om du er interessert i kultur, de
første innbyggerne som slo seg ned her, lokale kunstnere,
shopping, fisking eller friluftsliv. Ketchikan er kjent som “den
første byen” i Alaska, og du kan ikke unngå å legge merke til
de mange totempælene som finnes her. Totempælene tjente
mange funksjoner for de innfødte, og både legender,
familiebegivenheter og historiske hendelser ble avmerket på
dem. Vi spaserer i de restaurerte gatene fra gullrushtiden, og
ser det berømte Dolly’s House. Dolly Arthur utøvde verdens
eldste yrke, og huset hennes gir i dag et unikt og fascinerende
innblikk. Tips: Du har muligheten til å bli flydd ut i
villmarken med sjøfly for det ultimate fiske – det er ikke for
ingenting at Ketchikan er kjent som verdens laksehovedstad.
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Vi besøker også Icy Strait Point som er den eneste privateide
Cruise destinasjonen i Alaska, hovedstaden Juneau som med
det store gullrushet i 1880 ble forvandlet til en livlig gruveby,
og i 1900 ble byen Alaskas territorialhovedstad, Skagway som
med sine snaue 1000 innbyggere ligger i Alaskas sørøstre del her lever gullrushets ånd i beste velgående. Her finner vi
trefortau, hestekjerrer, gammeldagse “saloons” og vakker
natur. Vi avslutter cruiset med å få oppleve den storslagne
Hubbard Glacier som strekker seg hele 122 km fra sitt
utspring i Yukon og frem til havet. Isbreen er også hele 10
kilometer bred og er dermed Alaskas lengste isfront.
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Reisefakta:
• Flyreise Oslo - Vancouver med

Iceland Air
• 2 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom inkl.frokost
• Besøk i Juneau, Skagway, Icy

Strait Point og Ketchikan
• 7 netter ombord på Radience

of The Seas med plass i
innvendig dobbelt lugar
• Helpensjon på selve Cruiset, fra

om med middag dag en og
frem til frokost siste dag pluss
mye mer
• Guidet rundtur med lokalguide

i Vancouver
• Guidet rundtur med lokalguide

i Anchorage
• Besøk og entre til Alaska

Wildlife Conservation Center

Dag 9: Seward - Anchorage
Gjennom natten har vi sovet oss frem til Seward her i Alaska
hvor vi ankommer havnen kl.05.00. Bare ta det rolig - vi spiser
en god frokost før vi forlater skipet ved 09.00 tiden, vi
plukker opp vår bagasje i terminalen og fortsetter ut til vår
buss. Vi starter formiddagen med en stopp ved Exit Isbreen
og besøk på Alaska Wildlife Conservation Center før vi
fortsetter til Anchorage. Ved ankomst Anchorage vil det bli en
guidet rundtur sammen med vår lokalguide før vi sjekker inn
på vårt hotell, Hilton Anchorage. Resten av dagen til egen
disposisjon, men det er fullt mulig å følge reiselederen på det
hun måtte ha på programmet

Dag 10: Anchorage - Flyplass
Etter en god natt søvn og litt frokost må vi dessverre si takk
for oss for denne gang og vende snuten mot flyplassen. Vårt
fly har avreise på tidlig ettermiddag. Vi flyr via Seattle og
Keflavik

• Havneavgifter
• Tips ombord på båten
• Skatter og avgifter på både fly

og båt
• Flyreise Anchorage - Oslo med

Iceland Air
• Reiseleder med fra Norge

Tillegg:
Enkeltrom på hotellene kr. 2990,Enkelt lugar ombord på Cruiset
kr. 6290,Utvendig lugar KUN kr. 1890,- pr
pers når to personer deler
Lugar med Balkong kr. 6500,- pr
pers når to personer deler
Esta skjema kr.150 pr pers

Dag 11: Keflavik - Oslo
Forhåpentligvis har vi fått noen timer med søvn ombord på
flyet før vi lander i Oslo kl.15.00 norsk tid.
Vi håper alle har hatt en enestående opplevelse og kommer
hjem med bare god minner og flotte bilder!
På gjensyn!

