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Togreise gjennom Rocky
Mountains

40 198,-
Pris per person - Fra kr

9 dager
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På denne 9 dager lange reisen fra Calgary til Vancouver får dere
underveis oppleve Canadas unike landskap fra orkesterplass om
bord på Rocky Mountaineer. Dere får også tid til å nyte storslått
natur i to av Canadas vakreste nasjonalparker - Banff og Jasper.
Fra Banff til Jasper er det store sjanser for at dere får se
Canadas ville dyreliv, mens dere kjører på en av Canadas
vakreste veistrekninger, Icefield Parkway. På vei til Jasper får
dere også oppleve isbree-området Columbia Icefield på kloss
hold. Mot slutten av reisen venter det en spennende
sightseeingtur til Victoria på Vancouver Island.

En av Canadas vakreste veistrekninger, Icefield
Parkway

Isbreområdet Columbia Icefield

Rocky Mountains' mektige landskap

Byopplevelser i Victoria og Vancouver

https://www.benns.no/nord-amerika/canada
https://www.benns.no/togreise-med-rocky-mountaineer-5-stjerners-utsikt


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

Dag 1: Avreise Norge -
Calgary - Banff
Dere reiser fra Norge og lander på Calgarys
internasjonale flyplass samme dag. Når dere har mottatt
bagasjen blir det arrangert transport til den idylliske
byen, Banff. Etter innsjekking på deres valgte hotell, er
dere klare til å utforske byen. Besøk Banffs unike
butikker, hyggelige spisesteder og attraksjoner.

Banff sentrum ligger midt i Canadas eldste nasjonalpark
med samme navn, etablert i 1885, så man trenger ikke gå
langt for å nyte den vakre naturen. Ta for eksempel en
tur med gondolbanen og få en storslått panoramautsikt
på toppen.

Standard overnatting: Banff Inn eller tilsvarende
Superior overnatting: Fairmont Banff Springs Hotel eller
tilsvarende

Dag 2: Banff
Dere har hele dagen fri til disposisjon i en av Canadas
mest berømte fjellbyer. Dere kan for eksempel bli med på
en "Wildlife tour", slik at dere få se noe av landets unike
dyreliv. I området finnes det blant annet bjørn, elg,
villgeit og mye mer. Vi kan også anbefale å bli med på en
guidet fjelltur langs de utallige turstiene som starter
enten fra sentrum eller fra riksveien.

Standard overnatting: Banff Inn eller tilsvarende
Superior overnatting: Fairmont Banff Springs Hotel eller
tilsvarende

Dag 3: Banff - Jasper |
Icefield Parkway
I dag venter en uforglemmelig sightseeingtur langs
berømte Icefields Parkway, en av de mest naturskjønne
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veiene i Canada, på vei til Jasper. Hver sving byr på ny
storslått utsikt, da dere passerer majestetiske fjell, vakre
innsjøer og frodige barskoger.

Underveis stopper dere ved Columbia Icefield. Dette er
det nest største isbre-området i Rocky Mountains, med
sine 8 isbreer som dekker nesten 325 km² av landskapet.
En såkalt 'Ice Explorer' - en slags buss som kjører på isen
- vil ta dere med utpå isbreen Athabasca. Deretter venter
det en tur opp på Glacier Skywalk - en plattform laget av
glass, som strekker seg 30 m utover Sunwapta Canyon.
Dette blir nok et syn som er verdt å forevige! Etter denne
fantastiske naturopplevelsen, kjører dere videre mot
Jasper, med forventet ankomst sent på ettermiddagen.

Standard overnatting: Lobstic Lodge eller tilsvarende
Superior overnatting: Fairmont Jasper Park Lodge eller
tilsvarende

Dag 4: Jasper
Dere har en hel dag til å utforske Jasper. Nasjonalparken
er oppkalt etter pelsjegeren som holdt til her i
begynnelsen av det forrige århundre, Jasper Hawes.
Denne nasjonalparken er, med sine fredfylte innsjøer og
åpne landområder, en skarp kontrast til de mektige
Rocky Mountains.

Hvis dere ønsker en uforglemmelig panoramautsikt,
tilbyr også Jasper et utsiktpunkt i høyden med taubanen

Jasper SkyTram. Eventuelt kan dere bli med på
elverafting nedover elva Athabasca, eller slappe av i Hot
Springs, som er et av de mange utendørsbassengene i
nasjonalparken.

Standard overnatting: Lobstic Lodge eller tilsvarende
Superior overnatting: Fairmont Jasper Park Lodge eller
tilsvarende

Dag 5: Jasper - Kamloops |
Rocky Mountaineer
I dag blir dere transportert til togstasjonen i Jasper og
går om bord på toget Rocky Mountaineer. Toget vil ta
dere vestover, mot Kamloops, og siden toget kjører på
dagtid vil dere få se Vest-Canadas flotte natur fra
orkesterplass. Togreisen går fra Rocky Mountains og
gjennom Kicking Horse Pass. Sent på ettermiddagen er
dere kommet til British Columbias tørre landskap,
Kamploos, og her stopper toget for natten.

Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Overnatting: Thompson Hotel eller tilsvarende

/nord-amerika/canada/rocky-mountains
/togreise-med-rocky-mountaineer-5-stjerners-utsikt
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Dag 6: Kamloops -
Vancouver | Rocky
Mountaineer
I dag fortsetter deres storslåtte torgreise til Vancouver.
Rocky Mountaineer tar dere gjennom British Columbias
«cowboyland», og langs de brusende elvene, Fraser og
Thompson. Robuste fjelltopper er hva dere kan skue i
horisonten når toget nærmer seg British Columbias
største by, Vancouver. Fremme i byen har dere resten av
kvelden på egen hånd.

Dere kan ta en spasertur langs vannkanten, hvor dere vil
få en flott utsikt innover British Columbias mektige og
snødekte fjelltopper. Får å oppleve byen kan dere ta en
hjuldamper, eller en vanntaxi rundt i havna.

Standard overnatting: Rosedale On Robson eller
tilsvarende
Superior overnatting: Fairmont Hotel Vancouver eller
tilsvarende

Dag 7: Vancouver |
Heldagsutflukt til Victoria
på Vancouver Island
På programmet i dag er en flott heldagsutflukt til Victoria
på Vancouver Island. Dagen starter med et cruise
gjennom vakre Gulf Islands, i tillegg til at dere får oppleve
flotte Butchart Gardens. Deretter blir det sightseeing i
den sjarmerende byen, Victoria, hvor dere blant annet
skal få se historiske landemerker. Dere er tilbake i
Vancouver tidlig på kvelden.

Victoria blir sett på som den mest britiske byen i Canada,
og dere vil nok få øye på gamle dobbeltdekkere, påmalt
med Storbritannias flagg, kjøre rundt i British Columbias
hovedstad. Victoria er et yndet turistmål, da man her får
oppleve mange solfylte dager året rundt. Som dere selv
skal få erfare, kjennetegnes byen av brosteinsgater,
vakre parker og gjestfrie puber.

På dagens sightseeingtur i Victoria, skal dere blant
annet besøke:

Beacon Hill Park
Thunderbird Park
University of Victoria
The Royal British Columbia Muesum
De fasjonable husene ved Uplands og Oak Bay
Parlamentsbygningene

/nord-amerika/canada/vancouver
/togreise-med-rocky-mountaineer-5-stjerners-utsikt


Beauvert Lake i Jasper National Park, utsikt fra Fairmont Jasper Park Lodge - Togreise gjennom Rocky Mountains
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Standard overnatting: Rosedale On Robson eller
tilsvarende
Superior overnatting: Fairmont Hotel Vancouver eller
tilsvarende

Dag 8: Avreise Vancouver
Dere blir kjørt til flyplassen i Vancouver, og starter på
hjemreisen tilbake Norge.

Dag 9: Ankomst Norge
Dere lander i Norge.



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

Standard - Fra kr.
40 198,00 NOK

Deluxe - Fra kr.
55 998,00 NOK

Reiseperiode Juni  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard - Fra kr.
41 898,00 NOK

Superior - Fra kr.
61 398,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard - Fra kr.
45 198,00 NOK

Superior - Fra kr.
64 698,00 NOK

Reiseperiode September  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard - Fra kr.
42 298,00 NOK

Superior - Fra kr.
61 998,00 NOK

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. 25 300 (tillegg til prisen pr. person)



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 / Vancouver - Oslo (avreise fra
andre flyplasser mot tillegg i pris)

7netter på hotell (som beskrevet i reiseplanen eller
tilsvarende standard)

Togreise fra Jasper via Kamloops til Vancouver med
Rocky Mountaineer (Standard på SilverLeaf Service
/ Deluxe på GoldLeaf Service)

Heldagstur til Victoria på Vancouver Island inkl.
besøk i Butchart Gardens

Skatter og avgifter

Transport mellom Calgary Airport og Banff

Heldagstur langs Icefield Parkway fra Banff til
Jasper

Transport mellom togstasjonen og hotellet i
Kamloops t/r

Privat flyplasstransport i Vancouver

2xfrokost og lunsj

Øvrige utflukter

Måltider som ikke er beskrevet i reiseplanen

Reiseforsikring

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/canada/togreise-gjennom-rocky-mountains-9051?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/canada/togreise-gjennom-rocky-mountains-9051%3E

