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På denne eventyrlige aktivitetsferien får dere se Rocky Mountains
fra en helt annen vinkel. I løpet av 6 dager rir dere i Canadas
vakre natur, og passerer imponerende fjell og klare innsjøer.
Dere bor på komfortable og flotte lodges underveis.
På denne turen føler en virkelig at man er en del av naturen. I
tillegg får dere være med på en utflukt til den utrolige isbreen
Athabasca, foruten å bli kjent med den sjarmerende byen Banff. En hel dag til å utforske Banff, midt i Canadas vakre

natur

Brevandring i Icefield Parkway

6 dagers ridetur i Rocky Mountains

Overnattinger på koselige lodger

https://www.benns.no/nord-amerika/canada/rocky-mountains
https://www.benns.no/nord-amerika/canada
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Dag 1: Avreise Norge -
Calgary - Banff
Dere flyr fra Norge til Calgary. Fra flyplassen blir dere
kjørt til hotellet i Banff. Nyt et måltid i byen, og venn dere
til tidsforskjellen.

Banff ligger ved den trans-canadiske motorveien, 126 km
vest for Calgary og 58 kilometer øst for verdenskjente
Lake Louise, i provinsen Alberta. Banff var faktisk den
første byen som ble en del av en canadisk nasjonalpark,
nemlig Banff National Park. Banff er kjent for
fjellandskapet som omringer byen, i tillegg til sine varme
kilder. Dette gjør Banff til en av Canadas mest populære
turistattraksjoner.

Overnatting: Banff Inn

Dag 2: Banff
Dere har dagen i dag til å utforske Banff på egen hånd.
Som nevnt, ligger Banff midt i Canadas vakre natur, så
dere behøver ikke å gå langt for å oppleve den. Dere kan
for eksempel ta en tur med gondolbanen og nyte en
fantastisk utsikt på toppen.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Banff Inn

Dag 3: Icefield Parkway -
Uflukt
På programmet i dag er en utflukt til Icefield Parkway. På
veien dit passerer dere et vakkert landskap, og etter
hvert møter dere et helt fantastisk syn - den
imponerende isbreen Athabasca. Når dere kommer frem
vil en 'Ice Exploerer snowcoach' ta dere med på en
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spennende brevandring. Dette blir uten tvil en
opplevelsesrik dag.

Dere blir hentet på hotellet omkring kl. 09.15.

Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Overnatting: Banff Inn

Dag 4: Tur på hesteryggen
I dag starter dere på den eventyrlige rideturen i Rocky
Mountains. Først møter dere de andre som skal være
med på rideturen i Banff ved Warner Stables. Her vil
også en lokale guide, som skal være med på turen, stå
klar til å ta imot dere. Dere saler opp hesten og rir de 16
kilometerne til Sundance Lodge, hvor dere skal
overnatte. På veien rir dere forbi Bow River som får vann
fra isbreen Healy, som ligger i nærheten, og rir på den
gamle ridestien Brewster Creek.

Sundance Lodge

Det som virkelig gjør Sundance Logde til et spesielt sted
å overnatte er områdets historie. Denne 10-roms
tømmerhytta ble bygget i 1991, nærme den opprinnelige
hytta Ten-Mile fra 1923, som var et hvilested for
rytterne som var på vei til Mount Assiniboine. Sundance
Lodge er omgitt av tett skog, og man kan se Sundance
Mountain Range. Man vil virkelig føle at man befinner
seg dypt inne i skogen, til tross for at Sundance Lodge er

plassert 16 kilometer fra byen. Se på dyrelivet ute på
verandaen eller sett dere i noen komfortable stoler ved
den knitrende peisen inne i hytta. Dette stedet er kjent
for god mat, så dere kan virkelig se frem til middag.

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Sundance Lodge

Dag 5: Tur på hesteryggen
Etter en god frokost, fortsetter eventyret i dag sørover
mot Halfway Lodge. Stien snor seg langs det historiske
«Storm Pack Trail». Her vil dere se hvordan den mektige
fjellkjeden Sundance Range dominerer landskapet øst i
horisonten. Dette blir en hyggelig dag på hesteryggen
sammen med gruppen.

Halfway Lodge

Slitne ryttere har kommet for å hvile seg på Halfway
Lodge siden 1920-tallet. Lodgen har vært et sted for
utallige historier om fantastiske naturopplevelser. Det
hele startet med at den kjente fjellguiden, Erling Storm,
brukte hytta som et stoppested for hans gjester, mens de
reiste fra Banff til Mount Assiniboine. Storm sov utenfor
i telt, mens gjestene koste seg ved peisen inne i hytta. I
løpet av de siste 80 årene har ikke hytta forandret seg
mye. Det enkle er ofte det beste: propanlykter og
stearinlys står for lys, mens en vedovn gir dere varmen
og sørger for å holde kaffen varm.
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Når dere kommer til hytta er det en nevneverdig endring
som har skjedd siden 1920. I 1967 måtte Halfway Lodge
nemlig bygge på enda en etasje - av en helt spesiell grunn.
En bjørn hadde nemlig klatret opp på taket av hytta og
deretter på en eller måte jobbet seg inn i bygningen.
Eierne måtte dermed heve taket slik at enhver ubuden
gjest ikke skal komme på uventet besøk.

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag.
Overnatting: Halfway Lodge

Dag 6: Tur på hesteryggen
I dag rir dere opp på Allenby Pass. På veien opp har dere
fantastisk utsikt, så ha kameraet klart. Stien stiger til en
høyde på hele 2470 meter! Etter dagens ridetur vender
dere tilbake til lodgen. Resten av ettermiddagen
disponerer dere selv. Slapp av og nyt omgivelsene.

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag.
Overnatting: Halfway Lodge

Dag 7: Tur på hesteryggen
I dag kan dere nyte omgivelsene i nærheten av logden.
Gå en tur og kjenn på stillheten, eller dra på fisketur
(ekstra kostnad). Dere kan også dra på en kort ridetur til
en av de vakre innsjøene som ligger i nærheten.

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Halfway Lodge

Dag 8: Tur på hesteryggen
Etter frokost saler dere opp hestene og begynner på den
avslappende turen langs Sundance Ridge tilbake mot
"Storm Pack Trail" og Sundance Lodge. Når dere
ankommer lodgen, har dere resten av ettermiddagen på
egen hånd. Nyt den siste middagen sammen med
gruppen.

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Sundance Lodge

Dag 9: Tur på hesteryggen
Etter en bedagelig ridetur og en god lunsj, ankommer
dere Warner Stables omkring kl. 16.30. Her avsluttes den
6 dager lange rideturen. Kos dere i Banff siste kvelden.

Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Overnatting: Banff Inn
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Dag 10: Banff - Calgary og
avreise fra Calgary
I dag blir dere kjørt fra Banff til Calgary, og dere starter
på hjemreisen tilbake til Norge.

Måltider inkludert: Frokost

Dag 11: Ankomst Norge
Dere lander i Norge.



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

Fra kr.
41 998,00 NOK

Reiseperiode September  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
38 698,00 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. 25 400 (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 t/r (avreise fra andre flyplasser
mot tillegg i pris)

6dager ridetur i ca 5½ timer pr. dag m. lokal guide

4netter på Banff Inn***

2netter på Sundance Lodge

3netter på Halfway Lodge

9xfrokost

7xlunsj

5xmiddag

Skatter og avgifter

Flyplasstransport til Banff t/r

Heldagstur på Icefield Parkway

Backcountry Park fee

Øvrige utflukter

Måltider utover det som står beskrevet i
reiseplanen

Reiseforsikring

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/canada/rocky-mountains-pa-hesteryggen-9200?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/canada/rocky-mountains-pa-hesteryggen-9200%3E

