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Oplev Canada på denne ultimative kør selv rundrejse gennem
det vestlige Canada, hvor I bliver indlogeret på nogle unikke
indkvarteringssteder med en god standard, og hvor
beliggenheden er helt i top. Det er som oftest ikke bare alm.
standard værelser, I bor på, men f.eks. værelser med udsigt og
af en lidt højere standard.
Rundrejsen byder på noget af det smukkeste, naturen kan
tilbyde i Nordamerika, og I kommer helt tæt på dyrelivet på bl.a.
Vancouver Island og i Rocky Mountains.
Vi har udvalgt en række unikke steder med en fantastisk
beliggenhed og personlig betjening. Et af turens mange
højdepunkter bliver besøget på Cross River Wilderness Center,
som er ren "balsam for både sjæl og krop". Her får I mulighed for
at lære mere om indianerkulturen samt komme på fantastiske
vandreture m.m.

Alt i alt en forrygende tur med en super god rute og
rytme

Opdag Vancouver Island med unik natur og
charmerende Victoria

Kom på en fantastisk sejltur gennem Inside Passage

Oplev den smukke Maligne Lake i Jasper National
Park

Ophold på Cross River Wilderness Centre, som
tilbyder kultur- og friluftsaktiviteter

Mulighed for en afstikker til Alaska



Dagsprogram
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Dag 1: Danmark -
Vancouver
Ankom til lufthavnen i Vancouver og find til jeres hotel
beliggende i centrum af byen. Resten af dagen er til fri
disposition, hvor I kan udforske byens mange
seværdigheder til fods. Jeres rundrejse i Canada kan nu
begynde.

Dag 2: Vancouver
I dag er der tid til at opleve Vancouver, som ligger smukt
ned til vandet og omgivet af bjerge. Byen har noget for
alle - der er mulighed for shopping i de mange butikker og
indkøbscentre på bl.a. Robson Street og Granville Street.
Gå en tur i Chinatown, vandre eller cykle rundt i Stanley
Park, hvor I f.eks. kan se vaskebjørne.

Andre højdepunkter i Vancouver og omegn er MacMillan

Planetarium, Granville Island, Capilano Suspension
Bridge og Grouse Mountain.

Dag 3: Vancouver -
Victoria (110 km)
Forlad Vancouver og kør ned til havnen ved Tsawwassen,
hvor BC Ferries sørger for overfarten til Swartz Bay på
Vancouver Island. En flot sejltur med mulighed for at se
hvaler i bugten mellem fastlandet og Vancouver Island.

Brug resten af dagen til at udforske Victoria. Der er også
mulighed for at tage på en halvdags hvalsafari eller
sejltur i havkajak i Victorias Inner Harbour.

Dag 4: Victoria



Det er muligt at se bjørne ved Tofino, Vancouver Island
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I dag er der mulighed for at udforske denne smukke og
elegante 'hovedstad' på Vancouver Island. Vi anbefaler et
besøg i Butchart Gardens, som er fyldt med skønne
blomster og buske i diverse stensætninger, Beacon Hill
Park og en kop eftermiddagste på Fairmont Empress
Hotel. I kan selvfølgelig også tage hvalsafarien i dag.

Dag 5: Victoria - Tofino
(315 km)
Sørg for at have kameraet klar i dag, da turen går gennem
fantastiske scenerier og panoramaudsigter. Vejen fører
dig langs Vancouver Islands østkyst gennem Cowichan
Valley, Nanaimo kendt for sine totempæle og first native
kultur, videre over til Stillehavskysten med unik
tempereret regnskov i nationalparken Pacific Rim
National Park, der er kendt for et rigt dyreliv.

Dag 6: Tofino | Pacific Rim
National Park
Brug en hel dag til at udforske regnskoven samt opleve
dyrelivet på tætteste hold. Området er særligt kendt på
en stor koncentration af sortbjørne, der kan opleves på
tætteste hold på en bjørnesafari i båd op langs bugten.

Alternativt kan I tage på en afslappende vandretur langs
kysten eller 3-4 timers tur i havkajak.

Dag 7: Tofino - Campbell
River (270 km)
Tag afsked med Tofino og regnskoven og kør tilbage til
østkysten. Videre nordpå langs østkysten kommer I forbi
små hyggelige kystbyer, bl.a. Qualicum Beach og
Courtenay for til slut på dagens køretur at ramme River.

Dag 8: Campbell River
Byen er særlig kendt for laksefiskeri, og har I mod på en
anderledes oplevelse, kan I komme til at snorkle med laks
og få en god indføring i laksens vandring op ad floden.

Er I mere til en hyggelig og afslappende dag, kan I komme
på en tur i zodiac-båd til én eller flere af de mange
mindre øer ud for Campbell River. På turen ser man både
ørne, bjørne og nogle gange også hvaler.



Kootenay National Park
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Dag 9: Campbell River -
Port Hardy (ca. 235 km)
Jeres Canada rundrejse fører jer videre nordpå langs
østkysten til Port Hardy. Undervejs passerer I en del
mindre fiskelandsbyer. Gør stop og få evt. en god snak
med de lokale fiskere.

Dag 10: Port Hardy -
Prince Rupert | Inside
Passage sejltur
Sejlturen fra Port Hardy på Vancouver Island til Prince
Rupert på fastlandet regnes for at være en af de flotteste
"mini-krydstogter" i verden. Der er tidlig afgang med B.C.
Ferries og ankomst om aftenen i Prince Rupert. Turen
tager jer gennem Inside Passage, der er en stor
naturoplevelse op langs kysten.

I ser imponerende vandfald, skove, fjelde og bjerge til alle
sider. Fordi omgivelserne er så fantastisk
dimensionerede, at selv færgen føles "lille", fremstår den
naturen helt unik. Samtidig er der mulighed for bl.a. at
opleve hvalernes leg på tæt hold samt søløver,
havoddere og ørne, der svæver over skovkanten tæt ved
bredden.

Dag 11: Prince Rupert -
Smithers (350 km)
Følg den smukke dal Skeena River Valley fra Prince
Rupert til Smithers. Området er kendt for sine mange
First Native samfund. Gør stop undervejs og se
totempæle, tipier og kanoer i en indianerlandsby som
f.eks. Ksan Historical Villagei Hazelton.

Dag 12: Smithers - Prince
George (370 km)
I rejser videre gennem det barske og øde landskab via
Yellowhead Highway. Vi anbefaler et stop ved Fort St.
James National Historic Park, hvor der er mulighed for at
se, hvordan pelshandlen foregik i området for mange år
siden.

Dag 13: Prince George -
100 Mile House (325 km)
På turen i dag foreslår vi et besøg i Barkerville, som er en
restaureret guldgraverby fra 'gamle dage'. Byen 100 Mile
House blev grundlagt i det 19. århundrede, da man



Victoria, Vancouver Island
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byggede et "roadhouse" til alle lykkejægerne, som
valfartede hertil for at lede efter guld. Guldgraverne
rejste langs Cariboo Wagon Road, som starter i Lillooet
og stopper ved dette "roadhouse", der er kendt som 100
Mile House.

Dag 14: 100 Mile House -
Clearwater (150 km)
Fra 100 Mile House er der en kort køretur ind til
områderne i "Cariboo Region", der er kendt for
kvægproduktion og store koncentrationer af rensdyr.

Dag 15: Clearwater | Wells
Gray Provincial Park
Start dagen med at besøge Wells Grey Information
Center ved indgangen til Wells Grey Provincial Park.
Parken er særlig kendt for sine imponerende flotte
vandfald bl.a. Helmcken Falls, Dawson Falls og Spahats
Falls.

Derudover kan du eventuelt prøve en eller flere af de
mange aktiviteter, som tilbydes i parken. Det er bl.a.
vandreture, kanosejlads, hesteridning eller riverrafting.

Dag 16: Clearwater -
Jasper (345 km)
Kør den betagende strækning langs Yellowhead Highway
gennem Columbia Mountains mod nationalparken
Jasper National Park. I horisonten kommer Mount
Robson til syne, som er den højeste tinde i de canadiske
Rockies, og dette er klart et højdepunkt på turen.

I krydser samtidig grænsen til staten Alberta ved
indgangen til Jasper National Park (husk at stille uret en
time frem).

Dag 17: Jasper | Jasper
National Park
I har hele dagen til at slappe af og nyde en gåtur i
landsbyen Jasper og området omkring byen. Vi anbefaler,
at I står tidligt op og nyder solopgangen ved
'postkort-søen' Maligne Lake. Der er ca. en times kørsel
fra Jasper ad Maligne Valley Road for komme frem til
søen.

I området findes et fantastisk dyreliv, der bedst opleves
tidlig morgen eller sen aften. I kan evt. tage på en smuk
sejltur på søen. Derudover kan anbefales et besøg i de
varme kilder i Miette Hot Springs, Maligne Canyon eller
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en tur med svævebanen Jasper Tramway, hvor der fra
toppen er en betagende udsigt.

Dag 18: Jasper - Field (255
km) | Icefields Parkway
I dag går turen sydpå til byen Field via den spektakulære
vejstrækning, Icefields Parkway. På turen ad Icefields
Parkway findes enestående fotomuligheder af bl.a.
snedækkede bjergtoppe, vandfald og skove, og turen
siges med rette at være en af de smukkeste køreture i
verden.

Vi foreslår, at I undervejs gør stop ved Peyto Lake,
Athabasca Gletsjeren (Columbia Icefield) og naturligvis
verdensberømte Lake Louise. Afhængig af hvor god tid I
har ved Lake Louise, kan I vandre op ad bjerget bag Lake
Louise til Mirror Lake og Lake Agnes. Vandreturen tager
ca. 2½-3 timer.

Fortsat videre til landsbyen Field i Yoho National Park.
Kicking Horse Pass er højdepunktet i denne park med
fantastiske scenerier (husk at I nu igen kører ind i British
Columbia - uret stilles en time tilbage).

Dag 19: Field | Banff &
Yoho National Parks
Stå tidligt op i dag og nyd stilheden og den smukke
solopgang ved Moraine Lake. Området byder på gode
vandreture, og der er også mulighed for kanoture på
søen.

Dag 20: Field - Kootenay
National Park (200 km)
I forlader Field og kører ad den smukke vej Bow Valley
Parkway til Banff Village. Oplev den hyggelige by Banff,
hvor der er mulighed for f.eks. en vandretur til toppen af
Tunnel Mountain, afslapning i Banff Upper Hot Springs
eller blot frokost på en lokal restaurant.

Fortsæt videre fra Banff og mod Kootenay Nationalpark
og ind i parken ad grusvejen Settlers Road. Cirka 14 km's
kørsel inde af grusvejen passerer I den gamle stenbro ved
Kootenay River, og kort efter ankommer I til Cross River
Wilderness Center, hvor I de næste par dage skal bo i en
af de små hyggelige hytter med bl.a. bad/toilet,
brændeovn og fin komfort. En ganske unik oplevelse
venter jer i de kommende dage!



Whistler
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Dag 21-22: Kootenay
National Park | Cross River
Wilderness Center
Cross River Wilderness Center er et familiedrevet
kultur- og aktivitetscenter med en eventyrlig
beliggenhed og fantastisk atmosfære. Det særdeles
venlige og hjælpsomme personale gør alt for, at jeres
ophold bliver både indholdsrigt, lærende og ren balsam
for både krop og sjæl.

Anbefalelsesværdigt er det helt klart at komme på en af
de guidede vandreture med de alvidende guider Troy
eller Robert, der generøst deler ud af deres store viden
om naturen, dyrelivet og sammenhængene mellem
naturen og den måde indianerkulturen omfatter verden
på.

En anden meget spændende aktivitet på stedet er at
deltage i stedets særlige indianerkultur-ceremonier med
indianeren Sequoyah. Dette er helt klart en oplevelse,
der vil printe sig ind i hukommelsen. Selve stedet emmer
af atmosfære, da alle hytter og tipier er bygget i pagt med
naturen. Stedet har sin egen kok, som laver rigtig god
mad helt fra bunden, og hver morgen serveres der
friskbagt brød (husk at dit ophold er med fuld pension!).

En god måde at afslutte dagen på er at hoppe i stedets
helt egen udendørs 'hot tub', hvorfra der er en dejlig
udsigt ud over området mange storslåede bjerge. Cross

River Wilderness Center gør noget ved en og efterlader
jer helt sikkert med en oplevelse, der renser kroppen for
stress og jag - glæd jer!

Dag 23: Kootenay
National Park - Revelstoke
(260 km)
Kør igennem Glacier National Park og Mt. Revelstoke
National Park på vej væk fra de canadiske Rockie
Mountains. Specielt den smukke strækning ved Rogers
Pass er værd at se frem til.

Dag 24: Revelstoke -
Summerland (250 km)
I vil opleve enestående vandfald, tårnhøje klippetoppe og
smukke søer langs ruten mod Summerland. I følger
Okanagan Lake, og jo tættere på Summerland I kommer,
jo flere vinmarker kan ses i Okanagan Valley.



Vinmarker i Okanagan Valley
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Dag 25: Summerland |
Okanagan Valley
Summerland er beliggende ved den sydlige del af
Okanagan Lake, og området er kendt for sine strande,
varme klima og mange vinmarker. Brug dagen til at
besøge nogle af de mange vingårde og smag på områdets
fantastiske vine.

Dag 26: Summerland -
Whistler (430 km)
Forude venter en længere køretur fra Summerland til
OL-byen, Whistler. I kører igennem byerne Merritt,
Lytton og Lillooet og langs bl.a. Fraser River.

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.

Dag 27: Whistler
Om vinteren er Whistler blandt verdens allerbedste
skisportssteder, og om sommeren er det et paradis for
aktive naturelskere. Vi anbefaler, at I tager svævebanen

til toppen af Whistler Mountain for derfra at tage liften
'Peak2Peak' over til Blackcomb Mountain. Udsigten er
imponerende og med gode muligheder for at vandre
rundt i området.

Hvis I søger udfordringer og fart, kan I leje
mountainbikes i byen eller tage på en ATV-tur med guide
langs foden af bjerget. Husk også at nyde byen og de
mange gode spisesteder, der virkelig af fået et "løft" i
forbindelse med OL i 2010.

Dag 28: Whistler -
Vancouver lufthavn (140
km)
Turen nærmer sig sin afslutning, og I kører tilbage mod
Vancouver ad den spektakulære Sea-To-Sky Highway.
Blandt andet kommer I igennem 5 forskellige klimazoner
på denne relativt korte tur.

I kan vælge at blive i Whistler om formiddagen og
herefter køre til Vancouver, eller alternativt kan det
anbefales, at I besøger The Blue Heron Winery i Pitt
Meadows. Stedet laver unik vin på bl.a. blåbær og
tranebær.
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Dag 29: Hjemrejse
I tjekker ud fra hotellet, kører til lufthavnen, afleverer
bilen og turen går hjemad. Jeres Canada rundrejse er nu
slut, og forhåbentlig har I fået en ubeskrivelig oplevelse
for livet.

Dag 30: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen efter en
fantastisk rundrejse med masser af oplevelser i det
enestående Canada.
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salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

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

Premium
39.998,00 DKK

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

Premium
43.398,00 DKK

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

Premium
51.898,00 DKK

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

Premium
45.998,00 DKK

Prisen inkluderer:

Fly Danmark - Vancouver t/r, inkl. indtjekket bagage, forplejning, skatter og afgifter
27 dages leje af bil, inkl. fri km og forsikringer
28 nætter på hotel
Færge fra Prince Rupert (Inside Passage) til Port Hardy på Vancouver Island - ca. 15 timer
Færge fra Swartz Bay på Vancouver Island til Tsawwassen - ca. 1½ time
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:

https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
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Economy Extra fra 5.700,- pr. person
Business Class fra 17.700,- pr. person

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.



Hvad er inkluderet i prisen?
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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/canada-for-livsnydere-6494?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/canada/canada-for-livsnydere-6494%3E

