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Krydstogt med dansk rejseleder, 14 dage
Denne rejse kombinerer Canadas Rocky Mountains
med et dejligt krydstogt langs Alaskas og British Columbias smukke kyster.
Vi begynder i Banff, hvorfra vi kører gennem Rocky Mountains’ kendte nationalparker med dybe blå søer og høje tinder. Undervejs fylder vi kameraet med billeder så smukke, at vi vil blive beskyldt for at have kørt dem gennem photoshop, og vi bliver
måske helt ør i hovedet af alt den knasende friske luft.
Næste stop er i Kelowna, som ligger midt i Canadas næststørste vindistrikt, og derfor kigger vi naturligvis også indenfor på en
vingård, der serverer et par gode glas for os. Herefter når vi frem til skønne Vancouver, som gang på gang topper listen over
attraktive storbyer at bo i. Vi dyrker bl.a. den grønne side af Vancouver, når vi besøger Capilano Suspension Bridge Park og går
tur mellem trækronerne.
Vi krydser grænsen til USA og kører til Seattle, hvor vi går ombord på det 4-stjernede skib Celebrity Solstice, som bl.a. sejler os
gennem den legendariske Alaska Inside Passage og Tracy Arm Fjords eller Endicott Arm med første parket til hvaler, gletsjere og
isbjerge, der skifter farve alt efter lyset.
Vi går i land ved Ketchikan, Juneau og Skagway for at opleve indianerkultur og guldgraverromantik, og i Victoria på Victoria Island
går vi tur et par timer om aftenen. Rejselederen sætter os grundigt ind i det hele. Han har rejst mange gange i USA og Canada
og har stor viden om Nordamerikas oprindelige folk, opdagelsesrejsende, pelsjægere, guldgravere og andet godtfolk.
Vi må ikke glemme at nævne, at et krydstogt med Celebrity Solstice er en særdeles behagelig oplevelse. Skibet er et forholdsvis
lille skib med plads til 2.850 gæster, og det byder på masser af skønne faciliteter, som f.eks. to pools, teatersal og spa, og ikke
mindst restauranter af meget høj kvalitet samt mange hyggelige barer.
På krydstogtet er alle måltider inkluderet i rejsens pris, og hvis I vælger en udvendig kahyt med eller uden balkon, smider Celebrity Cruises en gratis drikkepakke med i købet.
Velkommen ombord!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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Bow River snor sig gennem Banff National Park. Den er navngivet af First Nations-befolkningen, som brugte
sivene langs bredden til at lave buer (bows) af.
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2 nætter Banff - 1 nat Kelowna
2 nætter Vancouver
7 nætters krydstogt på Celebrity Solstice
Ruten og nogle af højdepunkterne:
Dag 1.

København - Banff, Canada. Vi flyver fra Københavns Lufthavn
(mulighed for tilslutning fra Billund) og har et flyskift undervejs
til Calgary, Canada. Herfra kører vi til Banff, hvor vi indlogeres
centralt i byen.

Dag 2.

Banff, Lake Louise mm. Store oplevelser i Rocky Mountains’ 		
smukke natur venter os i dag. Vi kører bl.a. ad Bow Valley Parkway
til den ikoniske Lake Louise, et af højdepunkterne i Banff National Park.

Dag 3.

Banff - Kelowna. En smuk køretur gennem tre nationalparker:
Banff, Yoho og Glacier National Park. Vi stopper ved udsigtspunkter
og nyder synet af vandfald, bjergtinder og mosbeklædte cedertræer.

Dag 4.

Kelowna - Vancouver. Kelowna ligger midt i Canadas næst		
største vindistrikt, og på vejen til Vancouver besøger vi 		
en vingård og får smagsprøver af forskellige druer. Vi er fremme i
Vancouver sidst på eftermiddagen og har en aften på egen hånd.

Dag 5.

Vancouver, byens grønne højdepunkter. i koncentrerer os om
den grønne side af Vancouver i dag og besøger Capilano Suspension Bridge Park for at gå en tur i trætophøjde. Også besøg
ved Lonsdale Quay Market med masser af madboder og kunst
håndværk samt i Gastown, Vancouvers historiske centrum.

Dag 6.

Vancouver - Seattle, krydstogt med Celebrity Solstice. Vi
krydser grænsen til USA og kører til Seattle i staten Washington.
Her går vi ombord på Celebrity Solstice, spiser frokost og gør os
klar til næste step i vores rejse. Der er festlig afgang sidst på 		
eftermiddagen.

Dag 7.

På havet med udsigt til hvaler og delfiner. En dag på havet,
hvor vi har gode chancer for at se hvaler og delfiner på det åbne
hav og tid til at lære skibet at kende.

Dag 8.

Ketchikan, Alaska. Byvandring med rejselederen i den gamle
guldgraverby. Vi går tur til bla. Dolly’s House, hvor verdens
ældste erhverv blev udøvet helt frem til 1950’erne. I dag er det
et morsomt museum.

Dag 9.

Gennem Tracy Arm Fjords eller Endicott Arm og videre til
Juneau. Vi står tidligt op for at opleve sejladsen gennem det 		
smukkeste islandskab, man kan tænke sig med udsigt til bl.a.
Sawyer- eller Dawes-gletsjeren, Tongass National Forest og 		
flydende isbjerge. Herefter videre til Juneau, Alaskas hovedstad
som man kun kan komme til med skib eller fly. Byvandring med
rejselederen hvor vi oplever pionerånd og et malerisk sceneri.

Dag 10. Skagway, byvandring med besøg på byens saloons. I Skag way går vi tur med rejselederen og hører morsomme historier fra
byens saloons. Tilkøb evt. en togrejse med det legendariske 		
White Pass Railway.
Dag 11. På havet, Alaska Inside Passage. Hele dagen på havet med gode
chancer for at se hvaler.
Dag 12. Victoria, Britisk Columbia. Skibet lægger til i skønne Victoria
sidst på eftermiddagen, og vi går i land for at få fast grund under
fødderne og opleve lidt af byen inden afgang ved midnat.
Dag 13. Vancouver, British Columbia. Vi er tilbage ved Vancouver Pier
tidligt om morgenen og kører til lufthavnen for at påbegynde
hjemrejsen.

!

		Hvorfor vælge
		denne rejse?
•
•
•
•

Alle udflugter før krydstogt inkl.
Lake Louise, Banff, vinsmagning og grønne
Vancouver
Krydstogt 8 dage med Celebrity Solstice
Helpension ombord og byvandring med
rejselederen

Dag 14. Ankomst til Danmark. Vi er hjemme i Danmark i løbet af dagen.

3

BANFF NATIONAL PARK
Denne spektakulære nationalpark på hele
6.641 km2 blev etableret i 1887 og er landet
ældste. Den er naturligvis på UNESCOs liste
over verdensnaturarv, og her finder vi smukke
bjerglandskaber, dybgrønne søer som den ikoniske Lake Louise og blomstrende enge.
Vi følger Bow Valley Parkway gennem parken
og har udsigt til bjergtoppe og – med lidt held
– dyreliv. I parken lever både elge, tykhornsfår,
gråbjørne og ulve.
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Dag 1. Afrejse fra Danmark
Vores eventyr begynder i Københavns Lufthavn, og efter et flyskift sætter flyet hjulene
på landingsbanen i Calgary, Canada. Når vi er
kommet gennem paskontrollen og har hentet vores bagage, går vi ud for at finde vores
chauffør, der kører os videre til den hyggelige
by Banff, der ligger i delstaten Alberta.
Vi indkvarteres centralt i byen og går formentligt på hovedet i seng efter en lang
rejsedag.
Dag 2. Banff, en dag i Banff National Park
med bl.a. Lake Louise
Dagen i dag skal tilbringes i den spektakulære Banff National Park, som er udpeget som
UNESCO verdensarv og fyldt til bristepunktet
med sneklædte bjergtinder, gletsjere og dybe,
blå søer. Her er også et helt fantastisk dyreliv
med sorte bjørne, elge og det nordamerikanske rensdyr, caribou.
Vi lægger vejen forbi Tunnel Mountain, som
knejser over byen, og vi kigger ud mod det
ikoniske luksushotel Banff Springs Hotel, som
er et rent postkortmotiv. Hotellet er et af
Canadas gamle jernbanehoteller og drives i
dag af Fairmont-gruppen. Det er et historisk
mindesmærke og også udpeget som verdensarv af UNESCO.

Canadas oprindelige befolkning benævnes
officielt First Nations.

Bow River er ikke til at komme uden om – den
løber hele vejen gennem Banff National Park.
Det var Canadas såkaldte First Nations – de
oprindelige folk, der navngav floden efter de
kraftige siv, der vokser langs dens bredder,
som de brugte til at fremstille buer (bows) af.
Vi kører ad Bow Valley Parkway, hvor vi kan
være heldige at se nogle af nationalparkens
vilde dyr, som f.eks. bjørne og elge, der
krydser vejen, eller de sjove tykhornsfår,
der, som navnet antyder, kan fremvise et
imponerende hovedsæt.
Tykhornsfårene holder sammen
med hjorte og andre dyr til på
skråningerne langs vejen. De
store dyr dyrker dog privatlivets
fred, så vi skal ikke regne med
deciderede safarioplevelser på
vores rejse.

ler, The Fairmont Chateau Lake Louise, som
man med stor sandsynlighed kan genkende
fra postkort. Smukkere beliggenhed findes
næsten ikke.
Vi er tilbage i Banff sidst på eftermiddagen,
og rejselederen arrangerer fællesspisning i
gåafstand fra hotellet for dem, der har lyst.
Dag 3. Banff – Kelowna via Yoho
og Glacier National Park
Vi har en meget smuk køretur på en 6-7 timer
gennem ikke mindre end tre nationalparker
foran os i dag, når vi
tilbagelægger strækningen
fra Banff til Kelowna.

Herudover forkæles
vores øjne med brusende vandfald, dybe
gletsjersøer og blomstrende enge

Vi når ud til den ikoniske Lake
Louise, og vi går naturligvis en
tur langs den smukke sø. Søen
er ca. 2,5 km lang og 90 meter dyb og er
kendt for sit tindrende blå vand.
Området omkring søen anses af mange for at
være højdepunktet i Banff National Park – her
ligger et andet af Fairmonts ikoniske hotel-

Der bliver rig mulighed
for at strække benene
undervejs ved nogle af de
smukke panoramaer, som
vi kører forbi.

Vi begynder i Banff
National Park og fortsætter
til Yoho National Park, som især er kendt for
den isblå Kicking Horse-flod, der fødes af
gletsjervand fra bjergene og snor sig hele
vejen gennem dalen. Herudover forkæles
vores øjne med brusende vandfald, dybe
gletsjersøer og blomstrende enge.

Vi passerer Kicking Horse River, der blev navngivet af en pionér, der blev sparket af sin hest her på en
af sine ekspeditioner.
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Næste nationalpark på dagens rute er Glacier
National Park, hvor vi passerer Rogers Pass.
Her gik der før i tiden en jernbane, Canadian
Pacific Railway, som forbandt Canada fra øst
til vest. Jernbanen blev bygget i såkaldte spiraltunneller, så togene kunne overvinde de
store stigninger på ruten.
Glacier National Park byder
herudover på flere sneklædte
bjergtinder og dale beklædt
med urskov og mosbeklædte
cedertræer, der skaber en
nærmest magisk stemning.

forskellige vine og spise en dejlig frokost i
idylliske omgivelser
Okanagan Valley er staten British Columbias
vigtigste vinområde og det næststørste
vinområde i hele Canada, og vingårdene
ligger da også som perler på en snor langs
med søen – der er i alt 173 af dem i den 250
km lange dal.

I Okanagan Valley hersker et meget mildt
klima, der danner
grundlag for områdets
store produktion af
frugt og ikke mindst vin

Sidst på dagen kommer vi
frem til Kelowna, som ligger
smukt i en dal ud til den
lange, smalle Okanagan Lake.
I Okanagan Valley hersker et
meget mildt klima, der danner
grundlag for områdets store produktion af
frugt og ikke mindst vin – og det skal vi kigge
nærmere på i morgen. Vi indlogerer os på
vores hotel og har aftenen til fri disposition.

Dag 4. Kelowna - Vancouver,
vinsmagning og frokost på lokal vingård
Efter morgenmaden går turen videre ud i den
smukke Okanagan Valley. Vi skal besøge en
af de lokale vingårde, hvor vi skal smage på

Vinene er generelt af
god kvalitet, og de
mest udbredte druer er
Merlot og Pinot Noir for
rødvinens vedkommende
og Chardonnay og Pinot
Gris for hvidvinens vedkommende.

Det kan være, vi tager
en lur i bussen herefter,
mens vi fortsætter til Vancouver, den største
by i British Columbia. Her indlogerer vi os
på vores hotel og har en aften foran os til
fri disposition. Rejselederen kommer gerne
med forslag til restauranter – der er masser
at vælge mellem i den skønne by.
Dag 5. Vancouver,
oplevelser i naturen og byen
Vi har en hel dag til rådighed i skønne Van-

Vingårdene ligger idyllisk side om sige i Okanagan Valley. Vi besøger en af dem og smager forskellige vine.
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couver, som ligger fantastisk omgivet af hav
og bjerge til alle sider. Det er også en by, som
gang på gang havner i den absolutte top på
listen over attraktive byer at bo i (sammen
med København, i øvrigt). Byen har omkring
2,3 mio. indbyggere, hvis man tæller oplandet
med, og den er kendt for sin store asiatiske
befolkningsgruppe.
Vi tager plads i bussen og krydser Lions Gate
Bridge – et af Vancouvers vartegn, der forbinder byens centrum med den nordlige kyst.
Vores mål er et større regnskovsområde, Capilano Suspension Bridge Park.
Inde i parken træder vi ud på den meget robuste hængebro, der strækker sig 137 meter
på tværs af Capilano-kløften, og herfra har
vi en bjergtagende udsigt over den grønne
regnskov og den brusende Capilano River 70
meter under os. Vær ikke bekymret for sikkerheden – broen er konstrueret til at bære
96 fuldvoksne elefanter.
Vi har også mulighed for at gå på den såkaldte
cliffwalk, en gangbro bygget helt yderst på
klippekanten, så man nærmest svæver i den
fri luft, eller den såkaldte Treetops Adventure,
som består af syv hængebroer spændt ud
mellem en skov af 250 år gamle douglasgraner. Platformene, der forbinder hængebro-

VANCOUVER
Vancouver ligger fantastisk omgivet af
hav og bjerge til næsten alle sider. Her
er omkring 2,3 mio. indbyggere, og de
er så glade for at bo her, at byen gang
på gang havner i toppen af listen over
attraktive storbyer at bo i. Det må nok
til dels tilskrives de smukke omgivelser.
Vi besøger bl.a. Gastown, det historiske
område der er genskabt, som det så ud
i 1860’erne, og kører ud i det grønne
opland.

I Vancouver besøger vi regnskovsområdet Capilano Suspension Bridge Park, hvor vi går tur på hængebroer i
trætop-højde og på cliff walk langs klippekanten. Man skulle ikke tro, at man befinder sig i en storby.
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erne, er konstrueret rundt om træstammerne
på en måde, så de ikke hindrer træernes
vækst, og de flyttes længere ud og op, efterhånden som træerne vokser. Man glemmer
helt, at man er i en storby!
Nu er det på tide at komme tilbage til
asfaltjunglen, og vi kører derfor til Lonsdale
Quay Market, et slaraffenland for os, der
elsker mad. Markedet har masser af boder
med friske varer, et stort internationalt
fødevaremarked, restauranter og cafeer, så
det er oplagt at indtage frokosten her.
Bagefter kan vi tage
os lidt tid til at kigge
i markedets mange,
små
butikker,
der
sælger kunsthåndværk,
smykker
og
andre
spændende ting.

Et besøg i Chinatown er et must i Vancouver,
der som nævnt har en meget stor asiatisk og
især kinesisk befolkningsgruppe, som kom
hertil i forbindelse med den store guldfeber i
sidste halvdel af 1800-tallet. Vi er tilbage på
hotellet sidst på eftermiddagen og har resten
af aftenen på egen hånd.
Dag 6. Ombord på Celebrity Solstice
og ud på havet
Dagen er kommet, hvor 2. etape af vores rejse
skal begynde. Vi sætter os til rette i bussen,
krydser grænsen til USA og fortsætter til Seattle,
hvor Celebrity Solstice lægger til kaj.

Vi besøger Robson
Street, byens fine
shoppinggade, og
Gastown, Vancouvers
historiske centrum

Fra Lonsdale Quay
tager vi færgen over
strædet tilbage til Vancouvers centrum
for at kigge nærmere på byens øvrige
seværdigheder. Vi besøger Robson Street,
byens fine shoppinggade, og Gastown,
Vancouvers historiske centrum, som er
genskabt, som byen så ud i 1860'erne. Her er
der gode shoppingmuligheder og masser af
lækre cafeer, hvis vi trænger til en kop kaffe.

Vi tjekker ind på skibet i samlet flok
og kan spise en sen frokost. Sidst på
eftermiddagen er der afgang, og det
er festligt at stå på dækket, når skibet
glider fra kaj. Mon ikke det skal fejres
med en drink af en slags?

Om aftenen indtager vi den første
af en lang række middage sammen
i skibets hovedrestaurant. Herefter kan man
tage en drink i en af de mange barer, eller
trække sig tilbage til sin kahyt og lade sig
vugge i søvn denne første nat på havet.
Dag 7. På havet, udsigt til hvaler
og delfiner
Vi er på havet hele dagen og har gode chancer

for at se hvaler og delfiner på det åbne hav. Vi
har også god tid til at lære skibet at kende,
finde en krog at slå sig ned i med en god bog,
kun afbrudt af dagens måltider.
Frokosten indtager man, som man har lyst,
og middagen indtages i hovedrestauranten
sammen med gruppen, medmindre man har
lyst til at prøve en af specialrestauranterne,
hvor man betaler et ekstra beløb for lidt
ekstra luksus. Det skal dog siges, at maden i
hovedrestauranten kan tilfredsstille selv meget
kræsne ganer. Der serveres tre retter hver
aften, så ingen kommer til at gå sulten i seng.
Dag 8. Ketchikan, Alaska,
byvandring med rejselederen
Om morgenen anløber skibet Ketchikan, der
er kendt som Alaskas første rigtige by. Her vil
man hurtigt bemærke de mange totempæle,
ofte med udskårne og bemalede dyrefigurer i
træ, der især er kendt fra indianerne her i det
nordvestlige hjørne af USA.
Pælene, som traditionelt var anbragt foran
indianernes boliger, har mytiske funktioner og
hentyder til begivenheder i slægtens historie
og har formentligt også beskyttende virkning.
Vi går med rejselederen ud i byen for at kigge
på de mange opstillede totempæle, som
er nøjagtige kopier af den ægte vare. Dem

Ketchikan er totempælenes by. First Nations-folkene udskar og dekorerede de flotte pæle med dyrefigurer.
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kan man se et fornemt udvalg af i Totem
Heritage Center i Deermount Street (entre er
ikke inkluderet), hvor man kan blive klogere
på denne
kunst. Her findes USA’s største
samling autentiske totempæle.
Vi går også en tur i de restaurerede gader fra
guldgraverperioden og kigger inden for i det
berømte Dolly’s House, hvor man helt frem til
1954 udøvede ”verdens ældste erhverv”. Det
gjorde Dolly Arthur også i nogle hektiske år,
og i hendes velbevarede hus i Creek Street
nr. 24 kan man få et unikt og fascinerende
indblik i livet på stedet.
Hvis man virkelig vil forkæle sig selv, har man
i Ketchikan muligheden for at blive fløjet
langt ud i vildmarken om bord på et vandfly
og opleve den ultimative fisketur, for det er
ikke tilfældigt, at Ketchikan kaldes for laksens
hovedstad. Rejselederen hjælper gerne med
at bestille udflugten.
Dag 9. Tracy Arm Fjord/Endicott Arm
- Juneau
Vi står tidligt op for at nyde sejladsen ind
gennem Tracy Arm Fjord eller Endicott Arm, hvor
vi bl.a. passerer Sawyer- eller Dawes-gletsjerne
og isbjerge, der skifter farver, efterhånden som
lyset tager til. Den smukke natur vil bjergtage
os – dagens sejlads er virkelig et syn for guder
og en uforglemmelig oplevelse.

CELEBRITY SOLSTICE
– SOLSKIN OMBORD!
Dette skib, som har navngivet hele Solsticeklassen, blev søsat i 2008 og har plads til
2.850 passagerer, hvilket gør det til et forholdsvist lille skib. Solstice betyder solhverv,
dvs. de to tidspunkter i løbet af sommer og
vinter, hvor solen står højst på himlen. Og I
kan forvente meget solskin ombord i form
af god service, gode restauranter og barer
og et væld af faciliteter. På madfronten kan
I ud over hovedrestauranten vælge f.eks.
den lækre italienske restaurant Tuscan
Grille eller den spændende Silk Harvest,
som serverer asiatisk mad.
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Først på eftermiddagen ankommer vi til
Juneau, Alaskas hovedstad, som man kun kan
komme til med skib eller fly.
Igen går vi en tur i byen med rejselederen mon ikke vi kigger indenfor i Red Dog Saloon
og smager den lokale øl, som siges at være
brygget helt efter de gamle pionerers opskrifter.
Bag bardisken kan man se forskellige udstillede
genstande, bl.a. Wyatt Earps pistoler.
Hvis man ønsker at deltage i nogle af
skibets udflugter, kan rejselederen hjælpe
med vejledning og eventuel tilmelding. Det
er f.eks. muligt at tage på river-rafting på
Mendenhall-floden, eller at se Mendenhallgletsjeren oppefra i en helikopter, hvilket er
et ganske betagende syn. Eller man kan tage
tovbanen og nyde udsigten 600 meter oppe
fra Mount Roberts.
Sidst på aftenen er der afgang ud på havet
igen - denne gang er kursen sat mod Skagway,
hvortil vi ankommer tidligt næste morgen.
Dag 10. Skagway, byvandring
med rejselederen
Klokken 7 ankommer Celebrity Solstice til
Skagway, og her springer vi straks 140 år til-

Vi skal have en varm jakke og hue og vanter med, så vi kan være udenfor, når vi sejler gennem de smukke passager.
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bage i tiden til det store ”Goldrush” omkring
1880, da håbefulde lykkeriddere strømmede
til for at grave og vaske guld i området. Meget
hurtigt voksede byen fra ingenting til ca.
20.000 beboere, 70 værtshuse og hundreder
af prostituerede. Og det gik ikke stille af sig.

gennem slugte, forbi vandfald og henover
broer til et bjergpas i ca. 900 meters højde.
Der er afgang lige ved siden af skibet. Når
mørket falder på, forlader skibet Skagway igen.
Dag 11. På havet, Alaska Inside Passage
Vi er på havet igen og har engang med chance
for at se hvaler i havet og ørne i luften – og det
kan man jo i virkeligheden
ikke få nok af.

I dag er her kun omkring 800 fastboende,
som fortrinsvis lever af turismen.
Mange krydstogtskibe kommer
hertil for at se, hvad der er tilbage
af fortidens klondike og det vilde
liv. Og de kan opleve meget af
det på amerikansk manér i form
Vi slukker måske
af restaurerede huse, kulisser og
tørsten i Red Onion
optræden i gammeldags saloons,
Saloon, hvor bartensamt kørsel med hestevogne i de
deren kan fortælle
meget smukke omgivelser.

drabelige historier
om plattenslagere,
alfonser, prostituerede og guldgravere

Vi går en tur i byen med rejselederen og slukker måske tørsten
i Red Onion Saloon, hvor bartenderen kan fortælle drabelige
historier om plattenslagere, alfonser, prostituerede og guldgravere.

Hvis man vil længere væk og ønsker at forkæle
sig selv, så book eventuelt en tur med White
Pass Scenic Railway, en legendarisk togtur

I dag vaskes der kun guld for sjov i Skagway, men i
1880’erne var det blodig alvor.

Her på falderebet er det
tid til at tage en runde
på skibet og prøve de
ting, man endnu ikke har
prøvet.
Måske er der en restaurant, hvis menu man
endnu ikke har stiftet
bekendtskab med, eller
en bar, hvis drink man ikke
har nydt endnu.

Der er også mulighed for at løbe en tur på
løbebåndet med udsigt til havet eller at få
en behagelig massage i spaen. Måske er der
en bog, der skal læses færdig, og helt sikkert
nogle billeder i kameraet, der skal sorteres.

Dag 12. Victoria, British Columbia
Sidst på eftermiddagen lægger skibet til i
Victoria i British Columbia, og efter nogen tid
på havet har vi formentlig brug for at få fast
grund under fødderne. Det vil være muligt
at gå i land sammen med rejselederen eller
på egen hånd for eventuelt at gå en tur ved
den smukke Inner Harbour, hvor byen blev
grundlagt.
Her solgte de oprindelige folk bl.a. skind
og laks til europæiske bosættere, og byen
kom for alvor på verdenskortet, da det
verdensomspændende Hudson Bay Company
oprettede sit hovedkontor i byen.
Man kan vælge at spise en middag i byen eller
at tage tilbage til skibet. Der er afgang mod
Vancouver omkring midnat.
Dag 13. Vancouver, British Columbia
og hjemrejse
Tidligt om morgenen er vi tilbage i Vancouver
og efter en sidste morgenmad går vi i land
for at finde vores chauffør, der kører os til
lufthavnen for at påbegynde hjemrejsen.
Dag 14. Ankomst til Danmark

Skagway er i dag en charmerende kulisse, hvor man nemt kan forestille sig livet, da guldfeberen rasede.
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