
Canadas Mountain CountryCanadas Mountain Country

48 998,-
Pris per person - Fra kr

21 dager

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

no

Fra Vancouver reiser dere østover gjennom Okanagan Valley og
Glacier National Park til de verdensberømte områdene Banff &
Jasper via Mount Robson og Wells Gray Provincial Park, kjent
som reinsdyr-regionen.
Reisen fortsetter nordvest mot Stillehavet og herfra til sjøs
nedover langs den spektakulære kyststrekningen "Inside
Passage" om bord på B.C. Ferries til Vancouver Island. Der
venter den sjarmerende byen Victoria før fergen går i retur til
Vancouver og fastlandet.
Daglige avganger i perioden 7. mai - 9. september. Da B.C.
Ferries fra Prince Rupert til Port Hardy kun har avgang hver 2.
dag fra nord til sør må turen passe inn med fergetidene.

Storbyopplevelser i Vancouver

Det kjente feriestedet, Harrison Hot Springs

Naturopplevelser i Banff og Jesper National Park

En uforglemmelig båttur langs Inside Passage



Dagsprogram
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Dag 1: Norge - Vancouver
Dere ankommer Vancouver International flyplass og
kjører til hotellet som ligger i Vancouver sentrum. Ved
innsjekkingen på hotellet får dere utlevert en pakke med
kart, rutebeskrivelse, gode råd til utflukter og vouchere
til hotellene.

Dag 2: Vancouver
Etter en god natts søvn er det på tide å oppleve
Vancouver, som ligger vakkert til ved vannet. Byen har
noe for enhver smak. Det er mulighet for å shoppe i de
mange butikkene og kjøpesentrene, gå en tur i
Chinatown, gå eller sykle rundt i Stanley Park eller bli
med på en båttur for å se hvaler.

Andre høydepunkter i Vancouver og omegn er blant
annet MacMillan Planetarium, Granville Island, Capilano
Suspension Bridge og Grouse Mountain.

Dag 3: Vancouver -
Harrison Hot Springs (125
km)
Etter å ha forlatt kysten i dag venter enda en maritim
opplevelse på slutten av dagens reise når dere ankommer
det kjente feriestedet Harrison Hot Springs. Med en
pittoresk beliggenhet i enden av den 70 kilometer lange
Harrison Lake og blendet av fjellene, kan du nyte en
gåtur på stranden eller utforske de to varme mineralske
kildene som byen er kjent for.

Hold øynene åpne for eventuelle ørner som svever over
hodet ditt på utkikk etter sitt neste bytte. De kan ofte ses
i dette området, så husk kikkerten. På ruten anbefaler vi
en avstikker til Minter Gardens med de vakre hagene.

/nord-amerika/canada/vancouver
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Dag 4: Harrison Hot
Springs - Penticton (290
km)
Nyt dagens vakre kjøretur til Penticton gjennom den
tette skogen i Manning Provincial Park. I parken kan dere
ta en fottur langs ruten Dewdney Trail eller
Rododendron Flats. Byen Penticton ligger i den laveste
enden av innsjøen Okanagan Lake og ved de frodige
fruktplantasjene og vingårdene i dalen Okanagan Valley.
Området er også kjent for sine strender og varme, tørre
klima.

Dag 5: Penticton -
Revelstoke (260 km)
Bruk formiddagen til å utforske det vakre området i
Okanagan Valley. Deretter går turen mot Revelstoke,
hvor dere kan oppleve idylliske fossefall, høye fjell og
vakre innsjøer langs ruten.

Dag 6: Revelstoke -
Banff/Canmore (280 km)
Kjør gjennom Glacier National Park og Rogers Pass på
veien til de canadiske fjellene. Yoho National Park
markerer grensen mellom statene British Colombia og
Alberta hvor Canadas første nasjonalpark møter deg.

Kicking Horse Pass er høydepunktet i denne parken med
fantastiske omgivelser. Før dere kjører til den hektiske
turistbyen Banff hvor dere skal overnatte, anbefaler vi et
besøk til smaragdinnsjøen Lake Louise.

Dag 7: Banff National Park
Hele dagen er til fri disposisjon, så dere kan kjøre rundt
og utforske Banff og de omkringliggende områdene. Vi
anbefaler et besøk på museet Banff Natural History og
en 1½ timers båttur på innsjøen Lake Minnewanka. Du
kan også prøve river-rafting og hesteridning.

Dag 8: Banff/Canmore -
Jasper (285 km)
I dag går turen nordover til byen Jasper via den
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spektakulære fjellveien Icefields Parkway. Vi foreslår et
stopp ved Peyto Lake på turen og eventuelt Lake Louise
hvis dere ikke rakk det på dag 6.

Avhengig av hvor god tid man har, kan man eventuelt ta
en tur opp på fjellet bak Lake Louise til Mirror Lake og
Lake Agnes. Fotturen opp tar omtrent 1½ time frem og
45 minutter tilbake.

På turen opp på Icefields Parkway nyter man de
enestående fotomulighetene av blant annet snødekte
fjelltopper, fossefall og skog, på en strekning som sies å
være en av de vakreste kjøreturene i verden.

Dag 9: Jasper National
Park
Du har hele dagen til å slappe av og nyte en gåtur i
landsbyen Jasper og området rundt byen. Vi anbefaler en
båttur på Maligne Lake, et besøk i de varme kildene i
Miette Hot Springs eller en tur med taubanen Jasper
Tramway opp i fjellet for å nyte den fantastiske utsikten.

Dag 10: Jasper -
Clearwater (345 km)

Kjør den flotte strekningen langs Yellowhead Highway til
Wells Gray Park. Vi anbefaler et stopp ved Mount
Robson, som er den høyeste toppen i de canadiske
fjellene.

Har du enda ikke sett bjørner, kan vi anbefale en "river
safari" på Blue River, før Clearwater. Her er det stor
sannsynlighet å få se bjørner.

Dag 11: Clearwater/Wells
Gray Provincial Park
Dagen er til fri disposisjon til å nyte denne flotte parken
og eventuelt prøve en eller flere av de mange
aktivitetene som blir tilbudt i Wells Gray Provincial Park.
Det er blant annet fotturer, kanopadling, hesteridning
eller river-rafting.

Wells Gray er spesielt kjetn for sine flotte fossefall, som
ligger som perler på snor, gjennom hele parken. Gå ikke
glipp av Helmcken Falls ved Murtele River, som byr på et
imponerende fall på 140 meter.

Dag 12: Clearwater - 100
Mile House (150 km)
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Fra parken er det en kort kjøretur inn til de dramatiske
storfelandskapene i "Reinsdyr-Regionen", som også blir
kalt "Cariboo Region". Byen 100 Mile House ble
grunnlagt i det 19. århundre, da man bygde et
"roadhouse" til alle lykkejegerne som strømmet til for å
lete etter gull.

Det var mange reinsdyr i området den gangen, og det er
fortsatt en del reinsdyr her i dag. Gullgraverne reiste
langs Cariboo Wagon Road som startet i Lillooet og
stoppet ved vandrehjemmet "roadhouse", som ble kjent
som 100 Mile House. Byen er oppkalt etter huset.

Dag 13: 100 Mile House -
Prince George (325 km)
På turen i dag foreslår vi et besøk i Bakersville, som er en
restaurert gullgraverby fra gamle dager.

Dag 14: Prince George -
Smithers (370 km)
Reis gjennom den barske villmarken via Yellowhead
Highway. Vi anbefaler et stopp ved Fort St. James
National Historic Park, hvor du har mulighet til å se
hvordan pelshandelen foregikk i området for mange år

siden.

Dag 15: Smithers - Prince
Rupert (350 km)
Følg den vakre dalen Skeena River Valley til den aktive
havnebyen Prince Rupert ved Stillehavet. Området du
passerer i dag er et gammelt indianerområde, hvor dere
har mulighet til å stoppe opp og se totempåler, tipier og
kanoer i en indianerlandsby, som for eksempel Ksan
Historical Villagei Hazelton.

Dag 16: Prince Rupert -
Port Hardy (båttur)
Nyt en avslappende og uforglemmelig båttur langs
vestkysten, til Vancouver Island ombord på B.C. Ferries.
Turen er kjent under navnet Inside Passage, som er en
stor naturopplevelse hvor man får sett noe av Canada fra
sjøsiden.

Man har mulighet til å se både hvaler, spekkhuggere,
sjøotere, sjøløver og delfiner på båtturen. Fergebilletten
er inkludert i pakken for både personbilen og
passasjerene i bilen.
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Dag 17: Port Hardy -
Campell River (240 km)
I dag går turen ned langs den østlige delen av Vancouver
Island til Campell River hvor man passerer en del mindre
fiskelandsbyer. I området rundt Campbell River kan vi
anbefale Elk Falls Provincial Park, som byr på vakker
natur, fossefall og en imponerende hengebru.

Dag 18: Campell River -
Victoria (270 km)
Fortsett ned langs kysten forbi de små hyggelige
kystbyene som blant andre Courtney, Qualicum Beach
Parksville og Nanaimo. I Duncan kan man besøke
"Quw´utsun" Cultural and Conference Center", og i
Chemainus kan du se de berømte kalkmaleriene.

Når du nærmer deg Victoria, British Columbia´s
hovedstad, kjører du ned den vakre Malahat Drive med
en enestående utsikt over havet.

Dag 19: Victoria
I dag er det mulig å utforske Victoria, Vancouvers vakre

og elegante hovedstad. Vi anbefaler et besøk i Butchart
Gardens, som er fylt med vakre blomster og busker,
Beacon Hill Park og en kopp ettermiddagste på Fairmont
Empress Hotel.

Dag 20-21: Victoria -
Vancouver flyplass (70
km) - Ankomst Norge
Nyt den lille båtturen med BC Ferries tilbake til
fastlandet, som vil seile forbi de mange Gulf Islands
gjennom Strait of Georgia til Vancouver.

Lever bilen på Vancouver International flyplass og sjekk
inn ved skranken hos det flyselskapet du skal reise med
hjem til Norge.

Ankomst Norge på dag 21
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Reiseperiode Mai - juni  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

I delt dobbeltrom
48 998,00 NOK

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

I delt dobbeltrom
52 498,00 NOK

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

I delt dobbeltrom
49 198,00 NOK

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

Cruise America
29 798,00 NOK

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

Cruise America
43 798,00 NOK

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

Cruise America
58 398,00 NOK

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

Cruise America
29 798,00 NOK

Prisen inkluderer:

Fly Norge-Vancouver t/r
19 dagers leie av bil Fullsize (f.eks. Chevrolet Impala) med ansvars- og kaskoforsikring på bil
19 netter på hotell
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Ferge fra Prince Rupert til Port Hardy på Vancouver Islands (15 timer)
Ferge fra Swartz Bay på Vancouver Island til Tsawwassen (1½ time)
Personlig bok med reiseplan dag for dag, veibeskrivelsen og forslag til opplevelser
Skatter og avgifter

Prisen inkluderer ikke:

Reiseforsikring
Entré til nasjonalparkene
Bensinforbruk
Måltider
Shows, ekstra utflukter og entréer
Vaksiner (kontakt egen lege) https://www.benns.no/viktig-informasjon)
Visum/innreisetillatelse til USA (les mer her)

Prisen inkluderer:

Fly Norge - Vancouver t/r inkl. skatter og afgifter
Første 1 natt på hotell
18 netters leie av bobil
Ubegrenset miles
Enveisleie
Leie av sengetøy, håndklær og kjøkkenutstyr
10 % rabat på KOA campingplasser

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.

http://www.benns.no/viktig-informasjon
/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/canadas-mountain-country-8361?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/canada/canadas-mountain-country-8361%3E

