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Alaska  
 
The Last Frontier, de onaangetaste wildernis van Alaska 

 
• Wrangell-St.Elias, het grootste Nationale Park van de VS 

• Wandelen langs gigantische gletsjers 

• Verkenning Denali NP 
 

Alaska is met voorsprong de grootste staat van de Verenigde Staten, die voornamelijk uit één onafgebroken 
wildernis bestaat. 
We starten de reis in Anchorage, de hoofdstad van Alaska, waar zowat de helft van de bevolking woont. 
Wasilla is aan de rand van de Talkeetna bergketen gelegen. Dit was een belangrijke mijnregio tijdens de 
‘Goldrush’. Nu is het voornamelijk gekend als een erg mooi wandelgebied en kan je er de indrukwekkende 
Knik gletsjer bezoeken. 
 
Denali NP, geheten naar de gelijknamige berg, geldt als een symbool van Alaska. 
We maken kennis met de grote variëteit die het park te bieden heeft.  
Tangle Lakes is een regio met verschillende meren, ideaal voor een tocht per kano. 
We verkennen Wrangell-St.Elias, het grootste Nationale Park van de VS, en verblijven er in een ‘wild west’ 
dorpje. 
 
Vanuit Valdez, een gezellig stadje gelegen aan de Golf van Alaska, steken we per ferry de Prince William 
Sound over.  
Kenai schiereiland is één van de meeste toegankelijke wildernis gebieden op Alaska. Het bestaat uit de 
Kenai bergketen, diepe fjörden, uitgestrekte wouden, enorme gletsjers, vele meren, en een ruim aanbod 
aan wandelmogelijkheden.  
Bootexcursies die hier kunnen gemaakt worden bieden prachtige zichten, vaak worden hier walvissen, 
zeehonden en orka’s gespot.  
 
Alaska is een unieke plek in de wereld met een indrukwekkende en ruige natuur, die we tijdens deze reis 
op een actieve manier verkennen. 
In september heb je reeds mooie herfstkleuren, het is overal rustiger dan in volle zomer. 
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PROGRAMMA  
 

Dag 1 – 28.08 Brussel – Anchorage - Wasilla 
Internationale vlucht vanuit Brussel naar Anchorage.  
Anchorage is de enige echte stad in Alaska, een weinig inspirerende plek die we snel achter ons laten. 
Een korte rit brengt ons naar Wasilla, waar we de komende twee nachten verblijven. 
70 km – 1 u rijden 

 

Dag 2 – 29.08 Knik Glacier 
Vandaag is er een optionele excursie naar de Knik gletsjer, waar je arctische landschappen op grote schaal 
van vlakbij kan observeren. Met een speciale boot vaar je tussen kleine ijsbergen tot aan de enorme 
gletsjer, die 10km breed is, 45 km lang en 300m dik. Soms zie je stukken ijs naar beneden storten.  
De excursie duurt een 3-tal uur. Wie hier geen interesse in heeft kan een wandeling maken in de 
nabijgelegen Talkeetna Mountains. Een mooie regio met dichte wouden, rivieren en meren. 
 

Dag 3 – 30.08 Wasilla - Denali 
We laten Wasilla achter ons en rijden naar Byers Lake, waar we een wandeling maken.  
We gaan eerst door het bos, dan langs het meer, waar je soms de weerspiegeling van Denali hier zien.  
Nadien rijden we verder naar Denali NP, het meest gekende NP van Alaska dat is geheten naar de 
gelijknamige berg Denali, 6190m. 
Overnachting in Healy aan de rand van Denali National Park, waar we de komende drie nachten verblijven. 
8 km – 3 uur wandelen – 100m klimmen/dalen 
275 km – 4 u rijden 
 

Dag 4 – 31.08 Wonder Lake 
Dieper in het park rijden is enkel mogelijk per shuttlebus, die ons tot het einde van de enige weg brengt 
die door Denali NP loopt. Eindpunt vormt Wonder Lake, Mt Denali lonkt hier dichtbij. 
Naast grizzly’s leven hier o.a. wolven, kariboes, elanden, herten, vossen, marmotten, uilen en verschillende 
soorten roofvogels. 
Deze excursie neemt een hele dag in beslag en geeft ons een totaalbeeld van wat Denali te bieden heeft.  
 

Dag 5 – 01.09 Savage Alpine Trail 
Savage Alpine Trail ligt in het Nationale Park van Denali. Hier zag de groep bij het vorige bezoek grizzly 
beren, hopelijk krijgt iedereen opnieuw de kans! 
We hebben prachtige zichten van op de top, bij goed weer zie je Mt Denali liggen. 
9 km – 4 uur wandelen – 450m klimmen/dalen 

 

Dag 6 – 02.09 Matanuska River  
We rijden in zuidoostelijke richting tot aan de Matanuska rivier, we maken een wandeling in deze 
dichtbeboste regio. We overnachten op een schitterend gelegen locatie waar vaak elanden en kariboes 
gespot worden. 
450 km – 5,5 u rijden 

 

Dag 7 – 03.09 Mc Carthy Road 
Via een spectaculaire route rijden we over de Mc Carthy Highway tot aan het einde van de weg, waar het 
gehucht Kennicott is gelegen. Hier lijkt de tijd te zijn stilgestaan, ‘wildwest’ stijl.  
We bevinden ons nu in het grootste Nationale Park van de VS: Wrangell-St Elias.  
Onderweg maken we verschillende stopplaatsen aan mooie uitzichtpunten en bezoeken we het visitor 
center.  
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De weg is gedeeltelijk onverhard maar doorgaans in goede staat. 
270 km – 4,5 u rijden 
 

Dag 8 – 04.09 Wrangell St Ellias NP 
Wrangell-St Elias NP is ongeveer even groot als Zwitserland, met 40 permanente inwoners.  
Enkel Northeast NP in Groenland overtreft qua grootte in de wereld dit park nog. 
Geen betere manier om het park beter te leren kennen dan er een wandeling te maken.  
Bonanza Mine trail betekent heel wat klimmen, met als beloning prachtige zichten van de samensmelting 
van de Kennicott en Root gletsjers. 
14 km – 7 uur wandelen – 1150m klimmen/dalen 
 

Dag 9 – 05.09 Mc Carthy - Valdez 
We laten Mc Carthy achter ons en rijden via Mc Carthy Road, en nadien Richardson Highway tot aan Valdez. 
Valdez is een relaxed dorp met een aparte ligging. In het verleden hebben zich hier twee grote rampen 
voorgedaan. In 1964 werd hier de 2de krachtigste aardbeving ooit geregistreerd, met veel schade tot 
gevolg. In 1989 deed zich hier een enorme ecologische ramp voor met de olietanker Exxon Valdez, waarbij 
er miljoenen liters olie in de baai zijn terecht gekomen. We overnachten tweemaal in Valdez. 
290 km – 5 u rijden 
 

Dag 10 – 06.09 Vrije dag Valdez 
De omgeving rond Valdez nodigt uit om op een actieve manier te verkennen. Er zijn heel wat wandelpaden 
met prachtige zichten van de baai en de besneeuwde bergtoppen. Wie wil kan hier een ook een fietsdag 
van maken, verschillende goed aangeduide routes liggen rond het stadje. Andere opties zijn kayak of een 
vlucht in een sportvliegtuig die een overzicht geeft van de spectaculaire omgeving. 

 

Dag 11 – 07.09 Prince William Sound 
Vanuit Valdez nemen we een ferry die ons langs de Golf van Alaska tot aan Whittier brengt.  
Tijdens deze 6-uur durende boottocht hebben we onderweg mooie zichten van gletsjers en fjörden, orka’s 
en walvissen worden hier vaak gespot. 
Eénmaal terug aan land wandelen we naar Portage Pass, een oude Indiaanse handelsroute.  
De zichten van de Portage gletsjer zijn subliem bij goed weer. 
De komende 3 nachten verblijven we in Seward op een centrale locatie. 
145 km – 2 u rijden 
 

Dag 12 – 08.09 Harding Ice Field Trail 
Vandaag staat er een topwandeling op het programma: Harding Ice Field Trail. De trail kent steile secties, je 
wordt voor je inspanning beloont met prachtige zichten van de Exit gletsjer, de vallei eronder en Harding 
Ice Field. Een ijsmassa van 700m3 mijl, die pas begin 1900 ontdekt werd. 
13 km – 6 uur wandelen – 1000m klimmen/dalen 

 

Dag 13 – 09.09 Kenai Fjord National Park 
Vandaag krijg je de kans om een optionele excursie te maken in de Kenai Fjorden (meer info Praktische 
Info), die een 6-tal uur duurt. Je komt tot vlak bij een enorme gletsjer, en je hebt de kans om zeeleeuwen, 
orka’s, of walvissen te zien. Als je ergens een boottocht zou willen maken in Alaska, dan is diegene die je 
vandaag kan maken sterk aanbevolen. Wie geen interesse heeft in een boottocht kan een wandeling, 
waarbij heel wat geklommen wordt, in Kenai Fjords NP maken. 
 

Dag 14 – 10.09 Kenai Peninsula 
We rijden naar de andere kant van Kenai schiereiland, tot aan Homer, dat aan de rand van Kenai Fjords 
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National Park is gelegen. Onderweg hebben we mooie zichten, en maken we een aantal stopplaatsen.  
Homer is een gezellig stadje waar we even buiten het centrum verblijven. 
275 km – 4 uur rijden 
 

Dag 15 – 11.09 Halibut Cove 
Kachemak Bay was het eerste State Park van Alaska, het is enkel per vlucht of boot bereikbaar, en is in de 
idyllische Halibut Cove gelegen. Hier vind je uitgestrekte bossen, verschillende meren, en heel wat wildlife 
terug. Een ideale regio om op een actieve manier te verkennen.   
We maken een eerste verkennende wandeling. 

 
Dag 16 – 12.09 Kachemak Bay State Park 
Vandaag maken we een dagwandeling in het park waarbij we tot Tutka Bay komen. Er wordt heel wat 
geklommen. Aangezien een groot deel van de wandeling boven de boomgrens loopt hebben we onderweg 
prachtige zichten over de omliggende baaien en pieken. 
Tweede overnachting in eenvoudige cabins. 
14 km – 7 uur wandelen – 900m klimmen/dalen 

 
Dag 17 – 13.09 Kachemak Bay State Park 
Glacier Lake Trail wordt algemeen beschouwd als één van de mooiste wandelingen die je in Kachemak kan 
maken. De zichten van de Grewingk gletsjer zijn subliem. Een eenvoudige wandeling met weinig 
hoogteverschil. In de namiddag nemen we de boot terug naar Homer waar we opnieuw overnachten. 
5,5 km – 3 uur wandelen  

 
Dag 18 – 14.09 Vrije dag 
Vrije dag te besteden in Homer, een gezellig en relaxed stadje. 
Het boeiende Pratt museum, waar je interactieve displays terugvindt van de regio, is een bezoek meer dan 
waard. Er bestaan verschillende mogelijkheden om een aantal optionele excursies te maken (meer info 
hierover bij Praktische Informatie), waaronder een scenic flight of per boot of vliegtuig naar een topgebied 
om beren te observeren. Gezien de populariteit moeten die vooraf worden gereserveerd, indien hier 
interesse voor is kan je dit best melden bij inschrijving. 
Wie liever niet deelneemt aan een excursie kan in de omgeving van Homer een wandeling maken. 
 

Dag 19 – 15.09 Homer – Anchorage - Brussel 
Vanuit Homer rijden we rechtsreeks naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel. 
 

Dag 20 – 16.09 Aankomst Brussel 
Aankomst in Brussel vanuit Anchorage. 
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