
Togrejse tværs over Rocky
Mountains

Togrejse tværs over Rocky
Mountains

28.898,-
Fra-pris pr. person i kr.

9 dage

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

da

På denne rejse skal I fra Calgary til Vancouver i tog - men ikke
bare et hvilket som helst tog! I kører med det luksuriøse Rocky
Mountaineer, der er en oplevelse i sig selv.
Udover helt fantastiske udsigter til det smukke canadiske
landskab undervejs på togturen har I også tid i både Banff og
Jasper til at nyde naturen til fods eller på udflugter. Hold øje med
dyrelivet undervejs, når I skal fra Banff til Jasper, hvor er der
mulighed for at se både bjørne, elge, bjerggeder og meget mere.
På denne rejse skal I også opleve den imponerende
Athabasca-gletsjer og den hyggelige by Victoria på Vancouver
Island.

Se dyreliv og bjergsøerne i Banff National Park

Oplev gletsjerområdet Columbia Icefield helt tæt på

Gå på opdagelse i Jasper National Park med de
smukkeste udsigter

Rejs med det eksklusive tog Rocky Mountaineer

Lad landskaberne glide forbi togets enorme
glasvinduer

Besøg Vancouver Island med den charmerende by
Victoria

Nyd storbyen Vancouvers mangfoldige områder



Dagsprogram

da
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark | Ankomst til
Calgary
I rejser fra Danmark og lander i Calgary samme dag. Når I
har fået jeres bagage, bliver I kørt til den idylliske by
Banff.

Tjek ind på jeres hotel, og gå på opdagelse i byen. Kig i de
unikke butikker, og besøg et af de mange spisesteder i
byen.

Overnatning Standard: Banff Inn eller tilsvarende
Overnatning Deluxe: Fairmont Banff Springs Hotel eller
tilsvarende

Dag 2: Banff National Park

I har en hel dag til fri disposition i den berømte
nationalpark af samme navn som byen, I bor i.

I kan f.eks. arrangere en tur ud for at spotte dyrelivet -
her findes både bjørne, elge, bjerggeder og meget mere.
Se de store dyr i deres naturlige omgivelser, f.eks. på en
guidet vandretur langs et utal af stier. Bjergsøerne med
den stærke turkis farve er også uundgåelige på turen til
Banff. Se Lake Louise og nogle af de andre, mindre
befolkede søer.

Overnatning Standard: Banff Inn eller tilsvarende
Overnatning Deluxe: Fairmont Banff Springs Hotel eller
tilsvarende

Dag 3: Heldagstur på
Icefield Parkway
I dag skal I på en heldags sightseeingtur, der ender i
Jasper.



Historisk bygning i Victoria, Vancouver Island
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Undervejs stopper I ved det utrolige gletsjerområde
Columbia Icefield langs den berømte Icefields Parkway.
Området dækker næsten 325 km² og dominerer det
omgivende landskab. En Ice Explorer tur vil tage jer ind
på Athabasca Glacier, og efterfølgende skal I en tur op på
Glacier SkyWalk - en platform lavet i glas, der strækker
sig 280 m over Sunwapta Canyon.

I bliver kørt videre til Jasper, hvor I ankommer sent om
eftermiddagen.

Overnatning Standard: Lobstick Lodge eller tilsvarende
Overnatning Deluxe: Fairmont Jasper Park Lodge eller
tilsvarende

Dag 4: Jasper National
Park
I har en hel dag til at slappe af og gå på opdagelse i Jasper
National Park.

Tag en tur med gondolerne i Jasper, og nyd den smukke
udsigt over de dramatiske bjergtoppe her i Rocky
Mountains, eller besøg Miette Hot Springs. Tag på
individuelle eller guidede vandreture i naturen, og oplev
landskabernes variation med fredfyldte søer og åbne
områder, der står i skarp kontrast til de høje bjerge og
spektakulære gletsjere.

Overnatning Standard: Lobstick Lodge eller tilsvarende
Overnatning Deluxe: Fairmont Jasper Park Lodge eller
tilsvarende

Dag 5: Rocky Mountaineer
fra Jasper til Kamloops
I dag skal I ombord på toget Rocky Mountaineer, der vil
tage jer længere vestpå. Da dette tog kører om dagen, får
I en helt unik mulighed for at se Canadas smukkeste
natur på tæt hold.

Ruten går fra Rocky Mountains gennem Kicking Horse
Pass, hvorefter toget kører op i Selkirk Mountains og
efterfølgende til Rogers Pass.

Sidst på eftermiddagen vil I have nået det tørre
ranchland i British Columbia, hvor I står af for natten.

Læs mere om Rocky Mountaineer her.

Måltider: Morgenmad og frokost
Overnatning: Thompson Hotel eller tilsvarende

/togrejse-med-rocky-mountaineer-5-stjernet-udsigt


Icefield Parkway
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Dag 6: Rocky Mountaineer
fra Kamloops til
Vancouver
I dag fortsætter jeres spektakulære togrejse til
Vancouver. I bliver ført gennem British Columbias
"cowboy-land" og videre langs de mægtige floder
Thompson og Fraser.

Bjergtoppe og vindblæste bakker er, hvad I vil kunne
skue i horisonten, mens I nærmer jer Vancouver.

Når I ankommer til Vancouver, har I resten af aftenen på
egen hånd.

Overnatning Standard: Rosedale On Robson eller
tilsvarende
Overnatning Deluxe: Fairmont Hotel Vancouver eller
tilsvarende

Dag 7: Heldagstur til
Victoria, Vancouver Island
I dag skal I på heldagsudflugt til Victoria på Vancouver
Island.

I sejler til Victoria og gør også stop ved Butchart

Gardens. Herefter skal I på sightseeing i den hyggelige
by, hvor I bl.a. skal se de historiske landemærker
University of Victoria, Beacon Hill Park og Royal British
Columbia Museum, Thunderbird Park,
parlamentsbygningerne og de eksklusive hjem ved
Uplands og Oak Bay.

I kommer tilbage til Vancouver tidlig aften.

Overnatning Standard: Rosedale On Robson eller
tilsvarende
Overnatning Deluxe: Fairmont Hotel Vancouver eller
tilsvarende

Dag 8: Afrejse fra
Vancouver
I bliver kørt til lufthavnen i Vancouver og begynder jeres
rejse til Danmark.

Dag 9: Hjemkomst
Danmark
I lander i Danmark igen.



Priser og afgange

da
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Rejseperiode Maj  - Fra-priser pr. person (Standard)

2 voksne
28.898,00 DKK

Rejseperiode Juni  - Fra-priser pr. person (Standard)

2 voksne
29.998,00 DKK

Rejseperiode Juli - august  - Fra-priser pr. person (Standard)

2 voksne
32.398,00 DKK

Rejseperiode September  - Fra-priser pr. person (Standard)

2 voksne
30.298,00 DKK

Rejseperiode Maj  - Fra-priser pr. person (Deluxe)

2 voksne
40.298,00 DKK

Rejseperiode Juni  - Fra-priser pr. person (Deluxe)

2 voksne
43.998,00 DKK

Rejseperiode Juli - august  - Fra-priser pr. person (Deluxe)

2 voksne
46.498,00 DKK

Rejseperiode September  - Fra-priser pr. person (Deluxe)

2 voksne
44.598,00 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. 17.800



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                

Fly Danmark-Calgary inkl. skatter og afgifter

Transfer mellem Calgary Airport og Banff

2nætter på hotel i Banff*

Heldagstur ad Icefields Parkway fra Banff til Jasper

2nætter på hotel i Jasper*

Togrejse fra Jasper til Kamloops med Rocky
Mountaineer (Standard på SilverLeaf Service /
Deluxe på GoldLeaf Service)

Transfer mellem togstation og hotel i Kamloops t/r

1nat på hotel i Kamloops*

Togrejse fra Kamloops til Vancouver med Rocky
Mountaineer (Standard på SilverLeaf Service /
Deluxe på GoldLeaf Service)

2xmorgenmad

2xfrokost

2nætter på hotel i Vancouver*

Heldagstur til Victoria på Vancouver Island inkl.
besøg i Butchart Gardens

Privat lufthavnstransfer i Vancouver

Fly Vancouver-Danmark inkl. skatter og afgifter

Afgift til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

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

Forplejning medmindre andet er oplyst

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse til Canada Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/nordamerika/canada/togrejse-tvaers-over-rocky-mountains-6800?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/canada/togrejse-tvaers-over-rocky-mountains-6800%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

