
Skieventyr til Whistler i
Canada

Skieventyr til Whistler i
Canada

12.898,-
Fra-pris pr. person i kr.

9 dage

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

Oplev Nordamerikas største og mest velkendte
skisportsområde, nemlig Whistler.
Hvert år valfarter skiturister fra hele verden til Whistler - og dette
med god grund. Uanset niveau er der mulighed for at blive
udfordret på de mange pister af forskellig sværhedsgrad.
Udover de mere end 200 km velpræparerede pister er Whistler
specielt kendt for sine områder med karakteristisk pulver-sne,
også kaldet 'Powder Snow' eller 'Champagne Snow'. Tilbage i
2010 var Whistler sammen med Vancouver vært for vinter-OL,
og dette var for alvor med til at sætte Whistler på landkortet. I
forbindelse med afholdelsen af OL blev hele det bilfrie
gågadeområde i Whistler gjort endnu bedre, og med adskillige
butikker, restauranter og barer/natklubber keder man sig aldrig i
Whistler.
Hvis man trænger til en anderledes dag, byder Whistler
endvidere på aktiviteter som fx heli-skiing, bungyjump,
hundeslæde-kørsel, vandreture med snesko osv. eller bare en
afslappende dag i Scandinavian Spa.

Stå på ski i et af verdens bedste skiområder

Mere end 200 km velpræparerede pister

Mulighed for aktiviteter som heliskiing, bungyjump,
hundeslæde-kørsel & vandreture
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Dagsprogram
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Dag 1: Flyrejse Danmark -
Vancouver + transfer til
Whistler
I flyver fra Danmark til Vancouver på den canadiske
vestkyst. Efter I har fået udleveret jeres bagage, har vi
arrangeret en transfer op til Whistler, som ligger ca. 2½
til 3 timers kørsel nord for Vancouver. Her vil I skulle
opholde jer den næste uges tid, og der venter i sandhed
nogle fantastiske ski-oplevelser på jer.

Overnatning: Listel Hotel Whistler eller lignende

Dag 2 - 7: Ski i Whistler
I de næste dage skal I prøve kræfter med Whistlers
fantastiske pister. Uanset niveau kan I udfordre jer selv i
den karakteristiske pulver-sne, og med mere end 200

kilometers velpræparerede pister er der noget for alle.

Whistler Village er præget af et hyggeligt gågade-miljø,
hvor biler og anden trafikstøj er fjernet. Det betyder, at
de mange cafeer, barer og restauranter kommer i fokus,
og du kan få den fulde "after-ski"-oplevelse.

Skulle I ønske en anderledes oplevelse, vil det også være
muligt at tilkøbe dette. For de eventyrlystne kan vi bl.a.
arrangere en udflugt med hundeslæde, sne-scooter og
heli-skiing, og alternativt vil det også være muligt at
slappe af i en af byens spa'er.

Overnatning: Listel Hotel Whistler eller lignende

Dag 8: Transfer til
Vancouver Lufthavn -
hjemrejse mod Danmark
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Jeres skieventyr i smukke Whistler har nået vejs ende. I
vil i dag blive kørt i transferbus fra Whistler til
lufthavnen i Vancouver. Her tjekker I ind til hjemrejsen,
og I flyver retur mod Danmark.

Dag 9: Ankomst Danmark
I ankommer til Danmark efter nogle dejlige skioplevelser
i fantastiske Whistler.



Priser og afgange
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Rejseperiode November - December  2021  - Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)Delt dobbeltværelse

12.898,00 DKK

Rejseperiode Jul og nytår  2021  - Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt dobbeltværelse)

Delt dobbeltværelse
22.898,00 DKK

Rejseperiode Januar  2021 - 2022  - Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt dobbeltværelse)

Delt dobbeltværelse
13.848,00 DKK

Rejseperiode Februar - marts  2022  - Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)Delt dobbeltværelse

15.098,00 DKK

Tillæg pr. person for 6 dages leje af udstyr (ski/snowboard + stave + støvler + hjelm): Fra kr. 1.750,-
Bemærk: Prisen er højere, hvis man ønsker opgraderet udstyr. Spørg din rejseekspert.

Forvent en højere pris for rejsen, hvis I ønsker rejse i forbindelse med vinterferien (uge 7 - 8).

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Economy Extra: Fra kr. 4.850,-

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 13.350



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                

Vi sidder klar ved telefonerne
mandag - fredag fra kl 08:30 - 17:00

Fly t/r inkl. skatter og afgifter

Transfer fra Vancouver Airport til Whistler t/r

7nætter på Listel Hotel Whistler*** (eller lignende)

6dages liftkort

Gratis transport af egne ski/snowboard hos
udvalgte luftfartsselskaber

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

Leje af ski / snowboard (kan tilkøbes)

tel:65656565
https://www.benns.dk/nordamerika/canada/skieventyr-til-whistler-i-canada-6965?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/canada/skieventyr-til-whistler-i-canada-6965%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

