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Anchorage er en amerikansk by i staten Alaska. 

Med sine ca. 270.000 indbyggere, 339.000 med 

forstæderne, er byen Alaskas største. Næsten 

halvdelen af statens indbyggere bor i 

Anchorage. 

Byen er en levende metropol og ligger lige i 

hjertet af Alaskas vildmark, omgivet af af 6 

store bjergkæder. Anchorages hyggelige 

bymidte, der udover et kunstmuseum også 

byder på adskillige ægte amerikanske shopping 

malls. En mindst lige så lokal oplevelse fås på 

byens barer og mikrobryggerier, der udover 

hjemmelavet øl. Fra Anchorage kan du tage på 

bjørnesafari til Katmai National Park. Det er en 

fantastisk tur, hvor du kommer helt tæt på 

bjørnene. Det er værd at kigge forbi byens 

marine-lufthavn, der efter sigende er den 

største af sin art i verden. I sommerens 

højsæson lander og letter op mod 800 vandfly 

om dagen fra fjorden ud for Anchorage 

 

Denali National Park har et fantastisk dyrelive 

og er hjemsted for Nordamerikas højeste bjerg 

Mt McKinley med sine 6194 meter. Denali 

National Parks har sine egne "The Big 5" som 

udgør Grizzly bjørne, Dall får, rensdyr, elge og 

ulve. En bustur dybt ind i parken er simpelthen 

et must for besøgende for at se det 

imponerende dyreliv. Udover busture kan 

arken også opleves på cykkel og med fly 

 

 

Fairbanks ligger blot 320 km syd for 

Polarcirklen, og i vinternætternes mørke kan 

man opleve nordlys. Om sommeren derimod 

bades Fairbank i sollys næsten døgnet rundt, og 

du har god tid til at nyde herlighederne.  

Anchorage 

Denali National Park (350 km) 

Fairbanks (250 km) 

Kør selv-ferie i Alaska 

Alaska er USA’s største delstat, men også den stat, hvor befolkningstætheden er mindst og naturen størst! En rejse til 

Alaska er lig med store oplevelser i naturen og tæt på dyrelivet. Og I kan godt glæde jer, for få steder i verden er naturen 

så uberørt som her, så forbered jer på Hvaler, Bjørne, Gletsjer osv… 

Pris eksempel: 12 

dage kr. 17.500,- pr. 

person v/3 pers. Inkl 

fly, hotel og bil 

www.my-light.dk 

Denali National Park 
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Turen mellem Fairbanks og Tok er på 

Alaska/Canada Highway. På turen vil I passere 

byen North Pole, som er hjemsted for 

julemandens hus. Ellers er der rig mulighed for 

at opleve dyrelivet langs ruten. Tok er kun ca 50 

km fra grænsen til Canada 

 

 

Fiskerbyen Valdez, ligger smukt mellem havet 

og høje kystbjerge. Byen er kendt for, at den 

mere end 1000 km lange Trans-Alaska olielinje 

som slutter her i byen. Men lige udenfor byen 

er det storslåede bjerglandskab, gletsjere, 

vandfald og dyrerige dale.  

 

Havet giver mulighed for at opleve søløver, 

sæler, hvidsidemarsvin og spækhuggere, til 

tider besøger pukkelhvaler også byen. Fra 

Valdez er der mulighed for at tage på 

hvalsafari 

 

For at komme til Whittier skal man kører 

gennem den historiske Anton Anderson 

Memorial Tunnel, en ensporet bil/tog tunnel. 

 
Herefter ankommer du til den uberørte 

vildmark i spidsen af Passage Canal og du finder 

byen Whittier beliggende mellem betagende 

bjerge, smaragdskove og et mousserende blåt 

hav. Whittier er en indgang til den fascinerende 

ørken i Prince William Sound, og hver sommer 

ankommer tusinder af besøgende til denne 

storslåede by med skib, tog eller bil. 

Ikke langt fra Whittier kan man tage en sejltur 

til Portage Glacier 

 

 

 

Seward er en Kystby. Tidevandet er markant i 

disse egne, og hvis du er heldig, kan du få øje 

på hvaler, når du skuer ud over havet. 

Når I er i Seward i Kenai Fjords National Park, 

anbefaler vi en tur omkring den store gletsjer 

Exit Glacier. Gletsjeren ligger som en stor tunge 

ned gennem landskabet, som den selv har 

været med til at forme. I kan køre det meste af 

vejen og gå ad gode stier det sidste.  

En anden attraktion er Det store akvarium, 

Alaska Sealife Center på klipperne i 

Resurrection Bay, hvor I kan møde og lære om 

det lokale dyreliv. 

 

 

Rundrejsen slutter i samme sted som den 

starter, nemlig i Anchorage. Om I vil kører 

direkte til lufthavnen eller blive  lidt i området 

inden hjemrejsen , er  efter eget valg 

 
Katmai National Park 

 

1) Gå ind på www.my-light.dk

2) Find "tilbudsformular" øverst på siden

3) Udfyld formularen med netop de byer 

du ønsker at besøge samt oplysninger

om hotel og bil

4) Tryk "Send" og du vil indenfor nogle 

dage modtage et tilbud fra os.

Sådan får du et uforpligtende

tilbud fra My-Light

Tok (250 km fra Fairbanks) 

Valdez (410 km fra Tok) 

Whittier (575 km fra Valdez) 

Seward (150 km fra Whitter) 

Anchorage (205 km fra Seward) 
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