Produit

Kennicott - Root gletsjer wandeltocht
Een ervaren gids leidt u tijdens een wandeltocht vanuit Kennicott naar het oeroude gletsjerijs dat uit de omringende
Wrangell Mountains stroomt. Vertrek vanuit Kennicott en wandel langs het 3km lange pad dat oorspronkelijk werd
aangelegd in 1920 als koetsroute. Onderweg onthult uw gids u de geheimen van de gletsjerkunde en van de lokale
geologie. Bewonder de spectaculaire uitzichten van de door rots bedekte Kennicott gletsjer en de omringende
bergpieken. Aan de voet van de Root gletsjer bindt u de crampons aan uw wandelschoenen zodat u een goede grip
heeft op het ijs en leert u na een korte instructie op de gletsjer te stappen. De talrijke gletsjerrivieren graven diepe
ravijnen uit in de gletsjer en vormen schitterende blauwe plasjes en watervallen. Geniet tijdens uw lunch van een
prachtig uitzicht en volg nadien de gids terug naar Kennicott. U keert ruim op tijd terug in Kennicott om te ontspannen
voor het diner of om een bijkomende historische sightseeing tour van de Kennicott Mill te boeken.
Info:
Duur: 5 uur
Vertrek: dagelijks om 9u van 25/05 tot 08/09 (04/07 uitgezonderd)
Min/max aantal passagiers: 2 min / 8 max per gids
Transfers: beschikbaar indien u in McCarthy verblijft
Maaltijd: niet inbegrepen
Prijs per persoon, volwassene vanaf

€ 90

Opmerking:
- Niet geschikt voor kleine kinderen door de moeilijkheidsgraad.
- Deze excursie vereist geen ervaring maar wel een flinke inspanning: u moet in staat zijn 8-10 km te wandelen op
oneffen terrein en het equivalent trappen van een 14-verdiepingen tellend gebouw te beklimmen.
Root gletsjer wandeltocht & Historische Tour Kennicott
Na de Root gletsjer wandeltocht tocht van ongeveer 5 uur keert u terug naar Kennicott voor een korte pauze om
daarna de geschiedenis in te duiken tijdens een 2 uur durende historische tour van de oude mijnstad Kennicott.
Duur: 7 uur
Prijs per persoon, volwassene vanaf

€ 117

