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Tag med på et betagende eventyr gennem Canada og Rocky
Mountains' imponerende natur, der byder på et fantastisk dyreliv
med f.eks. bjørne, elge og bjerggeder. Dette er en rejse gennem
nogle af de smukkeste nationalparker i British Columbia og
Alberta i det vestlige Canada. I stopper ved de idylliske
klippesøer med dybe farver og enorme gletsjere, der langsomt
flytter sig ned mellem bjergene. Og så skal I helt tæt på dyrelivet,
når I besøger Wells Gray, hvor I måske kan se bjørne, der står
og spiser græs i vejkanten, og bjerggederne hopper sikkert rundt
på de dramatiske klippesider.
Vælger I at køre bil, kan I bo på en række nøje udvalgte
overnatningssteder. Vælger I at køre autocamper, så kan I vælge
mellem mange forskellige slags campingpladser.

Kom helt tæt på Rocky Mountains' unikke natur og
dyreliv

Tilbring en dag i den charmerende by, Vancouver

Oplev den smukke natur i Jasper, Banff & Wells Gray

Tag på en kort vandretur af Parker Ridge Trail

Nyd en dag i de varme kilder i Harrison Hot Springs



Dagsprogram
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salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

Dag 1: Danmark -
Vancouver
Der er afgang fra Danmark mod Vancouver med ankomst
senere samme dag. Bagagen modtages, og I sørger selv
for at komme til det valgte hotel. Resten af dagen er på
egen hånd i den smukke by ved den canadiske
Stillehavskyst.

Dag 2: Vancouver
I har en hel dag til at gå på opdagelse i Vancouver. Byen
er den største by i staten British Columbia og bl.a. kåret
som byen med den bedste livskvalitet blandt storbyer.
Byen ligger således utrolig smukt placeret mellem
Stillehavet og storslåede bjerge i byens baghave.
Boligkvarterer og forretningsgader ligger tæt side om
side i byens kerne og giver en hyggelig atmosfære, mens
byens Sky Train snor sig som en arkitektonisk, moderne

slange højt oppe.

Byens byder på et væld af attraktioner, her skal nævnes
nogle MUST-see's:

Capilano Suspension Bridge, 137 m lang hængebro
over Capilano River
Chinatown med dr. Sun Yat Sens Chinese Garden
Vancouver Aquarium
Stanley Park
Gastown
Vancouver Lookout
Havnerundfart
Grouse Mountain

Dag 3: Vancouver -
Whistler (120 km)
I kører i dag videre fra Vancouver og GPS'en er sat på



Whistler - Rocky Mountains Højdepunkter
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Whistler, det berømte skisportssted i British Colombia.
Det er en relativt kort distance på ca. 120 km., så I er
hurtigt fremme i Whistler. Whistler er opkaldt efter
murmeldyrene, der ses i området. Murmeldyrene kan
nemlig fløjte som en ballon, som gassen går af!

Whistler, der ligger fantastisk smukt ved foden af
Whistler og Black Mountains, er nok mest kendt som
værende et berømt skisportssted bl.a. ifm. OL 2010, men
sommerturister kommer i større og større tal tillokket af
områdets enestående muligheder for at hike og/eller
udøve nogle af de mange andre aktivitetsmuligheder.
Selve Whistler by er ikke stor, men en rigtig
charmerende by med masser af muligheder for at spise
og hygge sig.

Nogle af Whistlers højdepunkter:

Peak-to-Peak Gondola. En mavekildrende 4,4 km
lang svævebane mellem to bjergtinder. Enkelte
kabiner er med glasbund!
Pemberton Distillery
Pemberton Museum
Whistler Farmers Market
Whistler Brewing Company
Squamish Lil'wat Cultural Centre

Nyd dagen i dag og i morgen i Whistler

Dag 4: Whistler
En hel dag på egen hånd i Whistler.

Dag 5: Whistler -
Clearwater (425 km)
I dag kører I fra Whistler og skal ud på en længere og
bjergrig tur på ca. 425 km. til Clearwater. Vi anbefaler, at
I undervejs gør stop langs Fraser River og i Lillooet, der
er en tidligere guldgraver by, men i dag bl.a. har en stor
industri bygget op omkring naturmedicin.

I skal nok regne med 6 timers kørsel til Clearwater, vel og
mærke uden stop. Vel fremme i Clearwater er der
indkvartering enten i den mindre by Clearwater eller
inde i selve parken.

Dag 6: Clearwater - Wells
Gray Provincial Park -
Clearwater
I har en hel dag for jer selv i Clearwater, men vi vil
anbefale at I bruger dagen på at køre til Wells Gray



Athabasca Falls
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Provincial Park for at nyde de utrolige naturscenerier,
som denne vildmarkspark kan byde på.

I Well Gray Provincial Park finder I det, som alle higer
efter: Man får det hele for sig selv - næsten, - og naturen
er uovertruffen med bjergrige omgivelser, masser af
skov, floder og søer, som kan udforskes. Her er masser af
vandfald bl.a. Canadas fjerdestørste, Helmcken Falls, der
byder på et 141 meter fald på Myrtle River.

Murtle og Clearwater Rivers kommer til live i foråret og
giver muligheder for river rafting. Flere søer hvor der kan
bades og sejles i kano. 5.250 km2 vildmark med alskens
muligheder for aktiviteter, fra vild til mild. I Wells Grays
er der noget for enhver, på alle tider af året!

Dag 7: Clearwater - Jasper
(320 km)
Efter morgenmaden fortsætter I jeres bilrejse gennem de
canadiske Rocky Mountains. Endemålet i dag er det
kendte skisportssted Jasper, og I kører ad en meget
scenisk landevej, der er overstrøet med fantastisk natur
og flotte udsigtspunkter.

I kører langs med Fraser River gennem såvel smukke dale
og høje bjerge og når på et tidspunkt frem til Valemount.
Herfra bliver bjergene næsten kun højere, og på et
tidspunkt passerer I Mount Robson, som er det højeste

bjerg i de canadiske "rockies". Bjerget er meget synligt
fra vejen.

Herefter er det lige til Jasper.

Dag 8: Jasper
I har hele dagen på egen hånd i Jasper, hvor naturen er i
højsædet med masser af muligheder for at vandre, cykle
og sejle i kano & kajak.

Herudover kan følgende muligheder anbefales:

Besøg ved Medicine Lake
Besøg ved Maligne Lake & Maligne Canyon
Besøg ved Lac Beauvert
Tag en tur med Jasper Skytram og nyd en
imponerende udsigt
Besøg Patricia & Pyramid Lakes
Besøg ved Athabasca Falls
Besøg ved Lake Edith & Lake Annette

Så her er masser af oplevelser i vente.
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Dag 9: Jasper - Banff (290
km) via Icefields Parkway
I forlader Jasper i dag og fortsætter mod endnu en kendt
by i The Rockies, Banff. Turen til Banff går via den
verdensberømte Icefields Parkway, der uden
overdrivelse er en vej, som ingen anden i verden.

Icefields Parkway er spækket med gamle gletsjere, mere
end 100, enorme vandfald, dramatiske bjergformationer,
smaragdfarvede bjergsøer; altsammen omgivet af tyk,
tyk skov. I tillæg til det spektakulære natursyn er det
vigtigt også at holde øje med, hvad der er foran jer og til
siderne. Dette område er ligeledes spækket med et
fascinerende dyreliv, så at se bjørne og andet vildt enten
foran bilen eller ved vejsiden er ikke et ukendt fænomen.
Nyd den fantastiske køretur i The Rocky Mountains
utrolige amfiiteater.

På vejen kan vi foreslå at stoppe ved Colombia Icefields,
hvor I kan prøve at køre med Ice Explorer til den massive
Athabasca gletsjer. Fra Colombia Icefield er der en
shuttlebus til den mavekildrende Glacier Skywalk, der
hænger frit ud over Sunwapta Canyon med næsten 300
meter ned i kløften. Det skal man næsten prøve, når man
er på disse kanter.

På jeres vej fra Jasper til Banff kommer I også forbi Lake
Louise med det surrealistisk grønne vand. Et ideelt
fotostop.

Dag 10: Banff
Dagen er på egen hånd i det vidunderlige naturområde,
Banff National Park. Aktiviteter i naturen er naturligt
det, der dominerer. Her findes utallige muligheder for at
vandre, køre på mountain bike, sejle i kano/kajak mv. Så
det er egentlig mere op til jer selv, hvad I har lyst til.

Af andre former for aktiviteter kan vi nævne:

Tag gondolen op til Sulphur Mountain og nyd en
betagende udsigt
Slap af i de termale bade ved Banff Upper Hot
Springs
Besøg i The Cave & Basin National Historic Site,
fødestedet for Canadas naturparksystem
Art Galleries og museer
Bådsejlads på Lake Minnawanka

Dag 11: Banff - Revelstoke
(285 km)
I forlader Banff og fortsætter jeres bilrejse videre vestpå
i de canadiske Rockies mod byen Revelstoke. Vejen I
kører ad er, efter sigende, en af de mest spektakulære
vejstrækninger i Canada. I passerer igennem to
nationalparker, Glacier National Park of Canada og
Mount Revelstoke National Park.
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Glacier National Park of Canada er en af syv
nationalparker i British Columbia og byder på dramatiske
bjergformationer, mægtige gletsjere og ikke mindst et af
Canadas største klippehulesystemer. Parken indeholder
ligeledes det nationalhistoriske Rogers Pass, som ligger i
1.350 meters højde.

Mount Revelstoke National Park er især berømt for sine
smukke blomster/planter om sommeren og byder
desuden på træsorter, som sjældent ses udenfor
beskyttede områder. På faunaområdet beskytter parken
en mindre flok af caribous og er et naturligt område for
grizzlybjørne og bjerggeder.

Som andre parker ser man også her massive bjerge og
dybe dale. Masser af hiking-muligheder.

Dag 12: Revelstoke -
Penticton (260 km)
Fra Revelstoke går bilturen nu videre med Penticton ca.
260 km mod syd i British Columbia. Byen Penticton
ligger i den lave ende af søen Okanagan Lake og de
frodige frugtplantager og vingårde i dalen Okanagan
Valley. Penticton er også kendt for sine bystrande, sit
varme tørre klima og sin helt egen 'vibe'.

Navnet er lidt svært at udtale og betyder på indfødt
sprog 'for altid', hvilket giver ekstra mening, når man ved,

at byen tiltrækker mange pensionister! Byen er i en fin
udvikling ligesom resten af Okanagan-dalen.
Okanagan-dalen er sidst men ikke mindst kendt for sine
mange vingårde, over 60, blot 20 min. kørsel udenfor
Penticton.

Af byens mange attraktioner kan nævnes:

Pentictons Farmers Market
Penticton Museum
SS Sicamous Inland Marine Museum
Besøg på en eller flere af områdets vingårde
Cykeltur eller vandretur ad the Kettle Valley
Railway

Dag 13: Penticton
En hel dag på egen hånd i det skønne område ved
Penticton og Okanagan-dalen.

Dag 14: Penticton -
Harrison Hot Springs (305
km)
Efter et par skønne dage i de grønne omgivelser ved
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Penticton fortsætter I mod Harrison Hot Springs, et
herligt feriested med den bedste beliggenhed ved
bredden af Harrison Lake. Nyd dagens smukke køretur til
igennem den tætte skov i Manning Provincial Park, hvor I
evt. kan tage en vandretur langs ruten Dewdney Trail
eller Rododendron Flats.

Harrison Hot Springs ligger omgivet af høje bjerge og
frister med mulighed for lange vandreture, aktiviteter på
Harrison Lake eller afslappende bade i de varme kilder,
som byen er så kendt for. Valget er jeres - måske kan I nå
lidt af det hele.

Dag 15: Harrison Hot
Springs - Vancouver - bilen
afl. - hjemrejse (130 km)
I forlader jeres hotel i Harrison Hot Springs og kører det
sidste lille stykke tilbage til Vancouver. I kører direkte til
lufthavnen, hvor I afleverer jeres bil. Herefter
påbegyndes hjemrejsen mod Danmark.

Dag 16: Hjemkomst
Danmark

I ankommer til Danmark i løbet af dagen.



Priser og afgange
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Rejseperiode Maj - juni  - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)

Standard
21.398,00 DKK

Premium
24.598,00 DKK

Rejseperiode Juli - august  - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)

Standard
24.998,00 DKK

Premium
28.998,00 DKK

Rejseperiode September  - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)

Standard
19.798,00 DKK

Premium
23.698,00 DKK

Rejseperiode Oktober  - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)

Standard
17.898,00 DKK

Premium
25.298,00 DKK

Rejseperiode  Maj  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt autocamper)

Cruise Canada
18.398,00 DKK

CanaDream
17.298,00 DKK

Rejseperiode Juni  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt autocamper)

Cruise Canada
25.698,00 DKK

CanaDream
19.798,00 DKK

Rejseperiode Juli - august  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)

Cruise Canada
33.998,00 DKK

CanaDream
29.898,00 DKK
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Rejseperiode September  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)

Cruise Canada
21.698,00 DKK

CanaDream
21.798,00 DKK

Rejseperiode  Oktober  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)

Cruise Canada
18.398,00 DKK

CanaDream
17.398,00 DKK

Prisen inkluderer:

Fly Danmark - Vancouver t/r inkl. indtjekket bagage, forplejning, skatter og afgifter
13 dages leje af bil, inkl. fri km og forsikringer
14 nætter på hotel
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring
Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er nævnt i programmet
Forplejning medmindre andet er oplyst
Drikkepenge medmindre andet er oplyst
Evt. vejafgifter, resort fee og parkering
Entré til nationalparker
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse til Canada Læs mere her

Opgradering på flyrejsen:

Economy Extra fra 5.700,- pr. person
Business Class fra 17.700,- pr. person

Standard eller Premium hoteller:

Standard hoteller
Med standard hoteller tilbyder vi fornuftige hoteller til en god pris.

Premium hoteller
Med premium hoteller tilbyder vi eksempelvis hoteller af en bedre standard, men det kan også være standard
hoteller, der kan tilbyde noget helt unikt.

BENNS kan tilbyde alt fra gode standard hoteller til premium- og boutiquehoteller samt ranchophold og
overnatningssteder, hvor du får mere end en seng, men også en oplevelse ved at bo de valgte steder.

Prisen inkluderer:

https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
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Fly Danmark - Vancouver t/r inkl. indtjekket bagage, forplejning, skatter og afgifter
Første nat på hotel i Vancouver
13 nætters leje af autocamper
2.500 km
Leje af sengetøj, håndklæder og køkkenudstyr
10 % rabat på KOA campingpladser
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring
Campingpladser
Forplejning
Drikkepenge
Evt. vejafgifter
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Læs mere om Cruise Canada
Læs mere om CanaDream

Opgradering på flyrejsen:

Economy Extra: fra kr. 5.700 per person
Business Class: fra kr. 17.700 per person

Vigtigt om ovenstående priser

Vi gør opmærksom på, at priserne ovenfor kun er indikerende fra-priser, hvilket betyder, I vil kunne opleve, at prisen
kan variere baseret på bl.a. rejseperiode, bestillingstidspunkt og andre faktorer. Priserne skal således ses som en
vejledende indikation af, hvad en autocamperferie koster. Ønsker I specifikke priser for lige netop jeres drømmerejse,
er I velkommen til at kontakte os for et gratis, uforpligtende tilbud.

Lad os skræddersy autocamperferien

Ovenstående rejse er blot et inspirationsforslag til, hvad I har mulighed for at opleve. Rejseforslaget er sammensat af
vores kompetente rejsekonsulenter, der selv har rejst rundt med autocamper i området. Vi sammensætter den
endelige rejseplan i samarbejde med jer, så den bliver skræddersyet til jeres ønsker og behov.

Skriv til os eller ring på tlf.: 65 65 65 65 for at høre nærmere om mulighederne for en autocamperferie.

Se vores aktuelle tilbud på autocamperferier i USA og Canada her.

https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
/oversigt-over-autocampere-cruise-america-cruise-canada
/oversigt-over-autocampere-canadream-i-canada
https://www.benns.dk/kontakt/fa-et-tilbud
https://www.benns.dk/tilbud?market=benns-dk&travelTypeIds=146&destinationIds=2093&destinationIds=7243&page=1&pageSize=8&onlyDiscounted=true&priceFrom=0&priceTo=1000000&hasPromoTour=false&isFieldOfStudy=false&isActiveStudyTour=false&hideContinents=false&hideDisabledCountries=false&showOnlyNavi=false


Hvad er inkluderet i prisen?

da
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

tel:65656565
https://www.benns.dk/nordamerika/canada/rocky-mountains-hojdepunkter-5239?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/canada/rocky-mountains-hojdepunkter-5239%3E

