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Vancouver, Victoria Island og Jasper National Park er bare noen
av høydepunktene på denne ultimate bilferien i Canada!
Denne ferien i det vestlige Canada byr på noe av det vakreste
naturen kan tilby i Nord-Amerika, og dere vil komme tett på
dyrelivet på Vancouver Island og Rocky Mountains.
Underveis overnatter dere på unike steder som vi har valgt ut på
grunn av fantastisk beliggenhet og personlig betjening. En av
turens mange høydepunkter blir besøket på CrossRiver
Wilderness Centre, hvor dere får lære om indianerkulturen og
være med på fantastiske gåturer, som alt i alt er ren balsam for
både kropp og sjel.

Den sjarmerende byen Victoria og nasjonalparken
Pacific Rim på Vancouver Island

Fergetur gjennom imponerende Inside Passage

Muligheten til å oppleve Malign Lake i Jasper
nasjonalpark

Overnatting på kultur- og aktivitetssenteret,
CrossRiver Wilderness Centre, som tilbyr flere
friluftsaktiviteter

https://www.benns.no/nord-amerika/canada
https://www.benns.no/nord-amerika
https://www.benns.no/nord-amerika/canada/vancouver-island
https://www.benns.no/nord-amerika/canada/rocky-mountains
https://www.benns.no/nord-amerika/canada/rocky-mountains/crossriver-wilderness-centre
https://www.benns.no/nord-amerika/canada/rocky-mountains/crossriver-wilderness-centre
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Dag 1: Norge - Vancouver
Dere flyr fra Norge med kursen mot Vancouver. Vel
fremme på Vancouver International Airport henter dere
leiebilen og kjører til hotellet i sentrum. Ved innsjekking
på hotellet får dere utlevert en pakke med kart,
rutebeskrivelse, gode tips til utflukter, brosjyrer til
hotellene m.m.

Dag 2: Vancouver
Tid for å oppleve Vancouver som ligger vakkert plassert
nede ved vannet og innrammet av majestetiske fjell.
Byen har noe for alle og enhver.

Noen forslag til attraksjoner og aktiviteter i Vancouver
og omegn:

Shopping i Robson Street og Granville Street

Byens Chinatown
Sykle rundt i Stanley Park med sine vakre
totempæler
R. MacMillian Space Centre
Bydelen Granville Island
Aktiviteter i Capilano Suspension Bridge Park i
Nord-Vancouver utenfor sentrum
Spise en bedre middag i Observatoriet på Grouse
Mountain

Dag 3: Vancouver -
Victoria (110 km)
Ta farvel med Vancouver og kjør ned til havna ved
Tsawwassen, hvor BC Ferries sørger for å frakte dere til
Swartz Bay på Vancouver Island. Se frem til en vakker
fergetur, hvor man kan få øye på hvaler i bukta mellom

/nord-amerika/canada/vancouver


Havneområdet i Vancouver
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fastlandet og Vancouver Island.

Vel fremme i provinsens hovedstad, Victoria, har dere
resten av dagen til å utforske byen. Det er også mulig å
bli med på en halvdags hvalsafari eller en tur med
havkajakk.

Dag 4: Victoria
En hel dag til å bli enda bedre kjent med Victoria på
Vancouver Island. Vi anbefaler et besøk til Butchart
Gardens, som er fylt med vakre blomster og planter,
Beacon Hill Park med sine vakre turstier, og en kopp
ettermiddagste på Fairmont Empress Hotel.

Dag 5: Victoria - Tofino
(317 km)
Sørg for å ha nok batteri og plass på kameraet, da veien i
dag byr på vakre naturomgivelser og imponerende
panoramautsikter. Ruten fører dere langs Vancouver
Islands østkyst gjennom Cowichan Valley og havnebyen
Nanaimo. I Nanaimo kan dere oppleve byens totempæler
og historiske bygninger, slik som Hudson's Bay
Comapany Bastion og Great National Land Building.

Dere kjører deretter videre til Tofino med sin tempererte

regnskog ved Stillehavskysten, beliggende i
nasjonalparken Pacific Rim.

Tofino blir av mange hevdet å være selve juvelen langs
den canadiske vestkysten, med sin vakre natur og
robuste kystlinje. Her bor det kun 2000 mennesker, og
stedets unike økologiske mangfold har blitt erklært som
et offisielt biosfærereservat av UNESCO.

Dag 6: Tofino
Bruk dagen til å utforske regnskogen i Pacific Rim
National Park. Her kan dere oppleve områdets rike
dyreliv på kloss holdt. Blant annet blir det arrangert hval-
og bjørnesafari i båt opp langs bukta.

I og rundt Tofino og Pacific Rim er det nok av
naturskjønne stier å velge mellom, slik at dere kan nyte
områdets distinkte økosystem. Spesielt er Long Beach i
nasjonalparken kjent for sine vakre omgivelser.

Dag 7: Tofino - Campbell
River (270 km)
I dag kjører dere tilbake til østkysten. På vei til Campbell
River passerer dere flere små, hyggelige kystbyer, blant
annet Qualicum Beach og Courtenay.

/nord-amerika/canada/vancouver-island


Hotellet The Empress i Victoria på Vancouver Island
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Dag 8: Campbell River
Campbell River har lenge blitt kalt «verdens
laksehovedstad», da byen er kjent for laksefiske. For en
annerledes opplevelse kan dere for eksempel bli med på
«laksesnorkling» og få en god innføring i laksens reise
opp langs elva.

En mer avslappende aktivitet er å bli med på en tur om
bord på en zodiac-båt til én eller flere av de mindre øyene
utenfor Campell River. På båtturen kan man oppleve
Canadas ville dyreliv. Campbell River er dessuten
inngangsport til de flotte naturparkene Eiks Falls
Provincial Park og Strathcona Provinvial Park.

Dag 9: Campbell River -
Port Hardy (ca. 233 km)
Bilferien fører dere i dag videre nordover langs østkysten
helt til Port Hardy på nordspissen av Vancouver Island.
Underveis passerer dere innsjøen Nimpkish Lake, som
absolutt er verdt et stopp.

I Port Hardy er det nok å se og gjøre. Blant annet kan
dere:

Gå en tur langs Storey's Beach sin sandrike
kystlinje eller langs vannkanten ved Hardy Bay

Besøke Fort Rupert med sine vakre totempæler
Unne dere en kopp kaffe på Café Guido
Finne en souvenir i West Coast Community Craft
Shop and Drift
Lære mer om Canadalaksen på Quatse Salmon
Stewardship Centre
Bli bedre kjent med lokalhistorien på Port Hardy
Museum
Smak på canadisk røkelaks produsert av Hardy
Buoys Smoked Fish

Dag 10: Port Hardy -
Prince Rupert (Fergetur)
«Vannveien» fra Port Hardy på Vancouver Island til
Prince Rupert på fastlandet regnes for å være en av de
vakreste fergeturene i verden. Det er tidlig avgang med
B.C. Ferries og ankomst først om kvelden i Prince Rupert.
Fergen tar dere gjennom Inside Passage som er en stor
naturopplevelse langs kysten.

Dere vil få se imponerende fossefall, frodige skoger og
ruvende fjell i alle vinkler, hvor til og med fergen vil
fremstå som «liten». Muligheten er stor for at dere får
oppleve lekende hvaler, sjøløver, havotere og ørner som
svever over skogkanten på kloss hold.



Se etter spekkhuggere utenfor Victoria Island
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Dag 11: Prince Rupert -
Smithers (350 km)
Følg den vakre dalen Skeena River Valley fra Prince
Rupert til Smithers. Området er kjent for sine mange
«First Native» - samfunn, som vil si steder der det bor
etterkommere av Canadas opprinnelige innbyggere.
Disse levde her mange tusen år før oppdagelsesreisende
fra Europa ankom til Nord-Amerika. Stopp for eksempel
ved Ksan Historical Village and Museum i Hazelton.

Smithers er en liten fjellby med ca. 6000 innbyggere,
beliggende i Bulkley River Valley, mellom fjellkjeden
Hudson Bay Mountains i vest og fjellkjeden Babine
Mountain Range i øst. Her er det nok av aktiviteter dere
kan velge mellom. Fra hesteridning, fjellturer og fisking,
til golf, elverafting og ski om vinteren.

For litt kultur og kunst, kan dere ta turen til en av byens
mange gallerier: Bulkey Valley Museum, Nielsen Gallery
og Smithers Art Gallery.

Dag 12: Smithers - Prince
George (370 km)
I dag reiser dere videre gjennom det barske og øde
landskapet via Yellowhead Highway. Vi anbefaler et

stopp ved Fort St. James National Historic Site, der man
kan lære mer om hvordan pelshandelen foregikk i
området før i tiden.

Prince Gorge er den største byen det nordlige British
Columbia. I byen vil dere kunne velge mellom flere ulike
restauranter - fra hurtigmat til gourmet, dra på shopping,
oppsøke et museum eller tre, gå en tur i en av de mange,
flotte parkene, bli med på spennende utflukter i naturen
og mye, mye mer.

Dag 13: Prince George -
100 Mile House (325 km)
På vei til 100 Miles House kan dere besøke Barkerville,
en restaurert gullgraverby fra «gamle dager». Byen 100
Mile House, tidligere kalt Bridge Creek House, ble
grunnlagt på 1800-tallet - på den tiden hvor det ble
bygget et «roadhouse» til alle lykkejegerne som valfartet
hit for å lete etter gull. Gullgraverne reiste langs Cariboo
Wagon Road, som startet i Lillooet og stoppet ved dette
huset langs veien, kjent som 100 Mile House.

100 Mile House kan blant annet skilte med et rikt fugleliv
og området har flere innsjøer tilrettelagt for fisking, roing
og kajakkpadling, blant annet 101 Mile Lake, 103 Mile
lake og Canim Lake.



Tofino på Vancouver Island
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Dag 14: 100 Mile House -
Clearwater (150 km)
Fra 100 Mile House er det en kort kjøretur til områdene i
«Cariboo Region» som er kjent for kvegproduksjon og
store reinsdyrflokker.

Dag 15: Clearwater
Start dagen med å besøke informasjonssenteret ved
inngangen til Wells Grey Provincial Park. Naturområdet
er spesielt kjent for sine imponerende fossefall, slik som
Helmcken Falls, Dawson Falls og Spahats Creek Falls.
Eller hva med å prøve en eller flere av de mange
aktivitetene som tilbys i parken? Her kan man blant
annet velge mellom forskjellige fotturer, bli med på en
ridetur og prøve elverafting.

Dag 16: Clearwater -
Jasper National Park (345
km)
Kjør den bergtagende strekningen langs Yellowhead
Highway gjennom Columbia Mountains mot

nasjonalparken Jasper. I horisonten kommer Mount
Robson til syne, det høyeste fjellet i de canadiske Rocky
Mountains, og dette er uten tvil en av høydepunktene på
turen.

Dere krysser dessuten grensen til provinsen Alberta ved
inngangen til Jasper National Park (husk å stille klokken
én time frem).

Dag 17: Jasper
Dere har hele dagen til å slappe av og nyte en gåttur i og
omkring landsbyen Jasper. For en naturopplevelse av de
sjeldne, anbefales det å stå tidlig opp slik at en får med
seg soloppgangen ved postkortmotivet, Maligne Lake.

Det tar ca. 1 time å kjøre til innsjøen fra Jasper langs
Maligne Valley Road. I området finnes det et fantastisk
dyreliv som man med større sannsynlighet blir vitne til
tidlig om morgenen eller sent om kvelden. Dere kan evt.
bli med på en flott båttur på innsjøen.

Andre forslag er å besøke de varme kildene i Miette Hot
Spings, Maligne Canyon eller ta en tur med gondolbanen
Jasper Skytram og få en storslått utsikt fra toppen.

/nord-amerika/canada/rocky-mountains


Tofinos vakre natur
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Dag 18: Jasper - Field (253
km)
I dag går bilferien videre sørover til byen Fields langs den
spektakulære strekningen, Icefields Parkway. Her er det
et mylder av fotomuligheter av snødekte fjelltopper,
vakre fossefall og hemmelighetsfulle skoger. Dette er
rett og slett en av de vakreste veistrekningene i hele
verden.

Stopp ved Peyto Lake, isbreen Athabasca (Columbia
Icefield) og selvfølgelig den verdensberømte innsjøen
Lake Louise. Avhengig av hvor god tid dere har ved Lake
Louise, kan dere gå opp langs fjellet bak Lake Louise til
Mirror Lake og Lake Agnes. Fjellturen tar ca. 2,5 - 3 timer.

Fortsett videre til landsbyen Field i Yoho National Park.
Kicking Horse Pass er høydepunktet i denne
nasjonalparken med fantastiske omgivelser. Husk på at
dere nå krysser grensen igjen inn til British Columbia og
klokka må stilles en time tilbake.

Dag 19: Field
Stå opp tidlig i dag, nyt stillheten og den vakre
soloppgangen ved Emerald Lake Lodge. Området byr på
gode turstier, høyt og lavt, og det er også mulig å padle i
kajakk på innsjøen. På lodgen dere bor i, kan dere slappe

av med sauna eller på verandaen med noe godt i glasset.

Dag 20: Field til Kootenay
National Park (ca. 200 km)
Dere forlater Field og kjører langs den nydelige veien
Bow Valley Parkway til Banff Village. Se frem til den
hyggelige fjellbyen Banff. Her kan dere kan gå en fjelltur
til toppen av Tunnel Mountain, slappe av i Banff Upper
Hot Springs eller spise lunsj på en av de lokale
restaurantene.

Fortsett videre fra Banff og mot Kootenay National Park
og inn i parken på grusveien Settlers Road. Cirka 14 km
innover grusveien passerer dere den gamle steinbroa ved
Kootenay River, og kort tid etter ankommer dere Cross
River Wilderness Center. Her skal dere bo de neste
dagene i en av de små, hyggelige hyttene med blant
annet bad/toalett, vedovn og god komfort. Med andre
ord venter det dere et flott opphold de kommende
dagene.



Strathcona Provinvial Park nær Campbell River
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Dag 21-22: Kootenay
National Park / CrossRiver
Wilderness Centre
CrossRiver Wilderness Centre et familiedrevet kultur-
og aktivitetssenter med en eventyrlig beliggenhet og
fantastisk atmosfære. Det vennlige og hjelpsomme
personalet gjør alt for at deres opphold blir både
innholdsrikt og ren balsam for både kropp og sjel. Stedet
har sin egen kokk som lager fersk, god mat helt fra
bunnen av, og hver morgen serves det friskbakt brød
(husk at oppholdet deres er med helpensjon!).

Noe som virkelig anbefales er å bli med på en av de
guidede fotturene med de allvitende guidene Troy og
Robert, som generøst deler sin store viten om naturen,
dyrelivet og sammenhengene mellom naturen og den
måten de innfødte omfatter verden på.

En annen spennende aktivitet på stedet er å delta på
First Native-seremonier. Dette er helt klar en opplevelse
som vil sette evige spor i hukommelsen. En god måte å
avslutte dagen på er å hoppe i lodgens boblebad, men en
flott utsikt utover områdets storslåtte fjell.

Dag 23: Kootenay
National Park - Revelstoke
(ca. 260 km)
Kjør gjennom Glacier National Park og Mt. Revelstoke
National Park på vei vekk fra de canadiske Rocky
Mountains. Spesielt den vakre strekningen ved Rogers
Pass er verdt å se frem til.

Dag 24: Revelstoke -
Summerland (ca. 250 km)
Dere vil oppleve enestående fossefall, skyhøye
fjelltopper og vakre innsjøer langs ruten mot
Summerland. Dere følger Okanagan Lake, og jo nærmere
Summerland dere kommer, jo flere vinmarker kan sees i
Okanagan Valley.

Dag 25: Summerland (i
Okanagan Valley)
Summerland ligger i den sørlige delen av Okanagan Lake.
Området er kjent for strendene sine, det varme klimaet

https://www.benns.no/nord-amerika/canada/rocky-mountains/crossriver-wilderness-centre


Prøv fiskelykken i Campbell River

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

og flere vinmarker. Bruk dagen til å besøke noen av de
mange vingårdene og smak på områdets fantastiske vin.

Dag 26: Summerland -
Whistler (428 km)
Videre venter en lengre kjøretur fra Summerland til
OL-byen Whistler. Dere kjører gjennom byene Merritt,
Lytton og Lillooet og langs Fraser River.

Vi anbefaler at dere stopper underveis langs Fraser River
og i Lillooet, som er en tidligere gullgraverby, men som i
dag har sitt hovedvirke rundt naturmedisin.

Dag 27: Whistler
Om vinteren er Whistler blant verdens aller beste
skisportssteder, og om sommeren er det et paradis for
aktive naturelskere. Vi anbefaler at dere tar taubanen til
toppen av Whistler Mountain, for derifra å ta banen
'Peak2Peak' over til Blackcomb Mountain. Utsikten er
imponerende og det er gode muligheter for å vandre
rundt i området.

Hvis dere søker fart og spenning, kan man leie
mountainbikes i byen, eller bli med på en ATV-tur med
guide langs foten av fjellet. Husk også å nyte byen og de

mange gode spisestedene, som virkelig fikk et "løft" i
forbindelse med OL i februar 2010.

Dag 28: Whistler -
Richmond, ved Vancouver
International Airport (140
km)
Turen nærmer seg slutten, og dere kjører tilbake mot
Vancouver langs den spektakulære Sea-To-Sky Highway.
Dere kjører blant annet gjennom 5 forskjellige
klimasoner på denne relativt korte turen.

Dere kan velge å bli i Whistler om formiddagen og
deretter kjøre til Vancouver, eller alternativt besøke The
Blue Heron Winery i Pitt Meadows. Stedet lager unik vin
av blant annet blåbær og tranebær.

Dag 29-30: Hjemreise -
ankomst Norge
Dere sjekker ut fra hotellet, kjører til flyplassen, leverer
bilen og turen går så hjem til Norge.

/nord-amerika/canada/whistler


Prince Rupert
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Ankomst i Norge påfølgende dag, etter en fantastisk
rundreise med enestående opplevelser av Canada.



Priser og avganger
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Reiseperiode Mai  - Pris per person når 2 reiser sammen (Delt dobbeltrom - Fra kr)

Premium
56 598,00 NOK

Reiseperiode Juni  - Pris per person når 2 reiser sammen (Delt dobbeltrom - Fra kr)

Premium
67 998,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - Pris per person når 2 reiser sammen (Delt dobbeltrom - Fra kr)

Premium
73 198,00 NOK

Reiseperiode September  - Pris per person når 2 reiser sammen (Delt dobbeltrom - Fra kr)

Premium
64 898,00 NOK

Prisen inkluderer:

Fly Oslo - Vancouver t/r, inkl. skatter og avgifter (avreise fra andre flyplasser mot tillegg i pris)
27 dagers billeie full-size-modell, inkl. forsikring
28 netter på hotell
Ferge med bil og passasjerer fra Campbell River til Quadra Island på dag 7
Ferge med bil og passasjerer fra Port Hardy til Prince Rupert på dag 10
En personlig veiledningspakke med viktig reiseinformasjon, som f.eks. overordnet informasjon om
området, lokal sightseeing, attraksjoner, daglige forslag til reiserute, kart og hotellbrosjyrer
Lokale skatter og avgifter

Prisen inkluderer ikke:

Reiseforsikring
Turer og transport som ikke er nevnt i programmet
Servering med mindre annet er oppgitt
Drivstoff
Tips
Vaksiner (kontakt egen lege) https://www.benns.no/viktig-informasjon)
Visum/innreisetillatelse til USA (les mer her)

Oppgradering til Economy Class og Business Class

Oppgradering til Economy Extra: fra kr. 8 100 (tillegg til prisen pr. person)
Oppgradering til Business Class: fra kr. 25 100 (tillegg til prisen pr. person)

http://www.benns.no/viktig-informasjon
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Premium hoteller
Med premium hoteller tilbyr vi for eksempel hoteller av en bedre standard, men også standard hoteller som kan tilby
noe helt spesielt.

BENNS kan tilby alt fra hoteller med god standard, til premium og boutiquehoteller, i tillegg til ranchopphold og
overnattingssteder, hvor du ikke bare får en seng, men også en opplevelse ved å bo på de valgte stedene.



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/canada/canada-for-livsnytere-17866?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/canada/canada-for-livsnytere-17866%3E

