
Huurwagens

Ervaar Alaska vanachter het stuur van een van onze huurwagens, van 
compact met z’n tweetjes tot gezellig met z’n allen in een minivan!

DRIVE

Majestueuze
impressionanteen

Groot, 
groter, grootst! 

Imposante grizzlyberen, kanjers van walvissen, 
immens uitgestrekte parken en de hoogste berg 
van Noord-Amerika, de Mount Denali. ‘Groots’ is 
nog te zwak uitgedrukt voor Alaska. 

Een reis naar Alaska, ook wel bekend als “The 
Last Frontier”, staat garant voor een once-in-
a-lifetime experience waar je ongerepte natuur 
doorkruist en de tijden van de Goldrush herbeleeft, 
toen duizenden avonturiers samen met hun 
sledehonden naar het hoge noorden trokken.
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Avontuur in 
Alaska.

Verantwoordelijke uitgever: Wings ‘n Wheels - Lic A5203  - een divisie van L&G International NV - Kapellelaan 5 - 1860 Meise - België 
RPR Brussel - BTW. BE 0448.121.192 - Tel: 02/270.15.50 - Fax: 02/270.15.60 - Email: info@wnw.be

UW ZEKERHEID EN KWALITEITSGARANTIE
Al onze reizen zijn verzekerd tegen financieel onvermogen van 
de reisorganisator bij: Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8 te 
1130 Brussel. Tel:  32-2/240.68.00 - Fax: 32-2-240.68.08

Over 
ons.

Wings ’n Wheels is een reisorganisator 
met meer dan 25 jaar specialisatie in het 
organiseren van op maat gemaakte en 
unieke reizen voor de moderne reiziger. 
Jouw reis bestaat nog niet, die maken we 
samen!  

De voordelen 
van Wings ’n Wheels: 

100% maatwerk
• Unieke rondreis op maat gemaakt

De expert
• Al 25 jaar brengen we onze liefde voor 

USA, Hawaii, Alaska, Canada, Austra-
lia, New Zealand en de South Pacifi c 
Ocean Islands over

Eerlijke prijzen
• Uitzonderlijke kwaliteit tegen een 

eerlijke en onklopbare prijs 

Follow
dreamyour

Motorhomes

Huur je een verplaatsbaar huis weg van thuis maar toch met alle comfort, met 
dagelijks aanpasbare reisroute? Kies dan uit ons ruim gamma van motorhomes. 
Gelijk waar je parkeert wordt dat plekje eventjes je nieuwe thuis! Jouw mobiel 
onderdak is mogelijk alleen, met twee of met alle kinderen!

MEER INFO OP WNW.BE

Excursies

Onze excursies vertrekken vanuit de 
voornaamste toeristische centra - over 
gans Alaska. Bewandel er verblindende 
gletsjers, doorkruis uitgestrekte 
natuurparken en bewonder een 
gevarieerde fauna en fl ora.

MEER INFO OP WNW.BE

Alleen 
of in 
groep
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ONTDEK 
ONZE 
ROUTES 
OP lROUTES llllwnw.be

Kapellelaan 5 • 1860 Meise - België

TEL 02/270.15.50
FAX 02/270.15.60
EMAIL info@wnw.be

Aanbod en 
prijzen op lAanbod en 
prijzen op llwnw.be

Zo werkt het
In 3 stappen naar het avontuur

1.

3.

U droomt
Op onze website vind je een uitgebreid aanbod reizen naar 
USA, Hawaii, Alaska, Canada, Australia, New Zealand en de 
South Pacifi c Ocean Islands. Droom alvast weg bij de zorgvuldig 
samengestelde reizen van onze experts. Toch nog niet helemaal 
gevonden wat je zocht? Geen probleem, alles kan aangepast 
worden volgens jouw wensen! 

Wij plannen
Kom langs met jouw unieke wensen en je reisagent 
maakt er een op maat gemaakt reisvoorstel van.  Een 
uniek reisprogramma volledig op jou afgestemd waarvan 
je zegt: dit is het!

2.

Let’s go!
Tijd om je koffer te pakken en te 
genieten van jouw perfecte rondreis. 
Door je reis met Wings ’n Wheels te 
boeken ben je zeker dat alles voor en 
tijdens de reis goed opgevolgd wordt. 
Wings ’n Wheels staat zelfs dan 7d/7d 
24u/24 voor jou paraat. Zodat jij 
rustig en ontspannen van uw 
ontdekkingsreis kunt genieten die je 
nog lang zal blijven herinneren. 

Inspiratiebrochure
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je zegt: dit is het!

Ervaar 
Alaska 
vanachter 
het stuur
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Ontdek 
imposante 

en wijdse 
natuur! Ontdek Alaska langs 

eindeloze wegen.

ongerepte natuur
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Glennallen

Haines Junction & 
Kluane National ParkValdez
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Paxson

Whittier

TRAVEL MAP

Whittier XX

‘Gateway to the Prince William Sound’. Eenvoud is hier wel het woord in Whit-
tier want met minder dan 250 inwoners is dit bijna het einde van de wereld. 
Hier vertrekt de veerboot door een schitterend natuurgebied van water, 
gletsjers, bergen en zeerobben die op ijsschotsen liggen te dommelen.

 Meer info op wnw.be

31703170
31793179

24972497

25302530

25542554

31953195

25102510
32063206

24592459

Via Wings ’n Wheels kan je na je aankomst met je vlucht of cruise,  ter plaatse 
met huurwagen, motorhome, of begeleide reis rondtoeren. Vindt je niet wat je 
in gedachten hebt, wij maken het exact zoals je het wenst. Geef je idee aan je 

reisagent of stuur het per mail naar ons (info@wnw.be) en wij maken het exact 
zoals je het wenst, met professioneel advies en super veel lokale kennis!

ALASKA
25302530 Alaska Best Of - Begeleide rondreis 

 (Grand Alaska Tour) EN begeleid ANCHORAGE 09 dagen

BEGELEIDE 
RONDREIZEN
Surf naar www.wnw.be/id/ NUMMERNUMMER

voor meer gedetailleerde info over de reis.

Routes
REISDUURSTART REISREGIO

ALASKA
31953195  Knik River & Denali Explorer ANCHORAGE 07 dagen
31703170  Bears Whales & Glaciers JUNEAU 07 dagen

INDIVIDUEEL 
GEORGANISEERDE 
REIS (Transfers, Hotels, Excursies)
Surf naar www.wnw.be/id/ NUMMERNUMMER

voor meer gedetailleerde info over de reis.

Routes
REISDUURSTART REISREGIO

SELFDRIVES 
Huurwagens + Hotels
Surf naar www.wnw.be/id/ NUMMERNUMMER

voor meer gedetailleerde info over de reis.

Routes
REISDUURSTART REISREGIO

REISDUURSTART REISREGIO

ALASKA
24592459  The heart of Alaska  ANCHORAGE 14 dagen
24972497  Alaska highlights  ANCHORAGE 16 dagen

ALASKA
24462446  Yukon - Silver Trail  WHITEHORSE, YK, CANADA 12 dagen
25542554  Alaska By Rail  ANCHORAGE 10 dagen
31793179  Magical Fjords & Rainforests  JUNEAU 07 dagen
25102510  Alaska & Yukon, The Golden Frontier  ANCHORAGE 20 dagen
32063206  Denali Adventure  ANCHORAGE 04 dagen
46654665  Alaska Inside Passage Cruise en Selfdrive  ANCHORAGE OF VANCOUVER 16 dagen

Glennallen/Paxson XX

Op doorreis van Fairbanks naar Valdez reist u langs de imposante bergen 
van de Alaska Range en komt er voorbij plaatjes als Paxson en Glennallen. 
Geniet er van de prachtige, ongerepte natuur en van tal van buitenactivi-
teiten zoals mountainbiken, vissen en wandelen.

 Meer info op wnw.be

Valdez XX

Voel je als een vis in het water in Valdez. Laat alle stress even 
varen en ga mee met de stroom tijdens een kajaktochtje, 
bezoek een plaatselijk zalmkwekerij of hap naar adem bij het 
zien van de prachtige gletsjers en ijsvlakten. 

 Meer info op wnw.be

Dawson City/Yukon XX

Via de Top (of the World Highway) naar Daw-
son City ‘Queen of the Kondike’, de stad van de 
goudkoorts en nu een levend museum. Probeer 
uw geluk in de beroemde Diamond Tooth Gerties 
Gambling Hall.

 Meer info op wnw.be

Whitehorse/Yukon XX

Bijtanken en een voorraad inslaan doe je in Whitehorse. Vanuit 
deze uitvalsbasis verken je de ongerepte natuur van Yukon of ga 
je op ontdekking in het bruisende stadsleven.  Ontdek er indruk-
wekkende musea en de rijke geschiedenis van de Klondike Gol-
drush. 

 Meer info op wnw.be

Haines Junction & Kluane National Park/Yukon XX

Verrekijker en fototoestel in aanslag en wordt overrompeld door de weelderige schoonheid van dit reusachtig 
natuurgebied, uitgeroepen tot World Heritage Site van de Unesco…. Elke foto wordt een klein puzzelstukje van het 
immens natuurpanorama om je heen.

 Meer info op wnw.be

Anchorage LA

Licht het anker of ‘take off’ en zet koers naar Anchorage wat ook wel ‘ankerplaats’ 
betekent. Het is het startpunt van de Iditarod, het jaarlijkse wereldkampioenschap voor 
sledehonden maar ook het startpunt voor jouw doorreis naar de rest van Alaska.

 Meer info op wnw.be

Kenai Fjords National Park XX

Cruise erop los in Kenai Fjords National Park. We maken je warm om op ont-
dekking te gaan langs de lange kuststroken met kleine, pittoreske baaien, on-
telbare rivieren,  watervallen en de ijzige wildernis van de Harding gletsjer. 
Een Eldorado voor wandelaars en natuurliefhebbers.

 Meer info op wnw.be

Homer XX

Maak kennis met Homer, niet te vergissen met het tekenfi guurtje Ho-
mer. Snuif er de artistieke sfeer op en geniet ongetwijfeld van een goede 
maaltijd in deze ‘heilbothoofdstad van de wereld’. Laat je kennis over 
beren, vossen en arenden los tijdens een begeleidende observatie-wan-
deling. 

 Meer info op wnw.be

ALASKA
   YUKON

Point Barrow – Top of the World XX

Niets kan tippen aan Point Barrow. Bezoek het uiterste topje van het 
Amerikaanse continent en krijg meer inzicht in de oude Eskimo-cultuur 
en de daarbij horende leefgewoontes. 

 Meer info op wnw.be

Seward XX

Dierenliefhebbers opgelet want het Sealife 
Center in Seward is het enige openbare opvang-
centrum van Alaska. Ontdek er schattige zee-
leeuwen, robben, zeeotters en puffi ns. Wandel-
liefhebbers laten we ook niet in de kou met een 
wandeling op de gigantische Exit Glacier en voor 
waterratten reserveren we één van de vele kayak 
tochten door Resurrection Bay.

 Meer info op wnw.be

Aanbod en 
prijzen op lAanbod en 
prijzen op llwnw.be
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Fairbanks XX

Fairbanks, de stad met een hart van goud! Dom-
pel je onder in de rijke geschiedenis  maar opge-
let voor goudkoorts! Aanschouw het Noorder-
licht, een wonderlijk spektakel dat je voor geen 
goud wilt missen en breng een bezoekje aan de 
Kerstman in het plaatsje North Pole. 

 Meer info op wnw.be
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Anchorage

Denali

Fairbanks

Katmai

Wrangell

Whitehorse

Tok XX

Rij van het uitgestrekte natuurgebied van de St. 
Elias Mountains naar Tok, de ‘Sled Dog Capital of 
Alaska’. Maak kennis met het goudmijnverleden 
en de authentieke natuur in en rond dit stadje.

 Meer info op wnw.be
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