HØJDEPUNKTER I ALASKA
I Alaska er et imponerende landskab og mulighed for at opleve et rigt dyreliv. En kør-selv
ferie i et motorhome er en fantastisk måde at udforske denne enorme og afsidesliggende
vildmark med Denali National Park og Mount McKinley.
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Dag 1 > Afhent dit motorhome hos Cruise America
i Anchorage og kør mod nordøst ad Glenn
Highway. Du passerer byerne Eagle River og
Chugiak og fortsætter videre mod Palmer, som
ligger cirka en times kørsel fra Anchorage. Når du
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der timelange sightseeing krydstogter på Portage
Denali State Park. Hvis du har tid, så tag en
afstikker til det lille bysamfund i Talkeetna.
✪ 322 kilometer ★ Denali er en 6 millioner hektar
stor vildmark, gennemskåret af en vej. Rejsende
langs vejen vil lægge mærke til den relativt
lavtplacerede nåleskov vige for en høj alpintundra
og snedækkede bjerge, der kulminerer i
Nordamerikas højeste bjergtop, det 6.190 meter
høje Denali (tidligere Mount McKinley). Vilde dyr,
store som små, strejfer rundt i det afsides
område. Ensomhed, ro og vildmark venter dig
https://goo.gl/GfW2Cq
forude.
Dag 4/5 > Før du forlader Denali National Park og
sætter kurs mod Fairbanks, foreslår vi, at du tager
på en 7-timers Tundra Wildlife Tour i Denali
National Park, hvor der er mange forskellige

Fiskefangst i floden Copper River

cruiseamerica.com
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Dag 7 > I dag kører du til Valdez og nyder den
spektakulære tur på Richardson Highway, hvor en
del af strækningen løber parallelt med TransAlaska rørledningen. Hvis vejret tillader det, så
stop op og nyd en fantastisk udsigt over Wrangell
Mountains. Kør forbi Worthington Glacier og
gennem Keystone Canyon med sine vandfald.
✪ 298 kilometer ★ Valdez er et must se på din tur i
Alaska. De bragende gletsjere og tårnhøje
Chugachbjerge, der stiger op fra havet, gør Valdez
www.bearpawrvpark.com
til et malerisk sted.
Dag 8 > Denne morgen tilbringer du ombord på
Alaska Marine Highway færgen til Whittier, der
sejler gennem det smukke sund Prince William.
Når du ankommer til Whittier kører du gennem
Whittier-Portage Tunnel (envejs tunnel, der kun er
åben for trafik på visse tidspunkter). Kør derefter
ad Seward Highway gennem det naturskønne
landskab til Seward. ✪ 137 kilometer ★ Portage
Glacier og Begich, Boggs besøgscenter er et
interessant stop på grund af deres udstillinger,
hvor besøgende kan gå gennem en isgrotte, se
levende is-orme eller røre ved et isbjerg. Vil du se
gletsjeren Portage Glacier på nærmere hold, er

Denali nationalpark med Mt McKinley i baggrunden
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Lake, eller du kan vandre langs én af de stier, der
snor sig om det frosne monument.
www.stoneycreekrvpark.com

Dag 9/10 > I dag kører du tilbage ad Seward
Highway til Anchorage, men forinden besøger du
Kenai Fjords National Park med nogle af de mest
uberørte, robuste og betagende gletsjer udsigter i
Nordamerika. Den massive iskappe, Harding
Icefield, er kilden til de 38 gletsjere i parken.
Gletsjerne har på skift formet fjordene og skabt et
hjem for de mange arter af dyr i havet - både
pattedyr, fisk og havfugle. ✪ 209 kilometer
★ Nyd et Wildlife & Glacier krydstogt i
naturskønne Kenai Fjords National Park og hvis
du er heldig, ser du måske en hval.
www.goldennuggetcamperpark.com
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Dag 11 > Aflever dit motorhome hos Cruise
America og god rejse hjem.

Kajaksejlads på havet ved Valdez.
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