Produit

Denali Park - Denali Wilderness quad Adventure
Een stimulerende activiteit in de wildernis van Alaska voor zowel ervaren als onervaren quadbestuurders waar u op
paden omringd door het prachtige nationaal park Denali aan snelheden tot 50 km/u zal rijden. Dit avontuur biedt u
eveneens tussenstops aan enkele uitkijkpunten waar u van 360° uitzichten geniet over het Alaska gebergte, het Otto
Lake meer en de vallei van Healy. Baan uw weg doorheen de rotsige bedding van de beekjes en de plassen
(afhankelijk van het weer). Ervaren gidsen leiden u doorheen dit ruige terrein tot aan de beste plaatsjes om prachtige
foto’s vast te leggen. Ontdek tevens de schat aan wildlife en misschien zelfs een eland! Het geheel van de tour telt
ongeveer 16 km met zo’n 1,5 uur op de paden. Helmen (wettelijk verplicht), veiligheidsbril en handschoenen
inbegrepen. Regenkledij wordt ter beschikking gesteld wanneer het regent voor de éénpersoonsquads (de
tweepersoonsquads, met extra zetel naast de bestuurder, beschikken over dak en ruitenwisser).
Info:
Duur: 2,5 uur, transfers inbegrepen
Vertrek: dagelijks om 8u/13u/15u/17u/19u van 17/05 tot 08/09
Minimumleeftijd: 18 jaar of 16 jaar en toestemming van de ouders voor de éénpersoonsquad 21 jaar of 18 jaar en
toestemming van de ouders voor de tweepersoonsquad
Alle bestuurders moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs
Min/max aantal passagiers: 2 min / 12 quads max
Maaltijd: niet inbegrepen
Tips:
- Deze activiteit is niet geschikt voor zwangere vrouwen en personen die last hebben van hun nek of rug.
- Zorg ervoor dat u gepaste kledij draagt en schoenen die uw tenen beschermen. U zal vuil worden!
- De tweepersoonsquads bieden een zitplaats voor diegenen die zelf niet mogen rijden.
Prijs per quad voor een éénpersoonsquad vanaf

€ 109

Prijs per quad voor een tweepersoonsquad vanaf

€ 180

Prijs per quad voor een vierpersoonsquad vanaf

€ 300

Inbegrepen in de prijs:
- De transfers vanaf de meeste hotels aan de ingang van het Denali park.
- Het materiaal
- De taksen en fooien.

