
Skiferie i Banff og Jasper -
Canada

Skiferie i Banff og Jasper -
Canada

22 498,-
Pris per person - Fra kr

10 dager

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

no

Opplev den flotte naturen, de imponerende fjellene og ikke minst
de utrolige bakkene i de kanadiske Rocky Mountains. Uansett
hvilket nivå dere er på, er det mulighet for å bli utfordret i det
mange bakkene av ulik vanskelighetsgrad.
Du får oppleve skifasilitetene i både Banff og Jasper, så det er
nok av skibakker å prøve seg på for hele familien.

Stå på ski i verdens beste snø

Stort sammenhengende skianlegg

Enestående natur i Banff og Jasper

Hyggelig bymiljø i Banff Village og Jasper Village



Dagsprogram
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Dag 1: Avreise Norge -
Calgary - Banff
Dere flyr fra Norge til Calgary i Canada. Fra flyplassen
blir dere kjørt til Banff, hvor dere skal stå på ski de neste
dagene. Banff ligger i nasjonalparken med samme navn,
og har en vidunderlig plassering i midten av Rocky
Mountains. Byen er omgitt av imponerende fjell, og gir en
fantastisk mulighet for en enestående skiferie.

Overnatting: Brewster's Mountain Lodge eller liknende

Dag 2-4: Ski i Banff
De neste dagene står ski eller snowboard i Banff på
programmet. Uansett om du er nybegynner, litt erfaren
eller dyktig på ski/snowaboard, så tilbyr Banff noe for
alle. Herfra har dere adgang til tre imponerende fjell, med
utallige skibakker som byr på både fantastisk utsikt og

godt skiføre.

Utover det fremragende føret i bakkene, byr byen også
på masse andre muligheter. Blant annet avholdes det en
festival fra den andre uka i januar, til den andre uka i
februar. Her er det masse aktiviteter som skøyteløp,
curling, isskulpturering m.m. Skulle dere bli fristet av en
utflukt i området, kan dere for eksempel dra på en guidet
vandretur eller en tur med snøscooter.

Overnatting: Brewster's Mountain Lodge eller liknende

Dag 5: Banff - Jasper
Etter noen eventyrlige dager i Banff, blir dere på dag 5
kjørt fra Banff til Jasper. Nyt den vakre utsikten på veien,
som tar omtrent 4 timer (avhengig av været). På veien til
Jasper kjører dere også langs berømte Icefield Parkway,
gjennom Rocky Mountains.

Overnatting: Lobstick Lodge eller liknende



Skiferie i Canada. Foto: Ski Marmot Basin
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Dag 6-8: Ski i Jasper
Nye skiopplevelser venter! Jasper Marmot Basin tilbyr et
bredt spekter av forskjellige skiterreng. Her finner dere
flatere bakker for nybegynnere og bratte bakker for de
mer erfarne, noe som gjør dette stedet til en ideell
destinasjon for hele familien, uansett nivå. Her faller det
omkring 4 meter snø om året, så se frem til perfekte
skiforhold!

Jasper Village er den perfekte basen for en god
opplevelse. Byen byr på masse sjarm, gode restauranter
og hyggelige barer.

Overnatting: Lobstick Lodge eller liknende

Dag 9: Transfer til
Edmonton - hjemreise mot
Norge
Etter noen herlige dager på ski i Jasper, går turen nå
videre til Edmonton. Dere blir kjørt hele veien til
flyplassen. Avhengig av hjemreisetidspunktet, kan dere
nyte den siste dagen i Edmonton, før hjemreisen
begynner. For eksempel er det gigantiske kjøpesenteret
West Edmonton Mall verdt et besøk, hvis dere ønsker å
få unnagjort litt shopping.

Deres canadiske skieventyr har kommet til slutten, og
dere setter kursen mot Norge.

Dag 10: Ankomst Norge
Dere lander i Norge.

/nord-amerika/canada/edmonton


Priser og avganger
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Reiseperiode November-desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom
22 498,00 NOK

Reiseperiode Jul og nyttår  - Pris per person når 2 reiser sammen

Dobbeltrom
25 798,00 NOK

Reiseperiode Februar - mars  - Pris per person når 2 reiser sammen

Dobbeltrom
23 298,00 NOK

Reiseperiode April  - Pris per person når 2 reiser sammen

Dobbeltrom
23 298,00 NOK

Reiseperiode Januar  - Pris per person når 2 reiser sammen

Dobbeltrom
22 598,00 NOK

Hvis dere flyr med Air Canada og Lufthansa, er skibagasje inkludert i prisen.



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                

Fly Oslo-Calgary / Edmonton-Oslo, inkl. skatter og
avgifter (avreise fra andre flyplasser mot et tillegg i
pris)

Transfer fra Calgary Airport til Banff

4netter på Brewster's Mountain Lodge*** inkl. enkel
frokost

3dagers heiskort i Banff

Transfer fra Banff til Jasper langs Icefield Parkway

4netter på Lobstick Lodge*** uten frokost

3dages heiskort i Jasper

Transfer fra Jasper til Edmonton Airport

Reise- og avbestillingsforsikring

Måltider, tips, entréer, utflukter og transfers som
ikke er beskrevet i reiseplanen

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

Visum/innreisetillatelse til Canada

Leie av ski/snowboard (kan tilleggskjøpes)

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/canada/skiferie-i-banff-og-jasper-44102?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/canada/skiferie-i-banff-og-jasper-44102%3E

