
Skiferie i Whistler - CanadaSkiferie i Whistler - Canada

17 198,-
Pris per person - Fra kr

9 dager

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

no

Opplev Whistler - Nord-Amerikas største og mest kjente
skianlegg

Hvert år valfarter skiturister fra hele verden til Whistler og det
med god grunn. Uansett nivå får du her bli utfordret på de mange
forskjellige skibakkene med ulik vanskelighetsgrad.
Utover de mer enn 200 km velpreparerte skibakkene, er Whistler
spesielt kjent for sine områder med karakteristisk puddersnø,
også kalt "powder snow" eller "champagne snow". I 2010 var
Whistler, sammen med Vancouver, vert for vinter-OL, og dette
var for alvor med til å sette Whistler på verdenskartet. I
forbindelse med OL, ble hele det bilfrie gågateområdet i Whistler
gjort enda bedre, med flere butikker, restauranter, barer og
nattklubber.
Her kan du også prøve deg på aktiviteter som eksempelvis
heliskiing, strikkhopp, kjøring med hundeslede, fotturer med
truger eller slappe av en dag på Scandinave Spa.

Oppleve Nord-Amerikas største skianlegg

Velg mellom hele 26 skiheiser

Utflukt med truger

Muligheten til å besøke både Whistler Mountain og
Blackcomb Mountain med gondolbanen Peak 2 Peak

https://www.benns.no/nord-amerika/canada/whistler
https://www.benns.no/nord-amerika/canada/vancouver


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

Dag 1: Avreise Norge -
Ankomst Vancouver
Dere flyr fra Norge til Vancouver. Etter bagasjen er
mottatt, blir dere kjørt til Whistler. Gled dere til noen
fantastiske skiopplevelser!

Overnatting: Listel Hotel Whistler

Dag 2-7: Ski i Whistler
Dere har de neste dagene til å prøve ut Whistlers
fantastiske skiløyper. Her er det skiløyper for alle nivåer.
Med hele 26 skiheiser og 200 km med skibakker kan vi
garantere at det er nok av skimuligheter!

Overnatting: Listel Hotel Whistler

Dag 9: Whistler -
Flyplassen i Vancouver
Skieventyret går mot slutten. Dere blir kjørt fra Whistler
til et hotell ved flyplassen i Vancouver.

Overnatting: Sandman Signature Vancouver Airport

Dag 8: Whistler -
Flyplassen i Vancouver |
Avreise Vancouver
Skieventyret går mot slutten. Dere blir kjørt fra Whistler
til flyplassen i Vancouver.

Dere flyr fra Vancouver og lander neste dag i Norge.

/nord-amerika/canada/vancouver


Opplev Canadas vinterlandskap med truger

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

Dag 9: Ankomst Norge
Dere lander i Norge.



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

Delt dobbeltrom
17 198,00 NOK

Reiseperiode Desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom
18 598,00 NOK

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

Delt dobbeltrom
30 298,00 NOK

Reiseperiode Januar  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom
18 998,00 NOK

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

Delt dobbeltrom
21 198,00 NOK

Reiseperiode April  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom
19 998,00 NOK



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                

Vi sitter klar på telefonen
mandag - fredag fra kl. 8.30 - 16.30

Fly Norge-Vancouver t/r, inkl. skatter og avgifter

Transfer fra Vancouver Airport til Whistler t/r

7netter på Listel Hotel Whistler***

6dagers heiskort

Reiseforsikring

Transfers, måltider, utflukter og entréer som ikke
er beskrevet i dagsprogrammet

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/canada/skiferie-i-whistler-canada-44107?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/canada/skiferie-i-whistler-canada-44107%3E

