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Oplev Canadas vilde og bjergtagende natur på denne 16 dages
kør-selv ferie, der inkluderer storbyer, kyster og imponerende
bjerge.
Rejsen tager sin begyndelse i Vancouver, der er kendt som en
hyggelig storby med smukke parker og omgivet af store bjerge.
En kort tur med færge bringer jer til Vancouver Island, hvor
kysterne byder på smuk natur med bjørne og spækhuggere.
Herefter går rejsen videre gennem de imponerende Rocky
Mountains via Whistler til vandfaldene i Wells Gray og
nationalparkerne Jasper og Banff, der er forbundet af Icefields
Parkway.
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.

Oplev Vancouvers historiske Gastown District

Tag på hvalsafari ved Vancouver Island

Prøv i Whistler Peak-2-Peak gondolen

Se Wells Grays imponerende vandfald og rå natur

Kør ad Icefields Parkway - verdens smukkeste rute

Test dig selv på Columbia Icefield og Glacier Skywalk

Nyd udsigten fra toppen af The Rockpile på Moraine
Lake



Dagsprogram
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Dag 1:
Danmark-Vancouver
Der er afgang fra Danmark mod Vancouver med ankomst
senere samme dag. Bagagen modtages i lufthavnen og I
sørger selv for at komme til det valgte hotel. Resten af
dagen er på egen hånd i den smukke by ved den
canadiske Stillehavskyst.

Dag 2: Vancouver
I har en hel dag til selv at gå på opdagelse i Vancouver
eller måske tage på en guidet cykeltur. Byen er den
største by i staten British Columbia og bl.a. kåret som
byen med den bedste livskvalitet blandt storbyer. Byen
ligger således utrolig smukt placeret mellem Stillehavet
og storslåede bjerge i byens baghave. Boligkvarterer og
forretningsgader ligger tæt side om side i byens kerne og
giver en hyggelig atmosfære, mens byens Sky Train snor

sig som en arkitektonisk, moderne slange højt oppe.

Byen byder på et væld af attraktioner, her skal nævnes
nogle MUST-see's:

Capilano Suspension Bridge, 137 m lang hængebro
over Capilano River
Chinatown med dr. Sun Yat Sens Chinese Garden
Vancouver Aquarium
Stanley Park
Gastown
Vancouver Lookout
Havnerundfart
Grouse Mountain

Dag 3: Vancouver-Victoria
(115 km)
Forlad Vancouver, når I har hentet bilen, og kør ned til



Lake Louise i Banff
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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
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.

Dag 5: Victoria-Tofino
(317 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 NP,

der er kendt for at have et rigt dyreliv.

Dag 6: Tofino
Brug en hel dag til at udforske regnskoven og opleve
dyrelivet på tætteste hold. Området er særlig kendt på
en stor koncentration af sortbjørnen, der kan opleves på
tætteste hold på en bjørnesafari i båd op langs bugten.

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

Dag 7: Tofino-Whistler
(364 km)
Tag afsked med Tofino og regnskoven og kør tilbage til
østkysten. I sejler med BC Ferries fra Naniamo til
Horsehoe Bay, hvorfra turen går videre mod Whistler,
det berømte skisportssted i British Colombia. I kører ad
Highway 99, der bedre er kendt under navnet "Sea to Sky
Highway" - en af de smukkeste vejstrækninger i verden.

Nyd dagen i dag og i morgen i Whistler



Vancouver
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Dag 8: Whistler
En hel dag på egen hånd i Whistler, der er opkaldt efter
murmeldyrene, som ses i området. Murmeldyrene kan
nemlig fløjte som en ballon, som gassen går af!

Whistler, der ligger fantastisk smukt ved foden af
Whistler og Black Mountains, er nok mest kendt som
værende et berømt skisportssted bl.a. ifm. OL 2010, men
sommerturister kommer i større og større tal, tillokket af
områdets enestående muligheder for at hike og/eller
udøve nogle af de mange andre aktivitetsmuligheder som
f.eks. mountainbike. Selve Whistler by er ikke stor, men
en rigtig charmerende by med masser af muligheder for
at spise og hygge sig.

Nogle af Whistlers højdepunkter:

Peak-to-Peak Gondola. En mavekildrende 4,4 km
lang svævebane mellem to bjergtinder. Enkelte
kabiner er med glasbund!
Pemberton Distillery
Pemberton Museum
Whistler Farmers Market
Whistler Brewing Company
Squamish Lil'wat Cultural Centre

Dag 9:
Whistler-Clearwater (423
km)
I dag kører I fra Whistler og skal ud på en længere og
bjergrig tur på godt 400 km til Clearwater. I skal nok
regne med 6 timers kørsel til Clearwater, vel at mærke
uden stop. Vel fremme er der indkvartering enten i
Clearwater eller inde i selve parken.

Dag 10: Clearwater | Well
Gray Provincial Park
I har en hel dag til at opleve Wells Gray Provincial Park
og nyde de utrolige naturscenerier, som denne
vildmarkspark kan byde på.

I Well Gray Provincial Park finder I det, som alle higer
efter: Man får det hele for sig selv - næsten - og naturen
er uovertruffen med bjergrige omgivelser, masser af
skov, floder og søer, som kan udforskes. Parken er meget
kendt for vandfald, hvor I bl.a. finder det imponerende
Helmcken Falls, der er Canadas fjerdestørste.

Murtle og Clearwater Rivers kommer til live i foråret og
giver muligheder for river rafting. Flere søer hvor der kan



Bow Lake ved Icefield Parkway i Alberta
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bades og sejles i kano. 5250 km2 vildmark med alskens
muligheder for aktiviteter. I Wells Grays er der noget for
enhver, på alle tider af året!

Dag 11: Clearwater-Jasper
(318 km)
Kør den betagende strækning langs Yellowhead Highway
igennem Columbia Mountains mod nationalparken
Jasper National Park. Vi anbefaler bl.a. et stop ved Blue
River, hvor der er rigtig gode muligheder for at se bjørne
på en "river safari".

Videre mod Jasper kommer Mount Robson til syne i
horisonten, som er den højeste tinde i de canadiske
Rockies, og dette er klart et højdepunkt på turen. Du
krydser samtidig grænsen til staten Alberta ved
indgangen til Jasper National Park (husk at stille uret en
time frem).

Dag 12: Jasper
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, en
tur med svævebanen Jasper Tramway, hvor der fra
toppen er en betagende udsigt, eller måske en rafting tur
på Fraser River.

Dag 13: Jasper-Banff (288
km)
I forlader Jasper i dag og fortsætter mod endnu en kendt
by i The Rockies, Banff. Turen til Banff går via den
verdensberømte Icefield Parkway, der uden overdrivelse
er en vej, som ingen anden i verden.

Icefields Parkway er spækket med gamle gletsjere - mere
end 100, enorme vandfald, dramatiske bjergformationer,
smaragdfarvede bjergsøer; alt sammen omgivet af tyk,
tyk skov. I tillæg til det spektakulære natursyn er det
vigtigt også at holde øje med, hvad der er foran jer og til
siderne, for dette område er ligeledes spækket med et
fascinerende dyreliv, så at se bjørne og andet vildt ved
vejsiden er ikke et ukendt fænomen. Nyd den fantastiske
køretur i The Rocky Mountains utrolige amfiiteater.

På vejen kan vi foreslå at stoppe ved Colombia Icefields,



Moraine Lake nær Icefield Parkway i Alberta

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

hvor I kan prøve at køre med Ice Explorer til den massive
Athabasca gletsjer. Fra Colombia Icefield er der en
shuttlebus til den mavekildrende Glacier Skywalk, der
hænger frit ud over Sunwapta Canyon med næsten 300
meter ned til kløften. Det skal man næsten prøve, når
man er på disse kanter.

På jeres vej fra Jasper til Banff kommer I også forbi Lake
Louise med det surrealistisk grønne vand. Et ideelt
fotostop.

Dag 14: Banff
Dagen er på egen hånd i Banff National Park i dette
vidunderlige naturområde. Aktiviteter i naturen er
naturligt det der dominerer. Her findes utallige
muligheder for at vandre, at køre på mountainbike, at
sejle i kano/kajak mv. Så det er egentlig mere op til jer
selv, hvad I har lyst til.

Af andre former for aktiviteter kan vi nævne:

Tag gondolen op til Sulphur Mountain og nyd en
betagende udsigt
Slap af i de termale bade ved Upper Hot Springs
Besøg i The Cave & Basin National Historic Site,
fødestedet for Canadas naturparksystem
Art Galleries og museer
Bådsejlads på Lake Minnawanka

Dag 15: Banff-Calgary
(126 km) | Hjemrejse mod
Danmark
I forlader jeres hotel i Banff og kører de sidste små 2
timers kørsel til lufthavnen I Calgary, hvor I afleverer
jeres bil. Herefter påbegyndes hjemrejsen mod Danmark.

Dag 16: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen.

Tilkøb af udflugter
5 timer byrundtur i Vancouver på cykel

På denne cykeltur i Vancouver vil I opleve de allerbedste
seværdigheder, attraktioner, og cyklingruter, som byen
har at tilbyde! I cykler i et afslappet tempo til den
verdensberømte Stanley Park med de naturlige
omgivelser. I kommer også forbi English Bay, hvor I skal
med fægen over False Creek for at opdage fantastisk
mad og kunst på Granville Island. Efter en times



Lake Louise i Alberta
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frokostpause på egen hånd cykler I videre langs den
sydlige side af False Creek og nyder den smukke udsigt
over Vancouver's moderne arkitektur indrammet af
North Shore Mountains. I passerer det olympiske
kompleks og Science World, inden turen tager jer tilbage
i tiden i Vancouver's livlige Chinatown og Gastown.
Turen er ad flade cykelstier og let for begyndere. Der er
inkluderet hyppige stop for at få historier og tage fotos.
Minimumsalder: 9 år.

Hvalsafari fra Victoria

Denne udflugt langs kysten er en spændende rundtur på
50 til 80 kilometer, hvor der søges efter spækhuggere,
pukkelhvaler, vågehvaler, gråhvaler, marsvin, sæler og
andet marine dyreliv. I sejler ombord på et 14 meter skib
eller en specialbygget Zodiac-båd, der tilbyder høj
hastighed med ekstraordinær
stabilitet, så I får en spændende, sikker og intim
hvalsafari. Undervejs på turen vil havbiologer og
naturforskere fortælle om dyreliv, landskaber og svare
på eventuelle spørgsmål. Der udleveres fulddragter ved
turens start. Minimumsalder: 6 år.

Bjørnesafari i Tofino

Mød et af de mest frygtindgydende og fascinerende dyr,
der strejfer rundt på vestkysten af Vancouver Island;
sortbjørnen. I sejler med et 14 meter fartøj langs den
frodige kystlinje til bjørnenes fodringspladser. Bjørnene

kommer ud af skovene på jagt efter klippekrabber. Det er
en fremragende muligheder for at se de nysgerrige
sortbjørne i deres naturlige omgivelser.

White water rafting i Jasper

Denne tur er en glimrende introduktion til rafting. På den
ca. 9 kilometer lange tur vil I støde på mange klasse
2-vandfald. Undervejs når vandet er roligt, vil guiden
fortælle jer om områdets historie. Turen på
Athabasca-floden byder på uforglemmelige udsigter over
Jasper National Park. Våde dragter, støvler og
redningsvest er inkluderet.

Udflugt på Icefield Parkway med Ice Explorer
og Glacier Skywalk

Turen tager jer med ind i Rocky Mountains langs en af
verdens mest spektakulære rejser til Columbia Icefield.
Ved Athabasca-gletsjeren kommer I med på et
75-minutters istid-eventyr for at opleve gammel is og en
gletscher i bevægelse. Ud over at udforske gletsjeren
kommer I med en bus fra Columbia Icefield Discovery
Center på en 6,5 km lang tur til den nye Glacier Skywalk.
Platformen med glasgulv strækker sig 30 m ud over
Sunwapta Canyon, og adskiller jer fra et fald på 277
meter. I kan også nyde den 500 m lange Discovery Trail,
der fører jer til flere flotte udkigspunkter, hvor I bl.a. kan
opleve vandfald, vilde dyr og fossiler.
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Rejseperiode Maj - juni  - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)

Standard
22.998,00 DKK

Premium
25.498,00 DKK

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

Standard
27.198,00 DKK

Premium
31.198,00 DKK

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

Standard
21.598,00 DKK

Premium
26.298,00 DKK

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

Cruise Canada
21.498,00 DKK

CanaDream
22.198,00 DKK

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

Cruise Canada
28.898,00 DKK

CanaDream
24.798,00 DKK

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

Cruise Canada
36.998,00 DKK

CanaDream
34.898,00 DKK

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

Cruise Canada
24.898,00 DKK

CanaDream
26.798,00 DKK
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Rejseperiode  Oktober  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)

Cruise Canada
21.498,00 DKK

CanaDream
22.298,00 DKK

Prisen inkluderer:

Fly Danmark - Vancouver inkl. indtjekket bagage, forplejning, skatter og afgifter
2 nætter på hotel i Vancouver
13 dages leje af bil, inkl. fri km og forsikringer
Færgeoverfart fra Vancouver til Vancouver Island
2 nætter på hotel i Victoria
2 nætter på hotel i Tofino
Færgeoverfart fra Nanaimo (Vancouver Island) til North Vancouver
2 nætter på hotel i Whistler
2 nætter på hotel i Clearwater / Wells Gray PP
2 nætter på hotel i Jasper
2 nætter på hotel i Banff
Fly Calgary - Danmark inkl. indtjekket bagage, forplejning, skatter og afgifter
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring
Transfers og evt. dagsture/udflugter
Entré til nationalparker (årskort kan købes ved indgangen til nationalparkerne)
Visum/indrejsetilladelse til Canada (læs mere her)
Vaccinationer (kontakt egen læge)

Tillæg for stopover i Toronto

3.250,- pr. person i delt dobbeltværelse.

Inkluderer Fly Calgary - Toronto, inkl. indtjekket bagage, skatter og afgifter samt Toronto - Danmark, inkl. indtjekket
bagage, forplejning, skatter og afgifter, 3 nætter på Holiday Inn Downtown Centre i Toronto eller tilsvarende og en 10
timers udflugt til Niagara Falls.

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:

http://www.benns.dk/vigtig-information
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Fly Danmark - Vancouver inkl. skatter og afgifter
Første nat på hotel i Vancouver
13 nætters leje af autocamper
2.500 km
Leje af sengetøj, håndklæder og køkkenudstyr
10 % rabat på KOA campingpladser
Fly Calgary - Danmark inkl. skatter og afgifter
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring
Campingpladser
Forplejning
Drikkepenge
Evt. vejafgifter
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Læs mere om Cruise Canada
Læs mere om CanaDream

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?
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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/kor-selv-i-det-vestlige-canada-og-vancouver-island-88254?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/canada/kor-selv-i-det-vestlige-canada-og-vancouver-island-88254%3E

