
Fra Vancouver via Rocky
Mountains til kysten

Fra Vancouver via Rocky
Mountains til kysten

29.398,-
Fra-pris pr. person i kr.

21 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk

da

En klassisk rute med betagende scenerier i Canadas to
vestligste provinser, British Columbia og Alberta. Fra Vancouver
rejser I østpå igennem Okanagan Valley samt Glacier National
Park til de verdensberømte områder i Banff & Jasper National
Parks. I kører ad verdens smukkeste landevej, Icefields
Parkway, hvor I opleve betagende bjergtoppe, vilde vandfald,
brusende floder og Canadas spændende dyreliv.
Fra Rocky Mountains går turen via Mount Robson & Wells Gray
Provincial Parks og videre mod nordvest til Stillehavet, hvor turen
fortsætter til søs langs den spektakulære kyststrækning "Inside
Passage" ombord på B.C. Ferries til Vancouver Island. Forude
venter den charmerende by Victoria inden turen går retur til
fastlandet. En minderig rejse med mange af de absolutte
højdepunkter i det vestlige Canada.
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.

Få storbyoplevelser i smukke Vancouver

Nyd de smukke søer i Banff National Park

Kør verdens smukkeste rute, Icefields Parkway

Få store naturoplevelser i Jasper National Park

Bliv imponeret af vandfaldene i Wells Gray

Kom på et færge "mini-krydstogt"

Tag på hvalsafari ved Vancouver Island



Dagsprogram

da
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Dag 1: Danmark -
Vancouver
Ankomst til lufthavnen i Vancouver, hvor I henter jeres
bil og kører til hotellet i centrum af Vancouver. Resten af
dagen er til fri disposition, hvor I kan udforske byens
mange attraktioner.

Dag 2: Vancouver
Efter en god nats søvn er det på tide at opleve
Vancouver, som ligger smukt ned til vandet. Byen har
noget for enhver smag. Der er mulighed for at shoppe i
de mange butikker og indkøbscentre i flere etager, gå en
tur i Chinatown, vandre eller cykle rundt i Stanley Park
eller sejle ud og se hvaler.

Andre højdepunkter i Vancouver og omegn er bl.a.
MacMillan Planetarium, Granville Island, Capilano

Suspension Bridge og Grouse Mountain.

Dag 3: Vancouver -
Harrison Hot Springs (125
km)
Efter at have forladt kysten i dag venter endnu en
maritim oplevelse for enden af dagens rejse, når I
ankommer til det kendte feriested, Harrison Hot Springs.
Malerisk placeret for enden af den 70 km lange Harrison
Lake og blændet af bjergene kan I nyde en vandretur på
stranden eller udforske de to varme mineralske kilder,
som byen er kendt for.

Hold øjnene åbne for eventuelle ørne, som svæver over
hovedet på udkig efter et bytte - de ses ofte i dette
område så husk kikkerten. På ruten anbefaler vi en
afstikker til Minter Gardens med de smukke haver.



Helmcken Falls i Wells Gray Provincial Park, British Columbia
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Dag 4: Harrison Hot
Springs - Penticton (290
km)
Nyd dagens smukke køretur til Penticton igennem den
tætte skov i Manning Provincial Park og ankom til byen
fra syd. I parken kan I tage en vandretur langs ruten
Dewdney Trail eller Rododendron Flats.

Byen Penticton ligger i den lave ende af søen Okanagan
Lake og de frodige frugtplantager og vingårde i dalen,
Okanagan Valley. Området er også kendt for sine strande
samt varme og tørre klima.

Dag 5: Penticton -
Revelstoke (260 km)
Formiddagen bruges til at studere det smukke område i
Okanagan Valley. Derefter går turen mod Revelstoke
hvor I kan opleve enestående vandfald, tårnhøje
klippetoppe og smukke søer langs ruten.

Dag 6: Revelstoke - Banff
(280 km)
Kør igennem Glacier National Park og Rogers Pass på
vejen til "Rocky Mountains". Yoho National Park
markerer grænsen mellem staterne British Colombia og
Alberta, og her kan I bl.a. se Emerald Lake og Kicking
Horse Pass, som er et højdepunkter i denne park med
fantastiske scenerier.

Inden I kører videre til den hektiske men charmerende
turistby Banff for natten, anbefaler vi et besøg ved den
meget smukke og verdensberømte sø, Lake Louise.

Dag 7: Banff | Banff
National Park
Hele dagen er til fri disposition, så I kan køre rundt og
udforske Banff og de omkringliggende områder. Vi
anbefaler et besøg på museet Banff Natural History og
en 1 times sejltur på søen Lake Minnewanka. I kan også
prøve riverrafting og hesteridning, men ellers gemmer
der sig massevis af naturoplevelser på egen hånd i Banff
National Park.



Gå på opdagelse i Vancouver
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Dag 8: Banff - Jasper (285
km)
I dag går turen nordpå til byen Jasper via den
spektakulære bjergvej Icefields Parkway. Vi foreslår et
stop ved Peyto Lake på turen og evt. Lake Louise, hvis
ikke I nåede det på dag 6.

Afhængig af hvor god tid I har, kan I evt. vandre op ad
bjerget bag Lake Louise til Mirror Lake og Lake Agnes.
Vandreturen op tager ca. 1½ time og 45 min tilbage.

På turen op ad Icefields Parkway kan I nyde de
enestående fotomuligheder af bl.a. snedækkede
bjergtoppe, vandfald og skove langs denne strækning,
som siges at være en af de smukkeste køreture i verden.

Dag 9: 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
en sejltur på Maligne Lake samt vandretur ved Maligne
Canyon, et besøg i de varme kilder i Miette Hot Springs
eller en tur med svævebanen Jasper Tramway op i
bjergene for at nyde den betagende udsigt.

Dag 10: Jasper -
Clearwater (345 km)
Kør den betagende strækning langs Yellowhead Highway
til Wells Gray Provincial Park. Vi anbefaler et stop ved
Mount Robson, som er den højeste tinde i de canadiske
Rocky Mountains.

Har I endnu ikke spottet bjørne, kan der varmt anbefales
en "river safari" omkring Blue River på vejen til
Clearwater, hvor der ses bjørne på langt størstedelen af
turene.

Dag 11: Clearwater | Wells
Gray Provincial Park
Dagen er til fri disposition til at nyde denne flotte park og
eventuelt prøve en eller flere af de mange aktiviteter, der
tilbydes i Wells Gray Provincial Park. Det er bl.a.
vandreture, kanosejlads, hesteridning eller riverrafting.

Wells Gray er især kendt for sine meget flotte vandfald,
der nærmest ligger som perler på en snor op gennem
parken. Snyd jer ikke for Helmcken Falls, der byder på et
imponerende ca. 140 meter vandfald på Murtle River.



Spækhuggere spottet ved Vancouver Island
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Dag 12: Clearwater - 100
Mile House (150 km)
Fra parken er der en kort køretur ind til de dramatiske
kvæglandskaber i rensdyr-regionen også kaldet "Cariboo
Region". Byen 100 Mile House blev grundlagt i det 19.
århundrede, da man byggede et "roadhouse" til alle
lykkejægerne, som valfartede hertil for at lede efter guld.

Rensdyr var der mange af i området dengang, og det er
der stadig den dag i dag. Guldgraverne rejste langs
Cariboo Wagon Road, der startede i Lillooet og stoppede
ved dette vandrehjem "roadhouse", som blev kendt som
100 Mile House, som byen er opkaldt efter.

Dag 13: 100 Mile House -
Prince George (325 km)
På turen i dag foreslår vi et besøg i Bakersville, som er en
restaureret guldgraverby fra gamle dage.

Dag 14: Prince George -
Smithers (370 km)

Rejs gennem det barske vildmarksterræn via Yellowhead
Highway. Vi anbefaler et stop ved Fort St. James
National Historic Park, hvor I har mulighed for at se,
hvordan pelshandlen foregik i området for mange år
siden.

Dag 15: Smithers - Prince
Rupert (350 km)
Følg den smukke dal Skeena River Valley til den aktive
havneby Prince Rupert ved Stillehavet. Området I
passerer i dag er et gammelt indianerområde, hvor I har
mulighed for at se totempæle, tippier og kanoer i en
indianerlandsby - f.eks. Ksan Historical Village Hazelton.

Dag 16: Prince Rupert -
Port Hardy (Inside Passage
sejltur)
Nyd en afslappende og uforglemmelig sejltur langs
vestkysten til Vancouver Island ombord med B.C.
Ferries. Turen er kendt under navnet Inside Passage,
hvor I får set Canada set fra søsiden - en uforglemmelig
naturoplevelse.



Parlamentsbygningen i Victoria, Vancouver Island
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Der er mulighed for at se bl.a. hvaler, havoddere, søløver
og delfiner på sejlturen. Færgebilletten er inkluderet i
pakken for både bil og passagerer.

Dag 17: Port Hardy -
Campbell River (240 km)
I dag går turen ned langs den østlige del af Vancouver
Island til Campbell River, hvor I passerer en del mindre
fiskelandsbyer. I området omkring Campbell River kan vi
anbefale Elk Falls Provincial Park, der byder på smuk
natur, vandfald og en imponerende "suspension bridge".

Dag 18: Campbell River -
Victoria (270 km)
Fortsæt ned langs kysten forbi de små hyggelige
kystbyer som bl.a. Courtenay, Qualicum Beach,
Parksville og Nanaimo. I Duncan kan I f.eks. besøge
"Quw'utsun' Cultural and Conference Centre" og i
Chemainus findes de berømte kalkmalerier.

Når I nærmer jer Victoria (British Columbias hovedstad),
kører I ned ad den smukke Malahat Drive med en
enestående udsigt ud over havet.

Dag 19: Victoria
I dag er der mulighed for at udforske denne smukke og
elegante by på Vancouver Island, der også er
hovedstaden i British Columbia. Vi anbefaler et besøg i
Butchart Gardens, der er fyldt med skønne blomster og
buske i diverse stensætninger, Beacon Hill Park og en
kop eftermiddagste på Fairmont Empress Hotel.

Dag 20: Victoria -
Vancouver lufthavn (70
km) | Afrejse fra
Vancouver
Nyd sejlturen tilbage til fastlandet med BC Ferries
(inkluderet), som vil guide jer forbi de mange Gulf Islands
igennem Strait of Georgia til Vancouver.

Aflever bilen i lufthavnen i Vancouver og tjek ind ved
skranken hos det flyselskab, I skal rejse med hjem til
Danmark. Vil I hellere flyve hjem fra Vancouver Island, så
kan det også lade sig gøre - kontakt os for priser og
muligheder herom.



Icefields Parkway mellem Banff og Jasper
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Dag 21: Ankomst til
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
30.398,00 DKK

Premium
31.798,00 DKK

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

Standard
32.598,00 DKK

Premium
35.398,00 DKK

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

Standard
29.398,00 DKK

Premium
31.598,00 DKK

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

Cruise Canada
21.398,00 DKK

CanaDream
21.598,00 DKK

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

Cruise Canada
31.498,00 DKK

CanaDream
24.998,00 DKK

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

Cruise Canada
41.998,00 DKK

CanaDream
38.198,00 DKK

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

Cruise Canada
21.398,00 DKK

CanaDream
21.698,00 DKK

Prisen inkluderer:
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Fly Danmark - Vancouver t/r inkl. indtjekket bagage, forplejning, skatter og afgifter
19 dages leje af bil, inkl. fri km og forsikringer
19 nætter på hotel
Færge fra Prince Rupert til Port Hardy (Inside Passage) 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:

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:

Fly Danmark - Vancouver t/r inkl. indtjekket bagage, forplejning, skatter og afgifter
Første nat på hotel i Vancouver
18 nætters leje af autocamper inkl. forsikringer
Fri km
Leje af sengetøj, håndklæder og køkkenudstyr
10 % rabat på KOA campingpladser
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring
Campingpladser
Forplejning

https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
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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 5.700,- pr. person
Business Class: fra 17.700,- pr. 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/canadas-mountain-country-6508?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/canada/canadas-mountain-country-6508%3E

