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Rundrejse og krydstogt med Celebrity Millennium
Dette er en meget komfortabel rejse til Canada og Alaska, der byder på store oplevelser i naturen til lands og til vands. Vi 
begynder på land i den canadiske del af Rocky Mountains, og her skal vores øjne forkæles i Banff National Park, en af verdens 
smukkeste nationalparker med høje bjergtinder og blågrønne søer.

Vi kører den smukkeste strækning gennem nationalparken fra Banff til Lake Louise, og her står vi på det legendariske Rocky 
Mountaineer-tog. Vi har to dage på dette skønne tog gennem vidunderlig natur og ad strækninger, som man kun kan komme til 
på denne måde. Det er en helt særlig oplevelse at køre med Rocky Mountaineer-toget – vi benytter SilverLeaf-klassen (dog med 
mulighed for at opgradere til GoldLeaf-klassen), og vi spiser gode måltider og nyder det høje serviceniveau ombord.

Togturen slutter i Vancouver, en skøn storby der gang på gang havner på listen over mest attraktive byer at bo i, og vi har tid til 
at se byens højdepunkter, inden vi går ombord på krydstogtskibet Celebrity Millennium, som skal være vores hjem de næste otte 
dage. Skibet er renoveret i 2019 i henhold til Celebrity Revolution-programmet, hvilket betyder, at det er i tip-top-stand. Foran 
os har vi et dejligt krydstogt langs British Columbia og Alaskas kyst med alt, hvad det indebærer af naturoplevelser og besøg i 
hyggelige og smukt beliggende småbyer.

På vores sejlads gennem Inside Passage og andre smukke steder skal vi holde øje med 40 tons tunge spækhuggere og andre 
hvaler, der boltrer sig i havet, over vores hovedet spreder ørnene deres vinger, og inde på land er bjørnene på laksejagt – det 
er en god idé at have en kikkert med på denne rejse.

Vi afmønstrer i Seward og har to nætter i Anchorage, Alaskas hovedstad, og vi smutter også forbi den store Exitgletsjer i Kenai 
Fjords National Park. Alle udflugter som beskrevet i programmet er inkluderet i rejsens pris, og ombord på Celebrity Millennium 
nyder vi helpension. Hvis I bestiller en udvendig kahyt eller balkonkahyt smider vi en gratis drikkepakke oven i hatten.

Glæd jer til en fantastisk naturoplevelse i selskab med en kyndig rejseleder, der har taget turen mange gange, og i en lille gruppe 
med 15-24 deltagere.

Med venlig hilsen

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Krydstogt med dansk rejseleder, 16 dage 

Denne rejse kombinerer en rundrejse på land, herunder 2 dages rejse med Rocky Mountaineer-toget, med 
et krydstogt langs Alaskas kyst.
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark – Calgary – Banff. Afrejse fra Københavns Lufthavn  
 til Calgary. Her venter en bus på at køre os det sidste stykke til  
 Banff, hvor vi tjekker ind på vores hotel.

Dag 2. Banff. En dag i og omkring Banff med besøg ved Sulphor  
 Mountain og en tur med gondolen op i terrænet. Herefter langs  
 Bow River til Tunnel Mountain og vandretur i smuk natur. Besøg  
 i spektakulære Johnston Canyon og fælles middag om aftenen.

Dag 3. Banff – Lake Louise. Vi kører dybere ind i nationalparken og  
 kører ad Bow Valley Parkway og Icefield Parkway. Stop ved de  
 vanvittigt smukke bjergsøer Moraine Lake og Peyto Lake og  
 frokost med udsigt til Lake Louise. 

Dag 4. Lake Louise – Kamloops, Rocky Mountaineer. Et højdepunkt  
 på rejsen begynder i dag. Vi kører med Rocky Mountaineer- 
 toget fra Lake Louise til Kamloops. Turen går bl.a. gennem de  
 såkaldte spiraltunneller og gennem en lille stationsby, der  
 symboliserer Canadas forening fra øst til vest. Overnatning på  
 hotel i Kamloops.

Dag 5.  Kamloops – Vancouver, Rocky Mountaineer. Videre med  
 Rocky Mountaineer-toget gennem smukke landskaber med  
 første parket til spektakulær natur. Vi er fremme i Vancouver  
 sidst på eftermiddagen og indlogeres på hotel i byens centrum. 

Dag 6.  Vancouver, ombord på skibet. Der er tid til lidt sightseeing  
 i skønne Vancouver med besøg i Stanley Park, byens store  
 Chinatown og historiske Gastown. Herefter ombord på skibet  
 og afgang sidst på eftermiddagen. 

Dag 7. På havet, Inside Passage. På krydstogtets første dag sejler  
 vi gennem den canadiske del af Inside Passage med hvaler  
 som følgesvende. På med den varme jakke og ud på dæk!

Dag 8.  Ketchikan, Alaska. Vi er nu i amerikansk farvand og går i land  
 for at kigge på Ketchikans mange totempæle. Måske går vi  
 inden for i Dolly’s House, hvor verdens ældste erhverv blev  
 udøvet i guldgravertiden. I dag er det et morsomt museum.

Dag 9.  Icy Strait Point, Alaska. Hold godt øje med hvaler på sejlturen  
 ind til Icy Strait Point. Når vi er fortøjet, går vi en tur på havne- 
 kajen med rejselederen og kigger på brugskunst. Mange mulig- 
 heder for udflugter arrangeret af skibet.

Dag 10. Juneau, Alaska. På byvandring med rejselederen i Juneau,  
 Alaskas hovedstad. Vi mærker guldgraver- og pionerstemning.  
 Mulighed for udflugter med skibet, f.eks. river rafting eller  
 helikopterture.

Dag 11.  Skagway, Alaska. Vi går tur med rejselederen og hører  
 morsomme historier om folk og røvere i Skagway på byens  
 saloons. Tilkøb evt. en togrejse med det legendariske White  
 Pass Railway.

Dag 12.  På havet, Hubbardgletsjeren. Et storslået syn venter os, når  
 vi sejler forbi Nordamerikas største gletsjer, som er kendt for at  
 kælve isklumper på størrelse med huse.

Dag 13. Seward – Kenai Fjords National Park - Anchorage.   
 Krydstogtet er slut, og vi går i land for at køre til Anchorage.  
 På vejen besøger vi Kenai Fjords National Park for at se Exit- 
 gletsjeren. Også stop ved Alaska Wildlife Conservation Center. 

Dag 14. Anchorage. På opdagelse i Anchorage, der ligger smukt ved  
 Resurrection Bay og med bjerge i baggrunden. Vi besøger  
 Earthquake Park og Alaska Heritage Center, hvor vi introduceres  
 til en række oprindelige kulturer. Afskedsmiddag om aftenen.

Dag 15. Anchorage og hjemrejse. Til lufthavnen for at påbegynde  
 hjemrejsen mod Danmark.

Dag 16. Ankomst til Danmark. Vi er hjemme igen i løbet af dagen.

2 nætter Banff - 1 nat Lake Louise

1 nat Kamloops  - 1 nat Vancouver

7 nætters krydstogt på Celebrity Millennium

- 2 nætter Anchorage

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Alle udflugter før og efter krydstogt er inkluderet

•  Med det legendariske Rocky Mountaineer-tog  
 gennem smuk natur

•  Prægtige Banff National Park og Lake Louise

•  Krydstogt med nyrenoverede Celebrity Millennium

•  Spændende dyreliv og storslået natur

!
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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 iko-
niske 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. Danmark – Banff, Canada
Vi sætter os til rette i flyet og krydser Atlanten 

efter et skift i en europæisk lufthavn. 

Flyet lander i Calgary, der ligger i provin-

sen Alberta i det vestlige Canada, og herfra 

kører vi omkring 1½ time til Banff, der lig-

ger smukt lige midt i den canadiske del af de 

berømte Rocky Mountains. Byen ligger midt i 

storslået natur og tiltrækker de aktive turis-

ter året rundt. 

Om vinteren er det skiløjperne, der trækker, 

og om sommeren er vandring på programmet 

sammen med kanosejlads, fiskeri, whitewa-

ter rafting og mange andre mere eller mindre 

hæsblæsende aktiviteter.

Vi har haft en lang dag og går formentligt tid-

ligt i seng, så vi er klar til en tur i national-

parken i morgen. 

Dag 2. Banff, oplevelser i Rocky Mountains
Dagen i dag skal tilbringes i den spektakulære 

Banff National Park. Parken er af UNESCO 

udpeget som verdensarv og er fyldt til briste-

punktet med sneklædte bjergtinder, gletsjere 

og dybe, blå søer.

Vi tager gondolen op ad Sulphor Mountain, 

hvis vejret tillader det, og lægger også vejen 

forbi Tunnel Mountain, som knejser over 

byen. Vi følger Bow River, den løber hele 

vejen gennem Banff National Park. Det var 

Canadas såkaldte First Nations - de oprin-

delige folk eller indianerne, der navngav 

floden efter de kraftige siv, der vokser langs 

dens bredder, som de brugte til at fremstille 

buer (bows) af. 

I løbet af dagen ser vi de spøjse såkaldte 

"hoodoos", som er sylespidse klippesøjler 

dannet af vind og vejr gennem tusinder af år. 

Der er sat tid af til at vandre i den smukke 

natur – bl.a. i Johnston Canyon, hvor vi følger 

en sti ud til de smukke vandfald 

langs Johnston Creek. Det er 

vigtigt at have gode vandresko 

på en dag som denne.

 

Om aftenen spiser vi en vel-

komstmiddag sammen på en 

god restaurant i centrum af 

hyggelige Banff.

Dag 3. Banff – Lake Louise
Vi bevæger os nu længere vest 

på og dybere ind i Canadian 

Rockies. Selve køreturen i dag er en oplevelse 

i sig selv. Vi kører langs Bow Valley Parkway, 

som forbinder Banff med Lake Louise, og 

vejen går gennem bjerge og dale og byder 

på den ene panoramaudsigt efter den anden, 

f.eks. ved Eisenhower Tower og Castle Cliffs.

Fra Bow Valley Parkway er der gode chancer 

for at se vilde dyr, som bjørne og elge, der 

krydser vejen, eller de sjove tykhornsfår, der, 

som navnet antyder, kan fremvise et impone-

rende hovedsæt. Tykhornsfårene holder sam-

men med hjorte og andre dyr til på skrånin-

gerne langs vejen.

Inden vi kommer til Lake Louise, besøger vi 

en af Canadas smukkeste søer, og det siger 

jo ikke så lidt. Moraine Lake er omkranset 

af 10 bjergtinder og er 

meget betagende. Søen 

ligger i 1.885 meters højde 

og fødes af vand fra de 

omkringliggende gletsjere, 

og den dybblå farve er et 

resultat af aflejringer i det 

smeltede vand fra glet-

sjerne. Kun klicheer passer 

til beskrivelsen af denne 

sø: den er et syn for guder, 

og kameraet kommer vir-

kelig på overarbejde her.

Vi spiser frokost med udsigt til Lake Louise – 

en ikonisk udsigt, som er et must på en rejse 

til Canadas Rocky Mountains og som af mange 

Krydstogt - Alaska inkl. Rocky Mountaineer-toget
16 dage 

Fra Bow Valley Park-
way er der gode 
chancer for at se 
vilde dyr, som bjørne 
og elge, der krydser 
vejen

Nationalparkens søer fyldes med vand fra omkringliggende gletsjere. Der er aflejringer fra gletsjerne, 
der er skyld i den særlige blågrønne farve.

Canadas oprindelige befolkning benævnes officielt  
First Nations.
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I rejsens pris er inkluderet siddepladser i SilverLeaf-klassen, som ses på billedet til venstre. Det er muligt at opgradere til GoldLeaf-klassen med panoramavinduer, 
som ses på billedet til højre. På SilverLeaf serveres måltiderne i sædet, på GoldLeaf i restaurantvognen.

ROCKY MOUNTAINEER-TOGTUR

En todages rejse med Rocky Mountaineer er en 
klassisk togrejse på linje med Orientekspressen  
i Europa og Rovos Rail i Sydafrika. Det er en ene-
stående oplevelse og den ultimative måde at 
opleve den storslåede natur i de canadiske Rocky 
Mountains. På vores rundrejse følger vi ruten First 
Passage to the West, som begynder i Lake Louise 
og slutter i Vancouver. Undervejs overnatter vi på 
hotel i Kamloops. 

Rejsen går gennem de berømte spiraltunneller,  
der blev bygget i begyndelsen af 1900-tallet, gen- 
nem den historiske by Craigellachie, der symboliserer  
Canadas forening fra øst til vest, og naturligvis gen-
nem smuk natur. Vi nyder det hele fra vores beha-
gelige sæde i kupeen. Er vi meget heldige, ser vi 
vilde dyr fra toget. Undervejs på togrejsen serveres  
morgenmad, frokost, drinks og snacks.



7

anses for at være højdepunktet i Banff Natio-

nal Park. Lake Louise er 2,5 km lang og op 

mod 90 meter dyb og kendt for sit smaragd- 

grønne vand. 

Når sulten er stillet, fortsætter vi ad Icefield 

Parkway mod Bow Summit, hvorfra vi har 

en fabelagtig udsigt over Peyto Lake, endnu 

en af Banff National Parks smukke søer, og 

sidst på eftermiddagen er vi fremme på 

vores hotel, der ligger inde i selve natio-

nalparken. Mon ikke vi falder i søvn med 

smuk natur på nethinden og frisk bjergluft 

i lungerne.

Dag 4. Lake Louise – Kamloops, 
ombord på Rocky Mountaineer-toget
Et af rejsens absolutte højdepunkter begyn-

der i dag, hvor vi skal ombord på Rocky 

Mountaineer-toget. Vi skal følge den histo-

riske rute, First Passage to the West, som 

blev anlagt for at forbinde Canada fra øst til 

vest. Vi skal undervejs passere det såkaldte 

Continental Divide, det vandskel i Rocky 

Mountains, der adskiller vestvendte og øst-

vendte floder. 

Vi går ombord på toget i Lake Louise og finder 

vores pladser på SilverLeaf-klassen, som er 

inkluderet i rejsens pris. Det er dog muligt at 

opgradere til GoldLeaf-klassen – se prislisten 

for flere oplysninger. Togrejsen varer to dage, 

og undervejs forkæles vi med 2 gange mor-

genmad og to gange frokost, dvs. at vi kan 

vente med at spise morgenmad, til vi kom-

mer ombord på toget. Den kulinariske kvalitet 

er god på begge klasser – kokkene har sågar 

udgivet kogebøger om deres kogekunst, og 

servicen mangler heller ikke noget. 

Måltiderne serveres på siddepladserne, når 

man rejser på SilverLeaf, og i restaurant- 

vognen, hvis man rejser på 

GoldLeaf.  

Der fløjtes til afgang, og vi 

har nu en afslappende dag 

foran os, hvor oplevelserne 

kommer til os, mens vi sid-

der behageligt i toget. I dag 

kører toget igennem de 

berømte spiraltunneller ved 

Kicking Horse Pass, der lig-

ger 1627 meter over havets 

overflade. Spiraltunnellerne blev bygget i 

begyndelsen af 1900-tallet for at muliggøre 

kørsel med tog i stejlt terræn. 

Vi kører også igennem den lille by Craigellachie,  

et meget symbolsk sted, hvor jernbanen, der 

blev anlagt fra henholdsvis øst og vest, mød-

tes, og skinnerne blev samlet med 'The Last 

Spike'. Således blev Canada forenet i fysisk 

forstand den 7. november 1885. 

Sidst på eftermiddagen triller toget ind på sta-

tionen i Kamloops, og her venter en bus på at 

køre os til det hotel, som Rocky Mountaineer 

har udvalgt til os. Vi har herefter aftenen på 

egen hånd.   

Dag 5. Kamloops – Vancouver, 
med Rocky Mountaineer-toget

Efter en nat på hotel stiger 

vi igen ombord på Rocky 

Mountaineer og nyder en 

god morgenmad. Ruten 

i dag går mod vest ud til 

Stillehavet og den skønne 

by Vancouver og byder på 

meget forskellige scenerier, 

lige fra nærmest ørkenlig-

nende landskaber, kring-

lede slugter og uberørte 

skove til Coast- og Cascade 

Mountains og de saftigt grønne sletter ved 

Fraser River Valley. 

I Fraser Canyon ser vi bl.a. Hell's Gate, hvor 

den ellers brede Fraser River skal passere 

gennem en åbning på kun 35 meter. Det 

giver naturligvis et voldsomt pres på vandet. 

I dag har vi gode chancer for at se dyre-

Et af rejsens absolutte 
højdepunkter begyn-
der i dag, hvor vi skal 
ombord på Rocky 
Mountaineer-toget

Krydstogt - Alaska inkl. Rocky Mountaineer-toget
16 dage 

Vi passerer gennem Fraser River Valley med kig til den frådende Fraser River. På 2. dagen med toget har vi gode chancer for at se dyreliv. 
Det kræver en vis portion held at se bjørne, men de er der…
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liv uden for vinduerne. Er vi rigtigt heldige, 

spotter vi sorte bjørne, om end det kræver 

en kraftig kikkert.

 

Vi triller ind på stationen i Vancouver sidst på 

eftermiddagen og bliver kørt til vores centralt 

beliggende hotel. Aftenen er til fri disposi-

tion, men rejselederen hjælper gerne med 

restaurantanbefalinger.

Dag 6. Vancouver, ombord på skibet
Vancouver, den største by i British Columbia,  

er en by, som man 

nemt forelsker sig i, 

ikke mindst på grund 

af dens smukke belig-

genhed med vand til 

nærmest alle sider. 

Det er også en by, som 

gang på gang havner i 

den absolutte top på 

listen over attraktive 

byer at bo i. 

Her bor omkring 2,3 

mio. indbyggere, hvis man tæller oplandet 

med, og den er bl.a. kendt for sin store 

asiatiske befolkningsgruppe.

Vores rejse går videre med skib i dag, men 

vi kan heldigvis godt nå at kigge os omkring 

i skønne Vancouver. Vi kører til Stanley Park, 

byens store åndehul, hvor både de lokale og 

byens turister kommer for at cykle på skov-

stierne og langs vandet og for at se den fine 

samling af totempæle og andet First Nations-

kunst. Vi besøger også Gastown, Vancouvers 

historiske centrum, som er genskabt, som 

byen så ud i 1860'erne. 

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, der herskede i sidste 

halvdel af 1800-tallet, efter at man 

havde fundet guld i området. 

Ved 13-tiden ruller vores bus op på 

kajen, og vi tjekker ind på skibet, 

hvilket godt kan tage lidt tid, så vi 

må være tålmodige. Herefter finder 

vi vores kahytter hver især og kan nå 

at spise en sen frokost, inden der 

blæses til afgang sidst på eftermid-

dagen. Måske mødes vi på dækket 

til en drink – det er en festlig begivenhed, når 

skibet stævner ud fra Vancouvers havn.

Lidt senere mødes vi igen i hovedrestau-

ranten for at indtage vores første middag 

ombord på skibet. Måske har vi også lyst til 

en drink i en af de mange barer, inden vi 

trækker os tilbage og lader os vugge i søvn 

denne første nat på havet.

Dag 7. På havet, gennem Inside Passage, 
British Columbia 
Vi får en rigtig god start på krydstogtet, idet 

vi i dag skal sejle en meget smuk strækning 

gennem den canadiske del af Inside Passage. 

Det er med at holde godt øje med havet – vi 

har første parket til det dyreliv, som vælger at 

vise sig frem i dag. 

I sommermånederne søger bl.a. hvaler og 

søløver ind i den komplekse labyrint af fjorde 

og bugter, og det er ikke usædvanligt at se 

dem boltre sig i havet tæt på skibet. 

Morgenmad og frokost indtages, når det pas-

ser den enkelte, men middagen indtager vi 

sammen ved vores bord i hovedrestauranten.

Dag 8. Ketchikan, byvandring 
med rejselederen
Skibet er nu i amerikansk farvand, og vi 

anløber 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 nord-

vestlige hjørne af USA.

Krydstogt - Alaska inkl. Rocky Mountaineer-toget
16 dage 

Vi får en rigtig god 
start på krydstogtet,  
idet vi i dag skal 
sejle en meget smuk 
strækning gennem 
den canadiske del  
af Inside Passage

Vancouver har en meget stor Chinatown. I gamle dage var det fattige arbejdere, der kom for at grave 
guld – i dag er det den kinesiske elite, der sender deres børn på byens gode universiteter.

Vancouver er omgivet af vand og har tilsvarende
mange broer.
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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, Stanley Park med de fine 
totempæle samt den store Chinatown.
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CELEBRITY MILLENNIUM

Celebrity Millennium blev bygget i 2000 
og har fået en gennemgribende make-
over til 2019-sæsonen. Det har plads til 
2.138 gæster og har et væld af faciliteter 
ombord: pools, spa, fitnesscenter, butik-
ker, kasino, bibliotek, teater, iLounge 
(Apple-butik) og meget andet.

Skibets hovedrestaurant, hvor vi har vores 
faste bord, serverer lækre 3-retters menuer 
hver dag, men man kan også mod en eks-
tra betaling vælge at spise på en af special- 
restauranterne, fx den innovative Qsine.
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Krydstogt - Alaska inkl. Rocky Mountaineer-toget
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Pælene, som traditionelt var anbragt foran 

indianernes boliger, har mytiske funktioner 

og hentyder til begivenheder i slægtens 

historie og har formentligt også beskyt-

tende 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 kan 

man se et fornemt udvalg af i Totem Heri-

tage Center i Deermount Street (entre er ikke 

inkluderet), hvor man kan blive klogere på 

denne indianske kunst. Her findes USA’s stør-

ste samling autentiske totempæle.

Vi går også en tur i de restaurerede 

gader fra guldgraverperioden og kig-

ger indenfor i det berømte Dolly’s 

House (entre for egen regning), 

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 har en passion for laksefiskeri, så 

har man i Ketchikan, også kaldet laksens 

hovedstad, muligheden for at komme på 

fisketur ved Knudson Cove eller længere ude i 

vildmarken arrangeret af skibet. Bemærk dog, 

at sådanne udflugter er eftertragtede (og 

dyre), og man bør derfor bestille oplevelsen 

hjemmefra gennem rederiets hjemmeside for 

at være sikker på plads. 

Dag 9. Icy Strait Point, 
byvandring med rejselederen
I løbet af formiddagen lægger skibet til ved 

Icy Strait Point, der ligger mellem havet og 

vildmarken. Selve Icy Strait Point er en kryds-

togthavn, som ejes og drives af Huna Totem 

Corporation, en sammen-

slutning af de oprindelige 

folk, som i 1973 fik over-

draget retten til jorden.

Skibet arrangerer mange 

udflugter fra Icy Strait 

Point, f.eks. kajakture og 

helikopterture, og igen 

gælder det, at man skal 

booke hjemmefra gennem 

rederiets hjemmeside for 

at være sikker på plads. Vi går tur med rejse-

lederen på kajen, hvor man kan købe souve-

nirs i de små butikker indrettet i en tidligere 

konservesfabrik og spise en skaldyrssnack. 

Fra skibets store udflugtsprogram kan vi 

nævne en hvalsafari, hvor man sejler i mindre 

både i ud til Point Adolphus for at se pukkel-

hvaler og spækhuggere. Det er en bekostelig 

affære, men en oplevelse for livet.

Celebrity Millennium stævner ud igen om 

aftenen, og igen kan vi forkæle os selv med 

god mad og vin til middagen. Selvom vi har 

fast bord i hovedrestauranten, kan man 

naturligvis vælge at spise på egen hånd på 

en af skibets specialrestauranter, hvor man 

mod et ekstra gebyr på ca. 40-50 USD får 

ekstra meget luksus.   

Dag 10. Juneau, 
byvandring med rejselederen
Skibet lægger til kaj i Juneau, hvor tilstrøm-

ningen af guldgravere var helt enorm omkring 

1880, og byen voksede nærmest eksplosions- 

agtigt. I år 1900 blev den Alaskas hovedstad, 

og den er fortsat den eneste af de ameri-

kanske staters hovedbyer, som man kun kan 

komme til med skib eller fly.

Vi går en tur i byen med rejselederen – mon 

ikke vi kigger indenfor i Red Dog Saloon og 

smager den lokale øl, som siges at være bryg-

get helt efter de gamle pionerers opskrifter. 

Skibet lægger til 
kaj i Juneau, hvor 
tilstrømningen af 
guldgravere var 
helt enorm om-
kring 1880

På sejladsen mod Icy Strait Point skal vi holde øje 
med hvalerne. 

Creek Street i Ketchikan er malerisk ud over alle grænser. I nummer 24 drev Dolly Arthur verdens 
ældste erhverv.
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SKAGWAY

Skagway, der ligger i den nordlige ende af 
Alaska Inside Passage, blev grundlagt under 
det store ”goldrush” i 1800-tallet, hvor lyk-
keriddere strømmede til byen for at grave 
efter guld. Byen voksede eksplosivt på kort 
tid og blev til et klondike, som i dag kan 
opleves i kulisseform. Vi kigger f.eks. inden-
for i Red Onion Saloon og hører bartende-
rens røverhistorier.

Fra Skagway kan man også køre en smuk 
togtur med White Pass Scenic Railway gen-
nem slugte og dale. Det kræver dog et til-
køb på skibet.
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Bag bardisken kan man se forskellige udstil-

lede genstande, bl.a. Wyatt Earps pistoler.

Skibet udbyder forskellige udflugter, f.eks. 

riverrafting på Mendenhall-floden, en tur med 

helikopter over Mendenhall-gletsjeren, hvilket 

er et ganske betagende syn, eller en tur med 

tovbanen for at nyde udsigten 600 meter 

oppe fra Mount Roberts. Book udflugterne 

hjemmefra for at være sikker på plads.

Dag 11. Skagway, byvandring 
med rejselederen
Vi er fremme i Skagway, 

der ligger i den nordlige 

ende af Alaska Inside Pas-

sage. Her springer vi straks 

120 år tilbage i tiden til det 

store ”Goldrush” omkring 

1880, da håbefulde lyk-

keriddere 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.

I dag er her kun omkring 800 fastboende, som 

fortrinsvis lever af turismen. Mange krydstogt-

skibe kommer hertil for at se, hvad der er til-

bage af fortidens klondike og det vilde liv. Og de 

kan opleve meget af det på amerikansk manér 

i form af restaurerede huse, kulisser og optræ-

den i gammeldags saloons, samt kørsel med 

hestevogne i de meget smukke omgivelser.

Vi går en tur i byen med rejselederen og sluk-

ker 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 for-

kæle sig selv, så book even-

tuelt en tur med White Pass 

Scenic Railway via rederiets 

hjemmeside, en legendarisk 

togtur gennem slugte, forbi 

vandfald og henover broer til 

et bjergpas i ca. 900 meters 

højde.  Der er afgang lige ved 

siden af skibet.

Dag 12. På havet, udsigt 
til Hubbardgletsjeren

I dag får vi brug for både en varm jakke, hue 

og handsker, når vi sejler forbi de største 

kælvende gletsjere på det nordamerikanske 

kontinent. Hubbardgletsjeren kælver regel- 

mæssigt og sender isbjerge så store som 

10-etagers bygninger ned i havet. Vi kan 

naturligvis ikke garantere, at vi ser gletsjeren 

kælve, men chancerne er gode, hvis man har 

lidt tålmodighed.

Uanset, så vil den smukke natur med de isblå 

gletsjere bjergtage os – det er virkelig et syn 

for guder og en uforglemmelig oplevelse. Når 

vi har passeret de store gletsjere, sætter ski-

bet kurs mod Seward, som vi ankommer til 

tidligt næste morgen.

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 restau-

rant, 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 13. Seward, farvel til skibet 
og goddag til Anchorage
Tredje etape af vores rejse begynder i dag, 

når vi siger farvel til skibet og goddag til 

Anchorage. Inden vi er fremme i Anchorage, 

skal vi besøge den store Exit Glacier – en 800 

meter bred gletsjer i Kenai Fjords National 

Krydstogt - Alaska inkl. Rocky Mountaineer-toget
16 dage 

Hubbardgletsjeren 
kælver regelmæssigt 
og sender isbjerge 
så store som 10-
etagers bygninger 
ned i havet

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

White Pass Scenic Railway er en berømt togstrækning fra Skagway gennem Alaskas smukke natur. 
Togturen kan købes gennem krydstogtredderiet.



14

ALASKAS GLETSJERE

Der bliver rig mulighed for at se gletsjere på 
denne rejse. På selve krydstogtet sejler vi forbi 
Hubbard-gletsjeren, som er kendt for at kælve 
regelmæssig, og efter krydstogtet besøger vi 
den store Exit-gletsjer i Kenai Fjords National 
Park, en del af den mægtige Harding Ice Field.

Det er også muligt at flyve med helikopter hen-
over den store Mendelhall-gletsjer – det kræver 
dog et tilkøb af skibets udflugt dertil.
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Krydstogt - Alaska inkl. Rocky Mountaineer-toget
16 dage 

Park. Denne nationalpark er ca. 2.400 km2 

stor og hjemsted for den mægtige Harding Ice 

Field, hvorfra utallige gletsjere udgår og løber 

ud i de smukke fjorde. Exit- 

gletsjeren er den eneste, som 

man kan køre til, og den er et 

betagende syn! 

I Alaska Wildlife Conserva-

tion Center møder vi nogle 

af Alaskas vilde dyr, som er 

kommet i pleje efter at de er 

blevet skadet i naturen eller 

er blevet forældreløse. Dyrene 

opfostres herefter i parken og 

bliver der resten af deres liv. 

Herefter skifter vi vildmarken ud med storbyen 

og kører ind til Anchorage. Naturen er dog 

stadig en del af byen, som ligger smukt på 

en halvø ned til havet og omgivet af bjerge. 

Den har omkring 300.000 indbyggere og er 

Alaskas økonomiske hjerte. 

Byen blev grundlagt i 1914 som arbejdslejr 

for Alaska Railroad. Vi kører til vores hotel i 

byens centrum og har resten af dagen til fri 

disposition.

Dag 14. Anchorage, byens højdepunkter
Vi skal rundt i Anchorage og omegn i dag 

og begynder med et besøg uden for byen i 

Eklutna Historical Park, 

hvor vi oplever en måske 

overraskende blanding af 

indiansk og russisk kultur. 

Vi ser bl.a. athabasca-indi-

anernes farverige og smukt 

dekorerede åndehuse, som 

står på gravpladserne side 

om side med det kristne 

kors. På stedet finder vi 

også en russisk-ortodoks 

kirke bygget i rustikke bjæl-

ker og komplet med den 

karakteristiske løgkuppel. 

Russerne kom til Alaska i 1700-tallet som 

pelsjægere og blev der frem til 1867, hvor 

Rusland solgte de landområder, de besad, 

til USA.  

Næste stop er ved det meget interessante 

Alaska Native Heritage Center, hvor vi får en 

grundig indføring i de mange indianske kultu-

rer. Vi går gennem udstillinger af seks forskel-

lige landsbyer og får en opvisning i indiansk 

sang og dans. Vi spiser også frokost i området 

(dog for egen regning).

Om eftermiddagen kigger vi forbi Wendler 

Building, et af byens ældste huse, som har 

været både købmandsbutik og en bar med 

adgang kun for kvinder. I dag er det kendt 

som startlinje for byens berømte slædehun-

deløb – en årlig begivenhed der hylder Alas-

kas historie. Løbet er på 1000 miles (godt 

1.600 km) og følger en gammel post- og for-

syningsrute ud i vildmarken. 

Ved Earthquake Park nyder vi en smuk udsigt 

over byen og hører den tragiske historie om 

det voldsomme jordskælv, der ramte byen i 

1964. Herefter synger vores rejse på sidste 

vers – vi mødes til en afskedsmiddag om 

aftenen for at skåle på de mange ting, vi har 

oplevet sammen.

Dag 15. Anchorage og hjemrejse
Nu går turen mod lufthavnen for at på-

begynde hjemrejsen mod Danmark med  

ankomst næste dag.

Dag 16. Ankomst til Danmark

Den historiske Wendler Building i Anchorage udgør startlinjen for byens årlige 
slædehundeløb.

Vi besøger Alaska Native Heritage Center, hvor vi bl.a. introduceres til 
indiansk sang og dans. 

På stedet finder vi 
også en russisk-
ortodoks kirke 
bygget i rustikke 
bjælker og komplet 
med den karakte-
ristiske løgkuppel
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