Rocky Mountains på hesteryg

På denne spændende rejse skal I se Rocky Mountains fra en helt
anden vinkel. I løbet af 6 dage vil I ride i den smukke natur og se
de imponerende bjergrygge og de klare søer.
I bor på gode lodges undervejs og vil virkelig føle, at I er en del af
naturen.

11 dage
Fra-pris pr. person i kr.

27.698,-

Denne rejse inkluderer også en udflugt til den utrolige Athabasca
gletsjer og Banff, hvor I kan gå på oplevelse på egen hånd.
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Fantastisk ridetur i naturmæssigt enestående
omgivelser. Man bliver næsten en del af naturen.
Udflugt til Colombia Icefield med den enorme
Athabasca gletsjer
Fantastisk samvær med andre rejsende i et intimt
rejsefællesskab
Overnatning i gode lodges. Helpension inkluderet
under rideturen.

Dagsprogram
Dag 1: Afrejse Danmark Calgary - Banff
I flyver fra Danmark til Calgary, hvor I lander samme dag.
Når I har fået jeres bagage bliver I kørt til jeres hotel i
Banff. Nyd et måltid i byen og væn jer til tidsforskellen
inden oplevelserne for alvor starter i morgen.
Overnatning: Banff Inn

Dag 2: Banff
I har dagen i dag til at udforske Banff på egen hånd. Banff
ligger midt i den smukke natur, så I behøver ikke bevæge
jer meget for at nyde den. I kan f.eks. tage med op i en
gondol og nyde den fantastiske udsigt.

Overnatning: Banff Inn

Dag 3: Icefield Parkway
udflugt
I dag skal I på udflugt til Columbia Icefield. Turen derud
er en utrolig smuk køretur og det er et helt utroligt syn,
der møder jer, når I ser den imponerende gletsjer
Athabasca. I skal også ud på selve gletsjeren med en helt
speciel Ice Explorer snowcoach. Uden tvivl en dag med
nogle helt specielle oplevelser.
I bliver hentet på jeres hotel omkring kl. 09.15.
Måltider: Morgenmad & frokost
Overnatning: Banff Inn

Måltider: Morgenmad
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Overnatning i Rocky Mountains

Dag 4: Tur på hesteryg

Dag 6: Tur på hesteryg

I dag starter jeres tur på hesteryg. I skal møde de andre
medlemmer fra jeres gruppe, som I skal ride med. I mødes
i Banff ved Warner Stables, hvor I også møder jeres
lokale guide. I sadler op og rider de 16 km til Banff
Sundance Lodge, hvor I skal overnatte. På vejen rider I
forbi Bow River, Healy og Brewster Creeks, som som får
vand fra den nærliggende gletsjer.

I dag skal I ride op på Allenby Pass. Her vil man have lyst
til at tage billeder hele tiden, fordi udsigten er så
fantastisk smuk. Stien stiger til en højde af 2470 meter!
Efter dagens ridetur vender I tilbage til lodge og resten af
eftermiddagen vil være til fri disposition. Slap af og nyd
omgivelserne.
Måltider: Morgenmad, frokost & aftensmad

Måltider: Morgenmad, frokost & aftensmad
Overnatning: Halfway Lodge
Overnatning: Sundance Lodge

Dag 5: Tur på hesteryg
Eventyret fortsætter sydpå, hvor I skal ride op til
Halfway Lodge. Stien snor langs det historiske "Storm
Pack Trail" med den barske Sundance Range
dominerende i den østlige horisont. En dag med ridning
og fællesskab med gruppen.
Måltider: Morgenmad, frokost & aftensmad

Dag 7: Tur på hesteryg
Brug lidt tid i dag på at nyde omgivelser i lodgen. I kan
f.eks. gå en tur i nærheden eller forsøg jer med fiskeri
(ekstra betaling). I kan også ride en kort tur til en af de
nærliggende søer.
Måltider: Morgenmad, frokost & aftensmad
Overnatning: Halfway Lodge

Overnatning: Halfway Lodge

Dag 8: Tur på hesteryg
I dag sadler I op og begynder jeres afslappede tur tilbage
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Banff

mod på "Storm Pack Trail" langs Sundance Ridge til
Sundance Lodge. Når I ankommer til jeres lodge, har I
resten af eftermiddagen på egen hånd. Nyd den sidste
aftensmad sammen med gruppen.

Dag 11: Hjemkomst
Danmark

Måltider: Morgenmad, frokost & aftensmad

I lander i Danmark igen.

Overnatning: Sundance Lodge

Dag 9: Tur på hesteryg
Efter en afslappende sidste ridetur og en lækker frokost,
ankommer I til Warner Stables omkring kl. 16:30. Her
slutter jeres 6 dages ridetur. Nyd aftenen tilbage i Banff.
Måltider: Morgenmad & frokost
Overnatning: Banff Inn

Dag 10: Banff - Calgary og
afrejse fra Calgary
I dag bliver I kørt fra Banff til Calgary og jeres hjemrejse
begynder mod Danmark.
Måltider: Morgenmad
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Priser og afgange
Rejseperiode Juni - august - Fra-priser i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
29.998,00 DKK

Rejseperiode September - Fra-priser i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
27.698,00 DKK

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Economy Extra: Fra kr. 5.700
Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 17.900
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Hvad er inkluderet i prisen?
Fly Danmark - Calgary t/r inkl. skatter og afgifter

Rejse- og afbestillingsforsikring

Transfer fra Calgary til Banff tur/retur

Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt i programmet

4nætter på Banff Inn***
Forplejning medmindre andet er oplyst
Heldagstur på Icefields Parkway
Drikkepenge medmindre andet er oplyst
6dage på hesteryg i ca 5½ timer pr. dag m. lokal
guide

Backcountry Park fee

2nætter på Sundance Lodge

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

3nætter på Halfway Lodge

Visum/indrejsetilladelse til Cannada Læs mere her

9xmorgenmad
7xfrokost
5xmiddag
Bidrag til Rejsegarantifonden

Bestil din
næste rejse

Bestil

Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer
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