


In Alaska kun je je stoutste dromen waarmaken op het extreme terrein in

Haines. Als je ècht droomt van de meest indrukwekkende lijnen tijdens

het heliskiën, dan moet Haines in Alaska jouw volgende bestemming zijn!

Waan jezelf in een van de grote ski film producties, dit is waar het

allemaal begonnen is. Alaska biedt zachte glooiende hellingen tot pittige

steeps en alles hier tussenin! Deze trip is alleen geschikt voor gevorderde

poederfanaten die zich thuis voelen in steil terrein.

Alaska heeft de reputatie voor het meest steile en technische terrein van

de wereld, en dat kunnen we volledig bevestigen. Door het maritieme

klimaat is dit “the place to be” als het gaat om uitdagende hellingen. De

sneeuw blijft simpelweg beter plakken op de berg en dit maakt het tot

een paradijs voor degene die hun skiën/snowboarden naar een volgende

level willen trekken.

Deze reis is wekelijks te boeken van midden februari tot midden april.

Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Je wordt opgehaald vanaf het

vliegveld en afgezet bij de lodge in Haines. Afhankelijk van de

weersomstandigheden kan er in de geboekte week maximaal zes dagen

geskied of gesnowboard worden. Van 3 t/m 12 april gaan wij met een

groep Nederlanders en Belgen naar Alaska waar je tevens bij kunt

aansluiten.

Er is keus tussen twee trips. De platinum trip, een trip inclusief één uur

absolute vliegtijd, wat gelijk staat aan ca. 20 tot 24 drops of de excelsior

trip, een trip op basis van unlimited vlieguren!





Cloud9 Travel is de exclusieve agent voor SEABA, Southeast Alaska

Backcountry Adventures, gelegen in Haines, Alaska. Met meer dan 15 jaar

ervaring en de perfecte locatie in de Chilkat Mountains, is SEABA één van

de beste heliskibedrijven van Alaska.

De Small Group heliski-programma’s van SEABA zijn speciaal ontworpen

voor groepen van vier freeriders plus een gids. Je kan deze trip samen

met je vrienden boeken, maar ook alleen. In dat laatste geval wordt je

ingedeeld in een groep van vergelijkbaar niveau.

In kleinere groepen wordt er nog meer aandacht besteed aan het

matchen van het niveau van de gasten. Hierdoor kan iedereen het

meeste uit zijn of haar trip halen. Er zijn te allen tijde maximaal acht

groepen, ondersteund door twee A-Star helikopters. Op deze waanzinnig

exclusieve manier van heliskiën maak je optimaal gebruik van het

beschikbare terrein!



In het hart van Haines ligt de bescheiden Fort Seward lodge die Cloud9

Travel in de boeking heeft opgenomen. Een comfortabel verblijf met een

ontspannen sfeer. De bar en het restaurant zijn het trefpunt voor alle

freeriders die na een fantastische dag met een glimlach op hun gezicht de

dag nabespreken. Met een lokaal biertje in je hand kun je natuurlijk ook

de rust op het terras opzoeken en van het uitzicht over zee en de

rondcirkelende adelaars genieten.

Om bij deze unieke locatie te komen ben je minimaal anderhalve dag

onderweg. Haines ligt in een uithoek van de Verenigde Staten die vanuit

Nederland niet met een directe vlucht te bereiken is. De twee meest voor

de hand liggende reismogelijkheden zijn vliegen naar Canada en met de

auto de grens over rijden, of vliegen naar het Noordwesten van de

Verenigde Staten en vanuit daar met een klein vliegtuigje doorreizen. We

geven je graag een gedetailleerd reisadvies. Neem contact met ons op

voor meer informatie over deze trip!



Het ruige havenstadje Haines ligt op een prachtig schiereiland omringd

door besneeuwde bergtoppen. Het is vooral bekend om zijn zeearenden,

zalmen en de populaire serie Gold Rush op Discovery Channel. Daarnaast

heeft Haines een rijke historie op het gebied van ski- en snowboardfilms.

De mooiste beelden, met freeride legendes als Jeremy Jones en Shane

McConkey, zijn in dit steile en haast onbegaanbare terrein geschoten.

Eenieder die één van deze films gezien heeft zal het beamen: dit is

‘freeride heaven’, dit is Cloud9 Travel!

In Haines word je omringd door het hoogste kustgebergte ter wereld. De

Fairweather Range reikt met toppen wel tot 4671 meter hoogte en de

Saint Elias Mountains gaat zelfs tot 5489 meter! Wanneer de bittere kou

uit het noorden de relatieve warmte van de oceaan ontmoet gebeurt er

iets magisch in de atmosfeer: de vochtigheid die zich inlands verplaatst

verandert in solide poedersneeuw die kwalitatief ongeëvenaard is. Het

gevolg van deze arctische en maritieme invloeden is dat de ‘steeps’ in

Haines een stabiel sneeuwdek kennen.



Vr 3 april: Vliegen van Schiphol naar Juneau en hier overnachten.

Za 4 april: Op zaterdagochtend vlieg je van Juneau naar Haines. Dit is een

korte maar prachtige vlucht. In Haines start het avontuur op het moment

dat je aankomt! Dezelfde middag krijg je nog een safetybriefing en

training en krijg je al je safetymateriaal en ski’s.

Zo 5 - Ma 6 - Di 7 - Wo 8 - Do 9 - Vr 10 april: Zes volle dagen om te gaan

heliskiën. Met drie verschillende platformen om vanaf te vertrekken ligt er

een immens groot terrein op je te wachten. Op downdays de

mogelijkheid tot catskiën, snowmobilen, gratis backcountry workshops en

meer.

Za 11 april: Als je nog niet door al je vlieguren bent, kun je nog je laatste

runs maken en in de middag ben je weer in Haines. Aan het einde van de

middag vlieg je vanuit Haines terug naar Juneau waar je aan het eind van

de middag aankomt en de laatste avond overnacht.

Zo 12 april: Terugvlucht vanaf Juneau naar Amsterdam.

Dit is één van de mogelijkheden. Vanaf midden februari t/m eind april kan je in

Haines heliskiën. Altijd van zaterdag tot zaterdag. Indien je langer in Haines wil

blijven, organiseren wij dit graag voor je. Als je liever iets anders wil helpen we

graag mee in het bedenken van mogelijkheden.



07.30 -08.30 Uitgebreid ontbijt en voorbereiding op de dag. 

Mogelijkheid tot yoga en stretchen.

09.00 - 13.00 Heliskiën & tussendoor een snack.

13.00 Lunchtime! Ergens in de bergen wordt op een mooie 

locatie geluncht.

13.00 – 16.30 Verder met heliskiën!

16.30 – 19.00 Tussen 16.00 en 17.00 ben je terug bij de lodge. Er is 

tijd voor borrelen, slapen, douchen en relaxen. De 

praktijk leert dat de meeste tijd toch op gaat aan 

borrelen.

19:00 Diner

https://youtu.be/oCHIXDWFYe8


Platinum trip: De kosten voor dit geweldige avontuur van zes dagen heliskiën

inclusief één uur vliegtijd zijn $ 6,730.- dollar per persoon op basis van een twin

room. Een single room is bij te boeken voor $ 300,- extra.

Excelsior trip: De kosten voor zes dagen heliskiën met unlimited vlieguren zijn

$7.750 dollar per persoon op basis van een twin room. Een single room is bij te

boeken voor $ 300,- extra.

Alle heliskitrips bij SEABA in Alaska zijn van zaterdag t/m zaterdag. Er is plek

voor maximaal twintig gasten. Je skiet met maximaal vier groepen á vier

personen per helikopter. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden van

één van de meest extreme vormen van heliskiën ter wereld!

Een boeking kan vastgelegd worden door een aanbetaling van 50% van het

totaal. De restbetaling dient 90 dagen voor aanvang voldaan te worden. Op de

volgende pagina vind je een lijst van alles wat bij deze heliskitrip in Alaska in- en

exclusief is.



Heliskiën: Een plaats in de heli voor 7 dagen (5:1 of betere groep ratio)

in groepen van vier personen met één gids. Platinum trip, één uur

vliegtijd inclusief. Excelsior trip, unlimited vliegtijd inclusief!

Accommodatie: Zeven overnachtingen in de Fort Seward Lodge in

Haines op basis van een twin of single room.

Maaltijden: Alle maaltijden, beginnend met het diner op zaterdagavond

en eindigend met de lunch op zaterdagmiddag.

Transport: Transport vanaf het vliegveld van Haines naar de Fort Seward

lodge en terug.

Gekwalificeerde Heliski gidsen: De beschikking over de meest ervaren

en internationale gecertificeerde heliski gidsen ter wereld

Safetytraining en materiaal: Training bij het gebruik van een lawine

pieper en bij de omgang met een helikopter. Het gebruik van ski’s en

stokken en safety materiaal inclusief radio, airbag, lawinepieper, schep,

sonde en klimgordel voor op de gletsjers.



Heliskiën: Indien je de Platinum trip hebt geboekt, kan je extra runs

kopen. Het weer veranderd constant in Alaska. Dit betekend dat je al je

runs binnen 2 á 3 dagen op kan maken (bij bijvoorbeeld blue bird dagen)

of dat je er de hele week over doet. Je kan hierna extra runs kopen tegen

15% korting.

Accommodatie: Verblijf in Haines/Juneau de dag voor en na het heliski

programma.

Eten en drinken: Alle dranken zijn exclusief en kunnen ter plekke betaald

worden per credit card.

Vlucht naar Haines: De vlucht naar Haines is exclusief. Wij helpen je

graag bij het plannen van je vlucht maar kunnen deze helaas niet voor je

boeken.



Neem contact met ons op voor vragen of indien je de boeking wilt 

vastleggen: 

info@cloud9travel.nl

+31 (0) 20 854 50 07

Een aantal details waar we het gedurende ons contact over kunnen 

hebben:

Ski/snowboard niveau?

Reizen naar Haines

Training?

Medische verzekering?

Annuleringsverzekering?

Speciale wensen?

Meer informatie over de boekings-, refund- & annuleringsvoorwaarden 

vind je op onze website: www.cloud9travel.nl

mailto:info@cloud9travel.nl
https://cloud9travel.nl/exclusieve-trips/alaska-heliskitrip/



