
1. dag 

København/Billund-Anchorage 

Der er afgang fra København (eller 
Billund) med et skift eller to til Alaskas 

største by Anchorage. hvor I afhenter 

jeres udlejningsbil og kører til hotellet. 

Overnatning og morgenmad 

Comfort Inn Ship Creek 

 

2. dag 

Anchorage 

Alaskas største by fremstår moderne 
og dynamisk – den har altid været 

den største og mest atypiske by i 

staten, men omgivelserne er 

fantastiske.  

Tag på dagstur til Turnagain Arm syd 

for Anchorag med cruise på Portage 

Lake.  
Overnatning og morgenmad 

Comfort Inn Ship Creek 

3. dag 

Anchorage-Homer 

(Kørselv ca. 400 km) 

I dag går turen den meget smukke vej 
til Homer, først gennem Chugach 

National park mod Homer på Kanai-

halvøen og sidste del af turen er 

utroligt smuk med mange udsigter 

over havet.  

 

Måske er heldig at se elge eller 

rensdyr og selvom der kun er 375 km. 

kan man bruge hele dagen på at nyde 

den smukke natur 
Overnatning og morgenmad: 

Best Western Bidarka Inn 

 

4. dag 

Homer 

Homer har 6.000 indbyggere og ligger 

virkeligt smukt i bunden af en smuk  

og byen er en magnet for kunstnere 

så der er masser af gallerier og et rigt 
kulturliv. 

  

Man kan komme på f.eks. hvalsafari 

og bjørnejagt. 

Overnatning og morgenmad: 

Best Western Bidarka Inn 

 

5. dag 

Homer-Wasilia 
(kørsel ca, 275 km) 

Området er kendt for guldminen ved 

Hatcher Pass, der var i gang fra ca. 

1940-1955.  

 

I sin storhedstid var her over 200 

ansatte og museet fortæller historien 

om et guldeventyr der var engang. 

Overnatning og morgenmad: 

Best Western Lake Locille Inn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fredag 

Wasilia-Valdez 

(Kørsel ca. 425 km) 
Turen fortsætter mod Stillehavet og 

den hyggelige fiskerby, der også  

spillede en stor rolle da et var her de 

mange lykkejægere tog ud for at lede 

efter guld. 

 

Her er gletsjere, vandfald og et rigt 

dyreliv - byen kaldes tit for "Alaskas 

Schweiz". 
Overnatning og morgenmad: 

Best Western Harbor Inn  

6. dag 

Valdez-Fairbanks  

(kørsel ca. 585 km) 

Så går det nordpå til Alaskas 

næststørste by, Fairbanks. 

På køreturen rammer I lige hjørnet af 

Wrangell-St. Elias National Park, der 

er USAs største nationalpark med høje 

bjerge og massive glacier. På den 

sidste del af turen kører I langs den 

smukke Tanana River.  
Overnatning og morgenmad: 

Best western plus Chema River 

7. dag 

Fairbanks 

Brug dagen på at se Fairbanks og 

dens seværdigheder.  

Da Alaskas guldfeber rasede i 

slutningen af det 19. århundrede 

valfartede folk til Fairbanks og bosatte 

sig her i håbet om at finde den helt 

store gevinst.  I kan se området i ro 

og mag på en hjuldamper.  

Om aftenen kan I spise dejlig lax 

Overnatning og morgenmad: 

Best western plus Chema River 

8. dag 
Fairbanks-Denali National Park  

(kørsel ca. 200 km) 

I skal køre sydpå ad Alaskas mest 

travle hovedvej, Parks Highway, der 

forbinder Fairbanks og Anchorage.  

I følger Tanana River og senere hen 
Nenana River, der er kendt som 

Alaska’s bedste flod for riverrafting.  

Fremme i Denali National Park er der 

rig mulighed for at få en 

appetitvækker inden morgendagens 

store naturoplevelser.  
 

 

 

 

 

Benyt jer af parkens gratis aktiviterer 

eller se fantastiske Mt. McKinley fra 

luften, jet boat safari ned af Nenana 
River eller besøg en hundeslæde 

kennel.  

Overnatning: hotel Danali Park 

9. dag 

Denali National Park 

Oplev Alaskas mest kendte 
nationalpark og dens rige dyreliv – her 

lever både grizzly- og sortbjørne, 

elge, gråulve, bjerggeder og et utal af 

fuglearter.  

Det er også i Denali at I kan se 

Nordamerikas højeste bjerg, Mt. 

McKinley.  

Denali Park Road er 150 km lang og 

den eneste vej ind i national parken.  

For at bevare parkens unikke natur og 
dyreliv er det kun muligt for private 

biler at køre 25 km ad hovedvejen ind 

i parken.  

For at se så meget som muligt bør i 

tage på guided tur rundt i hele  

nationalparken. Husk proviant da det 
ikke er muligt at købe mad inde i 

Denali National Park. 

Overnatning: hotel Danali Park  

10. dag 

Denali National Park-Anchorage  

(kørsel ca. 380 km) 
Fra nationalparkens fred og ro går 

turen tilbage til "storbyen" på kysten.  

 

På vej mod Anchorage følger I Susitna 

River, hvor det også er mulighed for 

at skimte Mt. McKinley mod nord. Og 

husk at holde øje med bjørne langs 

flodbreden.  

Overnatning og morgenmad 

Comfort Inn Ship Creek 

11.dag 

Anchorage-hjemad 

Turen er ved at slut, og I kører til 

lufthavnen og aflever jeres 

udlejningsbil, inden I påbegynder 

jeres hjemrejse. 
 

12.dag 

København/Billund 

Med et skift eller 2 er I hjemme i løbet 

af dagen. 

 

 

KØR SELV – PÅ OPDAGELSE I ALASKA 

 


