
 
 

Alaska Rondreis en Cruise 2023 
7 tot 24 juni 2023 
 

    
 
 
HOOGTEPUNTEN 
 
Met een ultieme 18-daagse reiscombinatie bundelt Go For Cruise het beste van Alaska voor jou! In deze noordelijke regio 
op onze aardbol blijft de tijd echt nog stil staan, de onmetelijke natuur overmeestert je totaal, gsm ontvangst laat het 
regelmatig afweten, wat ruimschoots gecompenseerd wordt door een mogelijke ‘close encounter’ met een bultrugwalvis, 
orca, bruine of zwarte beer, of door de heerlijkste zalm en krab die je ooit zal eten … 
 
We vliegen naar het Canadese Vancouver, de ideale uitvalsbasis voor deze onvergetelijke reis, waar we 2 nachten 
verblijven in het klassevolle Metropolitan Hotel Vancouver. Op dag 3 vliegen we verder naar Anchorage in Noord-Alaska 
voor de ‘hoofdschotel’ van onze rondreis, met op het menu onder andere het gezellige goudzoekersdorpje Talkeetna, 
de Mount Denali of hoogste berg in Noord-Amerika, en het wondermooie Denali National Park. 
 
Geen onaangename verrassingen achteraf, want tal van onvergetelijke excursies zijn reeds voorzien en inbegrepen, zoals 
een indrukwekkende vliegtuigervaring naar en rond de Mount Denali, een uitgebreide dagtrip in Denali op zoek naar de 
Big 5 van Alaska, een veelomvattende boottocht in de Kenai Fjorden op zoek naar walvissen en gletsjers, we bezoeken het 
Alaska SeaLife Center in Seward, diverse GFC rondleidingen en wandelingen her en der tijdens de rondreis en de cruise. 
 
Niet te versmaden is de inbegrepen avondexcursie in Denali, waarbij je zelf kiest tussen een avontuurlijke 4×4 ATV rit 
met quads, ofwel een zo mogelijk nog meer avontuurlijke raftingtocht op de rustige en soms minder rustige canyon rivier. 
 
Uiteraard zijn alle transfers en verplaatsingen geregeld met kleine en grotere bussen, steeds met enthousiaste en ervaren 
chauffeurs. Daarbovenop verplaatsen we ons tot tweemaal toe op een bijzonder comfortabele manier met de Wilderness 
Express trein, dus genieten van het onmetelijke landschap is de boodschap in deze originele dubbeldektrein met heel veel 
beenruimte, panoramische ramen en een lekker restaurant. Bagage meezeulen wordt tot een minimum beperkt, want zo 
goed als overal tijdens de rondreis wordt ook dit voor jullie prima verzorgd. 
 
Vervolgens zal de zeer aangename Millennium van Celebrity Cruises ons naar verschillende ‘highlights’ van Alaska 
brengen, om gletsjers te aanschouwen, walvissen te groeten, authentieke goudzoekersstadjes te verkennen, oneindige 
landschappen te bewonderen, enzovoort. Drankpakket en Wifi aan boord inbegrepen tijdens de cruise! 
 
Klaar voor ons ultiem Alaska avontuur inclusief geweldige excursies? 
 
 
CRUISESCHIP 
 
Celebrity Cruises heeft de Millennium in juni 2000 in de vaart genomen. Samen met haar zusterschepen Summit, 
Infinity en Constellation bieden deze comfortabele luxe cruiseschepen hun gasten een wereld van geslaagde service en 
unieke ontspanning. De schepen in de genaamde Millenniumklasse garanderen in ieder opzicht een goede verhouding 
prijs / kwaliteit en stralen een verfijnde elegantie uit. De aandacht voor details blijkt uit de keuze fijnste stoffen, leer, hout 
en marmer, het speciaal gemaakte meubilair en de originele kunstwerken. Ook de glazen liften zijn op het water gericht, 
onderweg van het ene dek naar het andere kunt u genieten van een panoramisch uitzicht. 

Go For Cruise 



Celebrity Cruises wordt door zowel de passagiers als de pers steeds hoog gewaardeerd. 
 
Met aan boord 1 bemanningslid voor elke 2 gasten kan Celebrity net dat tikkeltje extra aanbieden, in de vorm van een 
super persoonlijke service. Onberispelijk, vriendelijk en attent, met aandacht voor details. Van uw hutsteward tot de ober 
in het restaurant, en van de Guest Relations medewerkers tot uw masseuse in de AquaSpa, allen geven ze je onmiddellijk 
het ontspannende gevoel helemaal thuis, en tegelijk speciaal, te zijn. 
 
Een Celebrity cruise is tevens de perfecte gelegenheid om u culinair te laten verwennen in één van de decors aan boord, 
een specialiteitenrestaurant, een informele lunch, een romantisch diner voor twee, … 
 
In januari 2019 werd de Celebrity Millennium grondig vernieuwd. N.a.v. het grote succes van de Edge Class schepen 
heeft de rederij namelijk beslist om alle schepen meer in lijn te brengen met deze nieuwere generatie schepen. 
 
Zo kregen de Dining Room en het Oceanview Café een volledige make-over. Nieuw meubilair, een aangepaste bedding en 
flatscreen tv’s moeten de suites op het niveau brengen van de modernste Europese hotels. De suite gasten krijgen 
eveneens toegang tot The Retreat met aparte zonnedek en lounge om nog meer te kunnen genieten. Ook alle overige 
kajuiten kregen een upgrading en de publieke ruimtes werden in een fris kleedje gestoken. Alles samen ging het om een 
investering van ruim 500 miljoen euro. Het werd als het ware een echte Celebrity Revolution. 
 
Maar wat blijft is dat je het aan boord zo rustig of zo actief maakt als je zelf wil, alles kan niets moet! 
 
 
PROGRAMMA 
 
Woensdag 7 juni 2023 
Transfer van Vilvoorde via Antwerpen naar Amsterdam Schiphol 
Heenvlucht van Amsterdam naar Vancouver 
Aankomst in Vancouver en transfer 
Hotelovernachting in Metropolitan Hotel Vancouver 
 
Donderdag 8 juni 2023 
Vrije tijd in en/of inbegrepen GFC bezoek aan Vancouver 
Hotelovernachting in Metropolitan Hotel Vancouver 
 
Vrijdag 9 juni 2023 
Transfer en vlucht van Vancouver naar Anchorage 
Aankomst in Anchorage en transfer 
Vrije tijd in en/of inbegrepen GFC bezoek aan Anchorage 
Hotelovernachting in Westmark Anchorage Hotel 
 
Zaterdag 10 juni 2023 
Transfer naar het treinstation in Anchorage 
Panoramische Wilderness Express treinrit langs de Alaska Railroad van Anchorage naar Talkeetna 
De Wilderness Express staat garant voor een zorgeloze rit van +/- 4 uur door de natuur, met grote ramen om 
te genieten van de panorama’s, er is een restaurant en souvenirshop aan boord 
Aankomst in Talkeetna en transfer 
Vrije tijd in en/of inbegrepen GFC bezoek aan Talkeetna 
Talkeetna is een gezellig en authentiek dorpje, bekend als uitvalsbasis voor Denali trekkers 
Hotelovernachting in Talkeetna Alaskan Lodge 
 
Zondag 11 juni 2023 
Vrije tijd in en /of inbegrepen GFC bezoek aan Talkeetna en omgeving 
Inbegrepen GFC excursie K2 Denali Experience Flight 
90 minuten durende vliegexcursie naar de majestueuze Mt. Denali over indrukwekkende bergtoppen en gletsjers, inclusief 
spectaculaire landing op een gletsjer mits gunstige weersomstandigheden 
Hotelovernachting in Talkeetna Alaskan Lodge 
 
Maandag 12 juni 2023 
Transfer naar het treinstation van Talkeetna 
Panoramische Wilderness Express treinrit langs de Alaska Railroad van Talkeetna naar Denali 
Aankomst in Denali en transfer 
Inbegrepen GFC excursie naar keuze, 4×4 ATV quad tocht of een rafting trip in Denali 
Hotelovernachting in Denali Bluffs Hotel 
 
 



Dinsdag 13 juni 2023 
Inbegrepen GFC excursie Denali Tundra Wilderness Tour 
Per bus in het immense Denali National Park, op zoek naar Denali’s wildlife, de diversiteit aan landschappen en natuur 
Hotelovernachting in Denali Bluffs Hotel 
 
Woensdag 14 juni 2023 
Transfer van Denali via Anchorage naar Seward 
Autocarverplaatsing via een ‘scenic route’ met mooie uitzichten 
Aankomst in Seward en hotelovernachting in Seward Gateway Hotel 
 
Donderdag 15 juni 2023 
Inbegrepen GFC excursie Kenai Fjords National Park Cruise 
Spectaculaire bootexcursie, vergezeld door een Park Ranger, die onderweg informatie geeft over de gletsjers, 
het dierenleven en de natuurlijke historie van het nationale park 
Hotelovernachting in Seward Gateway Hotel 
 
Vrijdag 16 juni 2023 
Inbegrepen GFC toegang tot het Alaska SeaLife Center in Seward 
Transfer naar de cruiseterminal en check-in Celebrity Millennium 
Seward, Alaska, afvaart 20:00 
 
Zaterdag 17 juni 2023 
Cruisen langs de Hubbard Glacier, Alaska, 14:00 – 18:00 
 
Zondag 18 juni 2023 
Juneau, Alaska, 09:00 – 21:00 
 
Maandag 19 juni 2023 
Skagway, Alaska, 07:00 – 20:30 
 
Dinsdag 20 juni 2023 
Icy Strait Point, Alaska, 06:30 – 15:00 
 
Woensdag 21 juni 2023 
Ketchikan, Alaska, 09:00 – 18:00 
 
Donderdag 22 juni 2023 
Cruisen door de Inside Passage 
 
Vrijdag 23 juni 2023 
Vancouver, British Columbia, aankomst 07:00 
Check-out Celebrity Millennium en transfer naar Capilano 
Transfer naar de luchthaven en terugvlucht Vancouver naar Amsterdam 
 
Zaterdag 24 juni 2023 
Aankomst in Amsterdam Schiphol en transfer via Antwerpen naar Vilvoorde 
 
 
 
PRIJZEN 
 
Totale prijzen per persoon logerend in een 
 

 2-pers. Binnenhut cat. I1 (dek 7-8-9-11) = 7.545 € 
 2-pers. Buitenhut cat. O1 (dek 2-3-6-7) = 7.945 € 
 2-pers. Balkonhut cat. V1 (dek 6-7-8-9) = 8.595 € 
 2-pers. Concierge Class Balkonhut cat. C1 (dek 6-7-8-9) = 8.695 € (*) 

 
 1-pers. Binnenhut cat. I1 (dek 7-8-9-11) = 7.545 € 
 1-pers. Buitenhut cat. O1 (dek 2-3-6-7) = 7.945 € 
 1-pers. Balkonhut cat. V1 (dek 6-7-8-9) = 8.595 € 
 1-pers. Concierge Class Balkonhut cat. C1 (dek 6-7-8-9) = 8.695 € (*) 

 
 
 



Inbegrepen in de totale prijzen  
 

 bustransfer Vilvoorde – Antwerpen – Amsterdam Schiphol heen en terug 
 KLM lijnvluchten heen en terug naar Vancouver in economy 
 toegang Aspire Lounge Amsterdam voor de heenvlucht 
 toegang SkyTeam Lounge Vancouver voor de terugvlucht 
 alle transfers en verplaatsingen zoals in het programma 
 3 dagen / 2 hotelnachten in Vancouver op basis van logies 
 Air Canada lijnvlucht Vancouver – Anchorage in economy 
 8 dagen / 7 nachten Alaska Rondreis in 4* hotels met logies 
 2x panoramische trein 
 vliegtuigexcursie Mt. Denali (of gelijkwardig) 
 4×4 ATV rit OF raftingtocht Denali 
 dagexcursie Denali NP 
 bootexcursie Kenai Fjords 
 SeaLife Seward 
 8 dagen / 7 nachten Alaska Cruise in vol pension 
 luchthaventaksen 
 havengelden 
 fooien aan boord 
 Classic alcoholisch drankpakket 
 wifi aan boord 
 professionele shows en animatie, talrijke sport- en relaxfaciliteiten aan boord 
 GFC reisleider vanaf 15 deelnemers 
 gedetailleerde reismap 
 GFC rondleidingen aan boord en op diverse stopplaatsen 
 GFC rugzak, schoudertas, pet of 2 mondmaskers 
 BTW 

 
(*) Concierge Class betekent een serieuze portie extra service, voorrang bij de check-in en bagagebezorging, 
welkomstchampagne, handdoeken in Egyptisch katoen, luxe badjassen, uitgebreidere roomservice, voorrang in 
à la carte restaurants, gratis gebruik van paraplu en verrekijker, elke avond hors-d’oeuvres, enzovoort. 
 
Niet inbegrepen in de prijzen 
 

 15 € dossierkosten per persoon 
 ESTA en  ETA visumkosten 
 desgevallende COVID testen 
 persoonlijke uitgaven 
 maaltijden in Vancouver en tijdens de rondreis in Alaska 
 bijkomende excursies en toegangen tijdens de rondreis bovenop het inbegrepen programma 
 bijkomende excursies en toegangen tijdens de cruise bovenop de inbegrepen rondleidingen 

 
Ondanks de prima voorbereiding en de uiterste zorg die Go For Cruise aan uw reis besteedt, kunnen er zich voor of tijdens 
de vakantie onvoorziene omstandigheden voordoen. Wij raden u dan ook sterk aan om goed verzekerd te vertrekken. Wie 
geen verzekering afsluit staat zelf in voor de soms hoge kosten die ontstaan door bijv. een annulering van de reis wegens 
ziekte. Go For Cruise doet hiervoor een beroep op Allianz. 
 
Wij bieden u de mogelijkheid om onderstaande polis(sen) te onderschrijven: 
 

 100% Annulerings- en Compensatieverzekering = premie van 6,5% op de totale reissom 
 Travel Selection = Reis- en Bijstandsverzekering = premie 7 € per dag per persoon of 19 € per dag per gezin 

 
Go For Cruise biedt je de kans om gebruik te maken van een gespreid betalingsplan. In plaats van klassiek voorschot en 
saldo, betaal je elke maand een kleiner deel van het totaal. Heel simpel: we delen de totale reissom door het aantal 
resterende maanden tussen dag van reservatie en datum van afreis. Daardoor betaal je maandelijks relatief kleine 
bedragen, voel je financieel weinig of niets aan en komt jouw droomcruise een heel stuk dichterbij. 
                

 

Go For Cruise  
Tel +32.2.253.38.87 

Mail info@goforcruise.be 
Web www.goforcruise.be 


