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Dra på et fantastisk eventyr i din egen bil gjennom Canada og
Rocky Mountains imponerende landskap med det fantastiske
dyrelivet som inkluderer blant annet bjørn, elg og fjellgeit. Dette
er en reise gjennom de vakreste nasjonalparkene i British
Columbia i Vest-Canada.
Opplev Canadas fantastiske natur på egen hånd - bruk dagene
på fjellturer i noen av Canadas høyeste fjell, padleturer på
krystallklare innsjøer og nyt livet i uberørt natur.
Dette er kun et reiseforslag, og reisen kan tilpasses etter behov.

Kom helt tett på Rocky Mountains' fantastiske natur
og unike dyreliv

Tilbring en dag i den vakre byen, Vancouver

Besøk Jasper, Wells Gray og Banff, de vakre
nasjonalparkene i British Columbia

Nyt en dag i Harrison Hot Springs hvor man kan gå på
tur, slappe av i de varme kildene eller aktiviteter på
Harrison Lake

https://www.benns.no/nord-amerika/canada
https://www.benns.no/nord-amerika/canada/rocky-mountains
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Dag 1: Avreise fra Norge -
Vancouver
Det er avreise fra Norge mot Vancouver i dag. Etter
bagasjen er hentet sørger dere selv for å komme til valgt
hotell. Resten av dagen er på egen hånd i den vakre byen
Vancouver, ved Stillehavskysten i Canada.

Dag 2: Vancouver
Dere har en hel dag til å gå på oppdagelse i Vancouver.
Byen er den største byen i staten British Columbia og er
bl.a. kåret som byen med den beste livskvaliteten blant
storbyer. Byen ligger utrolig flott plassert mellom
Stillehavet og storslåtte fjell i byens bakhage.
Boligkvarterer og forretningsgater ligger tett side om
side i byens kjerne og gir en hyggelig atmosfære, mens
byens Sky Train ligger som en arkitektonisk, moderne
slange høyt oppe.

Byen byr på mange attraksjoner, og her nevnes noen
MUST-see's:

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

Dag 3: Vancouver -
Whistler (121 km)
I dag kjører dere fra Vancouver med GPS'en innstilt på
Whistler, det berømte skianlegget i British Columbia.
Det er en relativt kort avstand på 121 km, så man er

/nord-amerika/canada/vancouver
/nord-amerika/canada/whistler
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raskt fremme i Whistler. Whistler er oppkalt etter
murmeldyrene som ses i området.

Vakkert beliggende ved bunnen av Whistler og Black
Mountains, er Whistler trolig best kjent som et populært
skianlegg blant annet ifm. OL i 2010. Det kommer også
sommerturister i større og større antall, tiltrukket av
områdets unike muligheter til å vandre og / eller utforske
noen av de mange aktivitetsmulighetene som finnes her.
Whistler byen i seg selv er ikke stor, men er en veldig
sjarmerende by med mange muligheter for å spise og
kose seg.

Noen av Whistlers høydepunkter:

Peak-to-Peak Gondola - En 4,4 km lang svevebane
mellom to fjelltopper. Enkelte kabiner har en
glassbunn!
Pemberton Distillery
Pemberton Museum
Whistler Farmers Market
Whistler Brewing Company
Squamish Lil'wat Cultural Centre

Nyt dagen i dag og i morgen i Whistler.

Dag 4: Whistler
I dag har dere en hel dag på egen hånd i Whistler.

Dag 5: Whistler -
Clearwater (423 km)
I dag kjører dere fra Whistler og skal nå ut på en lengre
og fjellrik tur på 423 km til Clearwater. Dere skal nok
regne med en 6 timers tur til Clearwater. Vel fremme i
Clearwater er det innsjekking på deres valgte hotell.

Dag 6: Clearwater - Wells
Gray Provincial Park -
Clearwater
En hel dag fri til disposisjon i Clearwater, men vi
anbefaler at man kjører ut til Wells Gray Provincial Park
og nyter det fantastiske landskapet som denne
villmarksparken har å by på.

I Wells Grey Provincial Park finner du det som alle leter
etter: Man får nesten hele stedet for seg selv - og naturen
er uovertruffen med fjellrike omgivelser, mye skog, elver
og innsjøer som kan utforskes. Her er det også mange
fosser, inkludert Canadas fjerde største, Helmcken Falls.

Murtle og Clearwater Rivers kommer til liv om våren og
byr derfor på rafting muligheter. Ellers er det flere
innsjøer hvor man kan bade eller prøve kanopadling. Med



Athabasca Falls
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5250 km2 villmark så har Wells Grays
aktivitetsmuligheter for enhver smak året rundt!

Dag 7: Clearwater - Jasper
(318 km)
Etter frokost fortsetter bilreisen gjennom de canadiske
Rocky Mountains. Det ultimate målet i dag er det
velkjente skistedet Jasper, og du kjører langs en veldig
naturskjønn landevei som er oversvømmet med
fantastisk natur og vakker utsikt.

Dere kjører langs Fraser-elven gjennom vakre daler og
høye fjell, og etterhvert når dere Valemount. Herfra blir
fjellene nesten bare høyere og høyere, og i løpet av turen
passerer dere Mount Robson, som er The Canadian
Rockies' høyeste fjell. Fjellet er veldig synlig fra veien.

Deretter går turen videre mot Jasper.

Dag 8: Jasper
Hele dagen er på egen hånd i Jasper. Som i Banff er
naturen i høysetet med masse muligheter for å gå turer,
sykle, seile i kano eller kajakk.

Vi kan anbefale følgende aktiviteter i Jasper:

Medicine Lake
Maligne Lake og Maligne Canyon
Lac Beauvert
Ta en tur med Jasper Skytram og nyt en
imponerende utsikt
Besøk Patricia & Pyramid Lakes
Besøk ved Athabasca Falls
Besøk ved Lake Edith & Lake Annette

Gled dere også til oppholdet i den deilige lodgen.

Dag 9: Jasper - Banff (288
km) via Icefield Parkway
Dere forlater Jasper i dag og fortsetter mot ennå en kjent
by i The Rockies, nemlig Banff. Turen til Banff går via den
verdensberømte Icefield Parkway. En vei som ikke kan
beskrives, den må bare oppleves.

Icefield Parkway er spekket med gamle isbreer, mer enn
100 enorme fossefall, dramatiske fjell, smaragdfargede
elver, og det hele er omringet av en tykk grønn skog. I
tillegg til den spektakulære naturen er det viktig å holde
øynene oppe for området er inneholder et fascinerende
dyreliv hvor dere kan se bjørner og andre ville dyr. Nyt
den fantastiske kjøreturen i Rocky Mountains.

På veien kan vi anbefale å stoppe innom Colombia

/nord-amerika/canada/rocky-mountains
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Icefields, hvor dere kan prøve å kjøre med en Ice Explorer
til den massive isbreen, Athabasca. Fra Colombia Icefield
går det en shuttlebus til Glacier Skywalk, som henger fritt
ut over Sunwapta Canyon nesten 300 meter over
bakken.

På veien fra Jasper til Banff kommer dere også forbi Lake
Louise med det vakre grønne vannet - et ideelt stopp for
å ta bilder.

Fremme i Banff sjekker dere inn på deres valgte lodge.

Dag 10: Banff
Dagen er på egen hånd i Banff National Park i dette
vidunderlige naturområde. Aktiviteter ute i naturen er
naturligvis det som dominerer her, og det finnes mange
muligheter for å gå turer, kjøre mountain bike og seile i
kano eller kajakk m.m.

Av andre former for aktiviteter kan vi nevne:

Ta gondolen opp til Sulphur Mountain og nyt en
flott utsikt
Slapp av i de varme kildene ved Upper Hot Springs
Besøk The Cave & Basin National Historic Site
Kunstgallerier og museer
Båttur på Lake Minnawanka

Dag 11: Banff - Revelstoke
(283 km)
Dere forlater Banff og fortsetter reisen videre vestover i
de canadiske Rockies mot byen Revelstoke. Veien du
kjører er angivelig en av de mest spektakulære
strekningene i Canada. Dere passerer gjennom to
nasjonalparker, Glacier National Park of Canada og
Mount Revelstoke National Park.

Glacier National Park of Canada er en av syv
nasjonalparker i British Columbia, og har dramatiske
fjellformasjoner, mektige isbreer og ikke minst et av
Canadas største steinhuleanlegg. Parken inneholder også
den nasjonalhistoriske Rogers Pass, som ligger i en 1350
meters høyde.

Spesielt kjent for sine vakre blomster og planter om
sommeren, tilbyr Mount Revelstoke National Park
tresorter som sjelden ses utenfor beskyttede områder. I
faunaområdet beskytter parken en mindre flokk med
rein og er et naturområde for grizzlybjörn og fjellgeiter.

Som i andre parker, kan du også her se massive fjell og
dype daler - med andre ord masse gode turmuligheter.



Er du heldig kan du se grizzlybjørn
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Dag 12: Revelstoke -
Penticton (260km)
Fra Revelstoke går bilturen videre mot Penticton ca 260
km sør i British Columbia. Byen Penticton ligger i den
lave enden av elven Okanagan Lake og de frodige
fruktplantasjer og vingårder i dalen Okanagan Valley.
Penticton er også kjent for bystrendene sine, sitt varme
og tørre klima og sin helt egen atmosfære.

Navnet er litt vanskelig å uttale og betyr på det innfødtes
språk 'for alltid', som gir god mening når man vet at byen
tiltrekker mange pensjonister. Okanagan-dalen er sist,
men ikke minst kjent for sine mange vingårder, over 60,
ca. en 20 minutters kjøretur utenfor Penticton.

Av byens mange attraksjoner kan nevnes:

Pentictons Farmers Market
Penticton Museum
SS Sicamous Inland Marine Museum
Besøk en eller flere av vingårdene i område
Sykkeltur eller vandretur langs Kettle Valley
Railway

Nyt dagens flotte kjøretur til Penticton gjennom den
tette skogen i Manning Provincial Park og ankom til byen
fra sør.

Dag 13: Penticton
En hel dag på egen hånd i det flotte område ved
Penticton og Okanagan-dalen.

Dag 14: Penticton -
Harrison Hot Springs (307
km)
Etter noen fine dager i de grønne omgivelsene ved
Penticton fortsetter dere mot Harrison Hot Springs, et
herlig feriested med en ypperlig beliggenhet ved bredden
av Harrison Lake.

Harrison Hot Spring ligger omringer av høye fjell, så her
er det gode muligheter for å gå tur. Ellers finnes det
aktiviteter på Harrison Lake eller så kan man bade i de
varme kildene som byen er så kjent for. Valget er deres.



Jasper National Park
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Dag 15: Harrison Hot
Springs - Vancouver - bilen
avleveres - hjemreise (131
km)
Dere forlater hotellet i Harrison Hot Springs, og kjører
det siste stykke tilbake til Vancouver. Dere kjører direkte
ut til flyplassen hvor bilen leveres. Deretter begynner
hjemreisen mot Norge.

Dag 16: Ankomst i Norge
Dere er fremme i Norge i løpet av dagen.



Priser og avganger
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Reiseperiode Mai - juni  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Standard
29 998,00 NOK

Premium
34 698,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Standard
35 398,00 NOK

Premium
40 798,00 NOK

Reiseperiode September  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Standard
27 898,00 NOK

Premium
33 398,00 NOK

Reiseperiode Oktober  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Standard
25 298,00 NOK

Premium
35 698,00 NOK

Reiseperiode Mai  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
25 598,00 NOK

Reiseperiode Juni  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
35 698,00 NOK

Reiseperiode Juli-August  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
47 198,00 NOK

Reiseperiode September  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
30 198,00 NOK
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Reiseperiode Oktober  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
25 598,00 NOK

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og avgifter
13 dagers billeie i mid-size modell inkl. ansvars- og kaskoforsikring
14 overnattinger på hotell

Prisen inkluderer ikke:

Reiseforsikring
Bensinforbruk
Entré til parker
Evt. veiavgifter
Utflukter
Måltider
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)

Standard eller Premium hoteller:

Standard hoteller
Med standard hoteller tilbyr vi fornuftige hoteller til en god pris.

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.

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og afgifter
Første 1 natt på hotell
13 netters leie av bobil
2500 km
Enveisleie
Leie av sengetøy, håndklær og kjøkkenutstyr
10 % rabat på KOA campingplasser

http://www.benns.no/viktig-informasjon
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Prisen inkluderer ikke:

Reise- og avbestillingsforsikring
Campingplasser
Eventuelle tips
Eventuelle bompenger
Vaksiner (kontakt din fastlege)
Visum/innreisetillatelse Les mer her

Viktig om nevnte priser

Vi gjør oppmerksom på at prisene ovenfor kun er estimerte fra-priser, noe som betyr, at prisen kan variere med tanke
på reiseperiode, bestillingstidspunkt, lengde på turen og andre faktorer. Prisen skal ses som en veiledende indikasjon
på hva en bobilferie koster. Ønsker du et spesifikt tilbud for din drømmereise, så er du velkommen til å kontakte oss
for et uforpliktende tilbud.

La oss skreddersy din bobilferie

Nevnte reise er bare et reiseforslag til hva du har mulighet for å oppleve. Reiseforslaget er satt sammen av våre
kompetente reiseeksperter, som selv har kjørt rundt i bobil i området. Vi setter sammen den endelige reiseplanen i
samarbeid med deg, slik at den blir skreddersydd til dine ønsker og behov.

Skriv til oss eller ring på tlf.: 23 10 23 80 for en prat om din bobilferie.

/umbraco/Vaksiner%20(Ta%20kontakt%20med%20din%20fastlege)
https://www.benns.dk/kontakt/fa-et-tilbud


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/rocky-mountains-hoydepunkter-62406?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/canada/rocky-mountains-hoydepunkter-62406%3E

