
Skirejse til Banff i CanadaSkirejse til Banff i Canada

18.898,-
Fra-pris pr. person i kr.

9 dage

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

da

Oplev den smukke natur, de imponerende bjerge og ikke mindst
de utrolige pister i de canadiske Rocky Mountains. Uanset niveau
er der mulighed for at blive udfordret på de mange pister af
forskellig sværhedsgrad.
På denne rejse besøger I Banff med skiområderne Mount
Norquay og Sunshine Village, og I får en unik mulighed for at få
prøve noget af det bedste sne at stå på ski i. Stå på ski i et af verdens bedste skiområder

Mere end 200 km velpræparerede pister

Mulighed for aktiviteter som heliskiing, bungyjump,
hundeslæde-kørsel & vandreture



Dagsprogram
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Dag 1: Flyrejse Danmark -
Calgary + transfer til Banff
I flyver fra Danmark til Calgary i de canadiske Rocky
Mountains. Efter I har fået udleveret jeres bagage, har vi
arrangeret en transfer op til Banff, som ligger ca. 2 timers
kørsel vest for Calgary. Her vil I skulle opholde jer den
næste uges tid, og der venter i sandhed nogle fantastiske
ski-oplevelser på jer.

Overnatning: Brewster's Mountain Lodge

Dag 2 - 7: Ski i Banff
De næste dage står på fantastisk ski, eller snowboard, i
området omkring Banff. Uanset niveau, om man er
nybegynder, middel eller en erfaren skiløber, eller
snowboarder, så har området noget for alle. Herfra er
der adgang til tre imponerende bjerge, med utallige

pister, hvorfra I får en fantastisk udsigt og betingelserne
for at stå på ski er helt i top.

Udover fremragende betingelser på pisterne byder byen
endvidere på masser af andre muligheder. Blandt andet
afholdes der fra anden uge af januar til anden uge af
februar en festival i Banff. Her er der masser af
aktiviteter såsom skøjteløb, curling, isskulpturering mm.
Skulle I være fristet af en udflugt i området, kan I fx
komme afsted på guidede vandreture eller ture med
snescooter.

Overnatning: Brewster's Mountain Lodge

Dag 8: Transfer til Calgary
Lufthavn - hjemrejse mod
Danmark



Mount Norquay i Banff
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Jeres skieventyr i smukke Banff har nået vejs ende. I vil i
dag blive kørt i transferbus fra Banff til lufthavnen i
Calgary. 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 Banff.



Priser og afgange
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Rejseperiode Februar - marts  - Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt dobbeltværelse)

Delt dobbeltværelse
20.698,00 DKK

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

Delt dobbeltværelse
20.598,00 DKK

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

Delt dobbeltværelse
18.898,00 DKK

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

Delt dobbeltværelse
19.698,00 DKK

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

Delt dobbeltværelse
25.298,00 DKK

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

Delt dobbeltværelse
19.698,00 DKK

Tillæg pr. person for i alt 6 dages leje af udstyr (ski/snowboard + stave + støvler + hjelm): Fra kr. 2.300
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) eller påsken.

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Economy Extra: Fra kr. 5.200

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 14.900



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 til Calgary tur/retur inkl. skatter og
afgifter

Transfer fra Calgary Airport til Banff tur/retur

7nætter på Brewster's Mountain Lodge

6dages liftkort

Gratis transport af egne ski/snowboard hos
udvalgte luftfartsselskaber

Bidrag 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

Leje af ski / snowboard (kan tilkøbes)

tel:65656565
https://www.benns.dk/nordamerika/canada/skirejse-til-banff-i-canada-94756?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/canada/skirejse-til-banff-i-canada-94756%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

