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Dansk Limousine forening rejse til Canada er 
mødet med den vilde, rå og overvældende natur.
En natur der er næsten så uberørt, som da 
pelsjægerne og guldgraverne tog ud for at finde 
lykken. Den brune bjørn vil sikkert krydse vores 
ve (på sidste rejse til Canada så vi 8 bjørne), og 
den majestætiske kongeørn vil svæve over vores 
hoveder, når vi besøger de enestående national-
parker. Rundrejsen indeholder de største high-
lights af Rocky Mountains med besøg i national-
parkerne Banff, Yoho, Glacier og Revelstoke 
krydret med Stampede i Calgary, landbrugs-
besøg, bytur i Vancouver samt enestående kul-
turbesøg, der er på UNESCO’s verdensarvsliste.
Vi besøger to af Canadas bedste limousine 
besætninger nær Edmonton, en stor kvægranch 
med cowboys og en feedlot.
Vi skal opleve Calgary Stampede – verdens 
største udendørsshow, hvor Calgary fyldes af 
cowboys, heste, rigtige mandfolk og canadiere 
fra alle samfundslag. Her er rodeo shows, 
parader, sceneshows, koncerter, landbrugs-
konkurrencer, chuckwagon konkurrencer og 
indianske udstillinger.
Vi kører gennem guldgraverlandet og flere 
indianerreservater og kommer derved meget tæt 
på den oprindelige befolkning indianerne, som 
canadierne kalder First Nations.
Vi besøger dalen ved Drumheller, hvor man har 
fundet verdens største koncentration af dino-
saurus, og de mange skeletdele er udstillet i et 
interessant besøgs-center.

Vor rejse bringer os også til de fantastiske land-
brugsarealer nord, øst og syd for Calgary, hvor 
velplejede hvede- og rapsmarker strækker sig så 
langt øjet rækker, og traktorer og markred-
skaber er størrelse XXL. Mange landmænd 
i dette område bærer efternavneneJensen, 
Østergaard, Bruun, Christiansen og Mortensen, 
fordi de er efterkommere efter danske udvan-
drere.

Alt i alt en storslået rejse med et velsammensat 
og indholdsrigt program, med de største natur-
oplevelser og autentiske kulturbesøg – besøg, der 
bidrager til at gøre rejseoplevelsen til en total-
oplevelse og giver os bred indsigt i det kæmpe-
store land og dets befolkninger.

Dansk Limousine forening rejse til Canada er 
mødet med den vilde, rå og overvældende natur. 
En natur der er næsten så uberørt, som da 
pelsjægerne og guldgraverne tog ud for at finde 
lykken. Den brune bjørn vil sikkert krydse vores 
ve (på sidste rejse til Canada så vi 8 bjørne), og 
den majestætiske kongeørn vil svæve over vores 
hoveder, når vi besøger de enestående 
nationalparker. Rundrejsen indeholder de største 
highlights af Rocky Mountains med besøg i 
national-parkerne Banff, Yoho, Glacier og 
Revelstoke krydret med Stampede i Calgary, 
landbrugsbesøg, bytur i Vancouver samt 
enestående kulturbesøg, der er på UNESCO’s 
verdensarvsliste.  
Vi besøger to af Canadas bedste limousine besætninger nær Edmonton, en stor kvægranch med cowboys 
og en feedlot. 
Vi skal opleve Calgary Stampede – verdens største udendørsshow, hvor Calgary fyldes af cowboys, 
heste, rigtige mandfolk og canadiere fra alle samfundslag. Her er rodeo shows, parader, sceneshows, 
koncerter, landbrugskonkurrencer, chuckwagon konkurrencer og indianske udstillinger. 
Vi kører gennem guldgraverlandet og flere indianerreservater og kommer derved meget tæt på den 
oprindelige befolkning indianerne, som canadierne 
kalder First Nations. 
Vi besøger dalen ved Drumheller, hvor man har 
fundet verdens største koncentration af dinosaurus, 
og de mange skeletdele er udstillet i et interessant 
besøgscenter. 
Vor rejse bringer os også til de fantastiske 
landbrugsarealer nord, øst og syd for Calgary, 
hvor velplejede hvede- og rapsmarker strækker sig 
så langt øjet rækker, og traktorer og 
markredskaber er størrelse XXL. Mange landmænd 
i dette område bærer efternavnene Jensen, 
Østergaard, Bruun, Christiansen og Mortensen, 
fordi de er efterkommere efter danske udvandrere. 
Alt i alt en storslået rejse med et velsammensat og 
indholdsrigt program, med de største naturoplevelser og autentiske kulturbesøg – besøg, der bidrager til 
at gøre rejseoplevelsen til en totaloplevelse og giver os bred indsigt i det kæmpestore land og dets 
befolkninger. 
 
14. juli  Dag 1   Udrejse til Edmonton                                                                      
Afrejse med Iceland Air kl. 14:40 fra Billund. Flyskifte i Keflavik og videre til staten 
Albertas hovedstad Edmonton med ankomst kl. 17:25. Efter indrejseprocedurerne kører 
vi med bus til hotel i Ponoka.  
Hotel Canalta Ponoka 
 
Dag 2 Limousine besætninger og feedlot   240 km  
Efter morgenmad på hotellet kører vi til Diamond C Ranch i Ponoka. Farmen ejes af 
Neil og Sherry Christiansen. Familien fokuserer på avlsarbejdet med deres besætning 
på cirka 200 limousine avlsdyr. De sælger tyre og kvier til avl samt tyresæd. 

Dansk Limousine forening rejse til Canada er 
mødet med den vilde, rå og overvældende natur. 
En natur der er næsten så uberørt, som da 
pelsjægerne og guldgraverne tog ud for at finde 
lykken. Den brune bjørn vil sikkert krydse vores 
ve (på sidste rejse til Canada så vi 8 bjørne), og 
den majestætiske kongeørn vil svæve over vores 
hoveder, når vi besøger de enestående 
nationalparker. Rundrejsen indeholder de største 
highlights af Rocky Mountains med besøg i 
national-parkerne Banff, Yoho, Glacier og 
Revelstoke krydret med Stampede i Calgary, 
landbrugsbesøg, bytur i Vancouver samt 
enestående kulturbesøg, der er på UNESCO’s 
verdensarvsliste.  
Vi besøger to af Canadas bedste limousine besætninger nær Edmonton, en stor kvægranch med cowboys 
og en feedlot. 
Vi skal opleve Calgary Stampede – verdens største udendørsshow, hvor Calgary fyldes af cowboys, 
heste, rigtige mandfolk og canadiere fra alle samfundslag. Her er rodeo shows, parader, sceneshows, 
koncerter, landbrugskonkurrencer, chuckwagon konkurrencer og indianske udstillinger. 
Vi kører gennem guldgraverlandet og flere indianerreservater og kommer derved meget tæt på den 
oprindelige befolkning indianerne, som canadierne 
kalder First Nations. 
Vi besøger dalen ved Drumheller, hvor man har 
fundet verdens største koncentration af dinosaurus, 
og de mange skeletdele er udstillet i et interessant 
besøgscenter. 
Vor rejse bringer os også til de fantastiske 
landbrugsarealer nord, øst og syd for Calgary, 
hvor velplejede hvede- og rapsmarker strækker sig 
så langt øjet rækker, og traktorer og 
markredskaber er størrelse XXL. Mange landmænd 
i dette område bærer efternavnene Jensen, 
Østergaard, Bruun, Christiansen og Mortensen, 
fordi de er efterkommere efter danske udvandrere. 
Alt i alt en storslået rejse med et velsammensat og 
indholdsrigt program, med de største naturoplevelser og autentiske kulturbesøg – besøg, der bidrager til 
at gøre rejseoplevelsen til en totaloplevelse og giver os bred indsigt i det kæmpestore land og dets 
befolkninger. 
 
14. juli  Dag 1   Udrejse til Edmonton                                                                      
Afrejse med Iceland Air kl. 14:40 fra Billund. Flyskifte i Keflavik og videre til staten 
Albertas hovedstad Edmonton med ankomst kl. 17:25. Efter indrejseprocedurerne kører 
vi med bus til hotel i Ponoka.  
Hotel Canalta Ponoka 
 
Dag 2 Limousine besætninger og feedlot   240 km  
Efter morgenmad på hotellet kører vi til Diamond C Ranch i Ponoka. Farmen ejes af 
Neil og Sherry Christiansen. Familien fokuserer på avlsarbejdet med deres besætning 
på cirka 200 limousine avlsdyr. De sælger tyre og kvier til avl samt tyresæd. 

Herefter kører vi til Richmond Ranch i Rumsey. Både forældre og de voksne døtre 
arbejder med de ca. 300 stk. avlsdyr. Her udføres fornemt avlsarbejde med både 
limousine og med angus kvæg. Dyrene går udendørs på de store græsarealer.  
Senere besøger vi Cattleland Feedyards, en af Albertas største feedlots, hvor der hvert 
år opfedes 25.000 stude til slagtning og der dyrkes 21.000 acres med foder til dyrene.  
Vi kommer til byen Drumheller, der er verdensberømt pga. dinosaurer. I en 25 km lang 
dal ved Drumheller fandt man i årene 1979 - 
1991 verdens største samling af fortidens 
kæmpeøgler dinosaurus, der levede på 
jorden for 75 - 125 mio. år siden. I alt 300 
forskellige dinosaurus samt 23.347 fossiler 
er fundet her i dalen. Stedet er på UNESCO 
Verdensarvsliste. Vi besøger 
besøgscenteret Royal Tyrrell Museum og 
ser de mange skeletter fra dinosaurerne.  
Hotel: Days Inn Strathmore.  
 
Dag 3 Calgary Stampede                                                                      110 km       
Vi kører gennem et fantastisk landbrugsområde. Her er hvedemarker og rapsmarker, så 
langt øjet rækker, og i størrelser så enhver dansker må forundres. Her hvor prærien før 
strakte sig uendeligt, og bisonokser græssede i tusindtal, finder vi nu det ultimative 
landbrugsland, hvor traktorer og øvrige markredskaber er af enorme størrelser. 
I dag tager vi på heldagstur til Calgary. I Calgary afholdes hvert år over 10 dage i juli 
verdens største udendørsshow, Calgary Stampede. Hele byen emmer af cowboys, 
deres heste og kalve. Biler er nægtet adgang til byen, og gaderne er dækket af halm. 

14. juli  - Dag 1 
Udrejse til Edmonton
Afrejse med Iceland Air kl. 14:40 fra Billund. Flyskifte i Ke-
flavik og videre til staten Albertas hovedstad Edmonton med 
ankomst kl. 17:25. Efter indrejseprocedurerne kører vi med 
bus til hotel i Ponoka.
Hotel Canalta Ponoka

15. juli - Dag 2 
Limousine besætninger og feedlot  240 km
Efter morgenmad på hotellet kører vi til Diamond C Ranch i 
Ponoka. Farmen ejes af Neil og Sherry Christiansen.  
Familien har en besætning på cirka 200 limousine avlsdyr. 
Herefter kører vi til Richmond Ranch i Rumsey. Både foræl-
dre og de voksne døtre arbejder med de ca. 300 stk. avlsdyr. 
Her udføres fornemt avlsarbejde med både limousine og med 
angus kvæg. Dyrene går udendørs på de store græsarealer.
Senere besøger vi Cattleland Feedyards, en af Albertas 
største feedlots, hvor der hvert år opfedes 25.000 stude til 
slagtning og der dyrkes 21.000 acres med foder til dyrene.
Vi kommer til byen Drumheller, der er verdensberømt 
pga. dinosaurer. I en 25 km lang dal ved Drumheller fandt 
man i årene 1979 - 1991 verdens største samling af for-

tidens kæmpeøgler dinosaurus, der levede på jorden for 
75 - 125 mio. år siden. I alt 300 forskellige dinosaurus samt 
23.347 fossiler er fundet her i dalen. Stedet er på UNESCO 
Verdens-arvsliste. Vi besøger besøgscenteret Royal Tyrrell 
Museum og ser de mange skeletter fra dinosaurerne. 
Hotel: Days Inn Strathmore.

16. juli - Dag 3 
Calgary Stampede  110 km
Vi kører gennem et fantastisk landbrugsområde. Her er 
hvedemarker og rapsmarker, så langt øjet rækker, og i stør-
relser så enhver dansker må forundres. Her hvor prærien 
før strakte sig uendeligt, og bisonokser græssede i tusindtal, 
finder vi nu det ultimative landbrugsland, hvor traktorer og 
øvrige markredskaber er af enorme størrelser.
I dag tager vi på heldagstur til Calgary. I Calgary afholdes 
hvert år over 10 dage i juli verdens største udendørsshow, 
Calgary Stampede. Hele byen emmer af cowboys, deres 
heste og kalve. Biler er nægtet adgang til byen, og gaderne er 
dækket af halm.
Gæster fra hele verden kommer tilrejsende for at opleve 
dette festorgie, i alt ca. 1,2 millioner gæster besøger hvert 
år Calgary Stampede. Det er virkelig en folkefest, hvor 
canadierne fester igennem.

Vi 

Herefter kører vi til Richmond Ranch i Rumsey. Både forældre og de voksne døtre 
arbejder med de ca. 300 stk. avlsdyr. Her udføres fornemt avlsarbejde med både 
limousine og med angus kvæg. Dyrene går udendørs på de store græsarealer.  
Senere besøger vi Cattleland Feedyards, en af Albertas største feedlots, hvor der hvert 
år opfedes 25.000 stude til slagtning og der dyrkes 21.000 acres med foder til dyrene.  
Vi kommer til byen Drumheller, der er verdensberømt pga. dinosaurer. I en 25 km lang 
dal ved Drumheller fandt man i årene 1979 - 
1991 verdens største samling af fortidens 
kæmpeøgler dinosaurus, der levede på 
jorden for 75 - 125 mio. år siden. I alt 300 
forskellige dinosaurus samt 23.347 fossiler 
er fundet her i dalen. Stedet er på UNESCO 
Verdensarvsliste. Vi besøger 
besøgscenteret Royal Tyrrell Museum og 
ser de mange skeletter fra dinosaurerne.  
Hotel: Days Inn Strathmore.  
 
Dag 3 Calgary Stampede                                                                      110 km       
Vi kører gennem et fantastisk landbrugsområde. Her er hvedemarker og rapsmarker, så 
langt øjet rækker, og i størrelser så enhver dansker må forundres. Her hvor prærien før 
strakte sig uendeligt, og bisonokser græssede i tusindtal, finder vi nu det ultimative 
landbrugsland, hvor traktorer og øvrige markredskaber er af enorme størrelser. 
I dag tager vi på heldagstur til Calgary. I Calgary afholdes hvert år over 10 dage i juli 
verdens største udendørsshow, Calgary Stampede. Hele byen emmer af cowboys, 
deres heste og kalve. Biler er nægtet adgang til byen, og gaderne er dækket af halm. 

Herefter kører vi til Richmond Ranch i Rumsey. Både forældre og de voksne døtre 
arbejder med de ca. 300 stk. avlsdyr. Her udføres fornemt avlsarbejde med både 
limousine og med angus kvæg. Dyrene går udendørs på de store græsarealer.  
Senere besøger vi Cattleland Feedyards, en af Albertas største feedlots, hvor der hvert 
år opfedes 25.000 stude til slagtning og der dyrkes 21.000 acres med foder til dyrene.  
Vi kommer til byen Drumheller, der er verdensberømt pga. dinosaurer. I en 25 km lang 
dal ved Drumheller fandt man i årene 1979 - 
1991 verdens største samling af fortidens 
kæmpeøgler dinosaurus, der levede på 
jorden for 75 - 125 mio. år siden. I alt 300 
forskellige dinosaurus samt 23.347 fossiler 
er fundet her i dalen. Stedet er på UNESCO 
Verdensarvsliste. Vi besøger 
besøgscenteret Royal Tyrrell Museum og 
ser de mange skeletter fra dinosaurerne.  
Hotel: Days Inn Strathmore.  
 
Dag 3 Calgary Stampede                                                                      110 km       
Vi kører gennem et fantastisk landbrugsområde. Her er hvedemarker og rapsmarker, så 
langt øjet rækker, og i størrelser så enhver dansker må forundres. Her hvor prærien før 
strakte sig uendeligt, og bisonokser græssede i tusindtal, finder vi nu det ultimative 
landbrugsland, hvor traktorer og øvrige markredskaber er af enorme størrelser. 
I dag tager vi på heldagstur til Calgary. I Calgary afholdes hvert år over 10 dage i juli 
verdens største udendørsshow, Calgary Stampede. Hele byen emmer af cowboys, 
deres heste og kalve. Biler er nægtet adgang til byen, og gaderne er dækket af halm. 

Herefter kører vi til Richmond Ranch i Rumsey. Både forældre og de voksne døtre 
arbejder med de ca. 300 stk. avlsdyr. Her udføres fornemt avlsarbejde med både 
limousine og med angus kvæg. Dyrene går udendørs på de store græsarealer.  
Senere besøger vi Cattleland Feedyards, en af Albertas største feedlots, hvor der hvert 
år opfedes 25.000 stude til slagtning og der dyrkes 21.000 acres med foder til dyrene.  
Vi kommer til byen Drumheller, der er verdensberømt pga. dinosaurer. I en 25 km lang 
dal ved Drumheller fandt man i årene 1979 - 
1991 verdens største samling af fortidens 
kæmpeøgler dinosaurus, der levede på 
jorden for 75 - 125 mio. år siden. I alt 300 
forskellige dinosaurus samt 23.347 fossiler 
er fundet her i dalen. Stedet er på UNESCO 
Verdensarvsliste. Vi besøger 
besøgscenteret Royal Tyrrell Museum og 
ser de mange skeletter fra dinosaurerne.  
Hotel: Days Inn Strathmore.  
 
Dag 3 Calgary Stampede                                                                      110 km       
Vi kører gennem et fantastisk landbrugsområde. Her er hvedemarker og rapsmarker, så 
langt øjet rækker, og i størrelser så enhver dansker må forundres. Her hvor prærien før 
strakte sig uendeligt, og bisonokser græssede i tusindtal, finder vi nu det ultimative 
landbrugsland, hvor traktorer og øvrige markredskaber er af enorme størrelser. 
I dag tager vi på heldagstur til Calgary. I Calgary afholdes hvert år over 10 dage i juli 
verdens største udendørsshow, Calgary Stampede. Hele byen emmer af cowboys, 
deres heste og kalve. Biler er nægtet adgang til byen, og gaderne er dækket af halm. 



kan købe billetter til to rodeoshows, både et eftermiddagss-
how og et aftenshow. Billetterne bestilles ved køb af rejsen, 
pris i alt ca. kr. 600,- for begge shows. Der bliver meget 
at se og opleve denne dag, og der er megen underholdn-
ing, mange madboder og restauranter samt salgsboder af 
enhver art. Efter det sidste show tager vi tilbage til hotellet 
i Strathmore.
Hvis man ikke ønsker at deltage i Stampede, kan man 
tilbringe dagen og aftenen i byen Calgary på egen hånd. 
Retur til Strathmore til overnatning på Days Inn.

17. juli - Dag 4 
Banff Nationalpark  200 km
De næste par dage skal vi opleve de store nationalparker 
i Rocky Mountains: Banff, Jasper, Glacier og Yoho. Na-
tionalparkerne er på UNESCO verdensarvsliste pga. deres 
enestående natur, dyre- og planteliv. Banff National Park i 
staten Alberta er en af Canadas største turistattraktioner og 
den mest besøgte nationalpark. Overalt falder øjet på
bjergtagende naturscenerier. Her er gode chancer for at se 
bjørne. Den store Grizzly bjørn er symbolet på den  
canadiske vildmark. I 2016 så vi bjørne på alle rejserne.
Vi kører til Johnson Canyon, hvor der bliver mulighed for 
at gå en tur op til vandfaldene.
Den hyggelige by Banff ligger utroligt smukt, helt omkran-
set af høje, sneklædte, majestætiske bjerge. I Banff køres op 

ad bjergsiden til det berømte The Fairmont Banff Springs 
Hotel og til Bow vandfaldene, til Surprice Corner samt 
til de ejendommelige eroderede klipper The Hoodoes. 
Mulighed for tilkøbes en tur med gondolen op på Sulphur 
Mountains. Sidst på dagen og aften er der tid på egen hånd 
til afslapning og til at nyde den charmerende bjergby. Gode 
forretninger. Overnatning på hotel i Banff.
Hotel: High Country Inn

18. juli - Dag 5 
Icefield Parkway  200 km
I dag venter igen en enestående smuk naturoplevelse. Vi 
kører ad den berømte bjergkamsrute Icefields Parkway, der 
regnes for en af verdens smukkeste køreture.
En uendelig række af enestående naturscenerier afløser 
hinanden: stejle bjerge, spejlblanke søer og op mod seks 
hundrede gletsjertunger.
Jernbanen gennem bjergene i det vestlige Canada blev liv-
linen til europæernes bosættelser. At det var et enormt an-
lægsarbejde at føre togbanen gennem bjergene i 1880erne 
ses især tydeligt ved Spiral Tunnels, hvor de enormt lange 
togstammer føres gennem bjergene i to indvendige spiral-
tunneler. Besøg ved udstillingen, og måske er vi heldige at 
se et tog passere forbi.
Herefter kører vi til den verdensberømte smaragdgrønne 
sø Lake Louise med det historiske hotel Chateau Lake Lou-

ise. Her er fine vandrestier og en uforglemmelig udsigt til 
Victoria gletsjeren. Senere standser vi i 1900 meters højde 
ved Lake Peyto, der er berømt for sin sjældne mørke smar-
agdgrønne farve, og søen ligger omkranset af bjergtinder 
og gletsjere.
Vi kommer til det store Columbia Icefield, hvor der 
bliver mulighed for at tilkøbe en imponerende tur op på 
gletsjeren og komme ud at stå på sne, der faldt for 400 år 
siden.
(60 $ + skat bestilles ved tilmelding). Efter frokost kører 
vi videre nordpå ad Icefield Parkway og ser de smukke 
Athabasca vandfaldene, før vi ankommer den lille bjergby
Jasper og bliver indkvarteret på et dejligt hotel. 
Hotel: Tonquin Inn

19. juli - Dag 6 
Lake Maligne- Pyramid – Medicin  120 km
Den lille bjerglandsby Jasper på kun 5.000 indbyggere er et 
vigtigt trafikknudepunkt og et godt udgangspunkt for na-
turoplevelser i The Rockies. I dette naturparadis kører vi til
Maligne Canyon, den længste kløft i hele bjergkæden. Mu-
lighed for en times vandretur langs kløften. For enden af 
Maligne Lake Road kommer vi til en af de smukkeste søer i
hele Canada, Maligne Lake. Vandet kommer fra de smelt-
ende gletsjere, og søen er klar og smaragdgrøn. Søen er 
nok den mest fotograferede sø i Canada, og mange guide-
bøger prydes af billeder fra Maligne Lake. Mulighed for 
en spadseretur langs søbredden eller en sejltur på søen. 
Senere besøger vi Medicin Lake og Pyramid Lake, de
gletsjerdannede grønne søer. Der bliver også mulighed for 
en dejlig 3,8 km spadseretur langs Maligne Canyon, Rocky 
Mountains smalleste canyon. Spadsereruten falder nedad i 
terrænnet, så den er ikke svær, men en god oplevelse. Øn-
sker man ikke at gå turen, er der en god cafe og forretning 
ved p-pladsen. Resten af dagen er til egne oplevelser i den 
lille bjergby Jasper, hvor de mange naturelskende turister 
og bjergvandrere sætter deres præg på byen. Overnatning 
på samme hotel som sidste nat.

20. juli - Dag 7 
Mt Robson – Yellow Pass  415 km
Køreturen fortsætter mod vest gennem dalen, der er 
formet af Fraser floden. Vi passerer Yellowhead passet i 
1.131 meters højde og kan nu se (ved klart vejr) Canadas
højeste bjerg Mt. Robson på 3.954 meter. Gennem dalen 
følger vi den store jernbane Canadian National Railway, 
der blev bygget i årene 1910-1913. Stop ved ved Mt. Rob-
son. Besøgscenter, udstilling og kaffeshop.
Fotostop ved de brusende vandfald Overlander Falls før 
turen fortsætter gennem byerne Valemont og Clearwater. 
I dette område levede cree og shuswap indianere, da den 
første hvide pelsjæger kom hertil i 1811. Denne del af 
Canada er især kendt for tømmer. Vi spadserer en dejlig 
skovtur mellem bl.a. store cedertræer og langs en smuk
og dyb canyon, hvis sider delvis er dækket af søjlebasalt, 
og vi prøver en flodsejlads med en ret speciel færge ved 
McLure Ferry. Overnatning i Kamloops.
Hotel: Comfort Inn Kamloops

21. juli - Dag 8 
Douglas Lake Ranch  250 km
Vi kører syd for Kamloops, og i dette storslåede højlands-
område med de store græsningsarealer besøger vi Canadas 
største privatejede arbejdende kvægfarm (ranch) Douglas 
Lake Ranch. På ranchens jord græsser op mod 20.000 stk 
kvæg.
Besætningen består af racerne Hereford og Black Baldie. 
Dyrene går på de åbne græsningsarealer hele året, og cow-
boys på hesteryg passer på dyrene. Vi kører rundt i områ-
det i bussen ledsaget af en kyndig cowboy fra ranchen. Vi 
får gode informationer om dyrene, deres fodring, avlsar-
bejdet, pasning m.m. Vi får en god indsigt i, hvordan man 
opdrætter kvæg på de store græsningsarealer i bjerglandet. 
Overnatning i Merritt.
Hotel: Ramada Merritt

Gæster fra hele verden kommer 
tilrejsende for at opleve dette 
festorgie, i alt ca. 1,2 millioner gæster 
besøger  hvert år Calgary Stampede. 
Det er virkelig en folkefest, hvor 
canadierne fester igennem. 
Vi kan købe billetter til to rodeoshows, 
både et eftermiddagsshow og et 
aftenshow. Billetterne bestilles ved 
køb af rejsen, pris i alt ca. kr. 600,- for 
begge shows. Der bliver meget at se 
og opleve denne dag, og der er 
megen underholdning, mange 
madboder og restauranter samt 
salgsboder af enhver art. Efter det sidste show tager vi tilbage til hotellet i Strathmore. 
Hvis man ikke ønsker at deltage i Stampede, kan man tilbringe dagen og aftenen i byen 
Calgary på egen hånd. Retur til Strathmore til 
overnatning på Days Inn. 
 
Dag 4 Banff Nationalpark       200 km 
De næste par dage skal vi opleve de store 
nationalparker i Rocky Mountains: Banff, 
Jasper, Glacier og Yoho.  Nationalparkerne er  
på UNESCO verdensarvsliste pga. deres 
enestående natur, dyre- og planteliv. Banff 
National Park i staten Alberta er en af 
Canadas største turistattraktioner og den mest 
besøgte nationalpark. Overalt falder øjet på 
bjergtagende naturscenerier. Her er gode chancer for at se bjørne. Den store Grizzly 
bjørn er symbolet på den canadiske vildmark. I 2016 så vi bjørne på alle rejserne. 
Vi kører til Johnson Canyon, hvor der bliver mulighed for at gå en tur op til vandfaldene.   
Den hyggelige by Banff  ligger utroligt smukt, helt omkranset af høje, sneklædte, 
majestætiske bjerge. I Banff køres op ad bjergsiden til det berømte The Fairmont Banff 
Springs Hotel og til Bow vandfaldene, til Surprice Corner samt til de ejendommelige 
eroderede klipper The Hoodoes. Mulighed for  tilkøbes en tur med gondolen op på 
Sulphur Mountains. Sidst på dagen og aften er der tid på egen hånd til afslapning og til 
at nyde den charmerende bjergby. Gode forretninger. Overnatning på hotel i Banff.     
Hotel: High Country Inn       
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Dag 5            Icefield Parkway                        200 km 
I dag venter igen en enestående smuk naturoplevelse. Vi kører ad den berømte 
bjergkamsrute Icefields Parkway, der regnes for en af verdens smukkeste køreture. 
En uendelig række af enestående naturscenerier afløser hinanden: stejle bjerge, 
spejlblanke søer og op mod seks hundrede gletsjertunger.  
Jernbanen gennem bjergene i det vestlige Canada blev livlinen til europæernes 
bosættelser.  At det var et enormt anlægsarbejde at føre togbanen gennem bjergene i 
1880erne ses især tydeligt ved Spiral Tunnels, hvor de enormt lange togstammer føres 
gennem bjergene i to indvendige spiraltunneler. Besøg ved udstillingen, og måske er vi 
heldige at se et tog passere forbi.   
Herefter kører vi til den verdensberømte smaragdgrønne sø Lake Louise med det 
historiske hotel Chateau Lake Louise. Her er fine vandrestier og en uforglemmelig 
udsigt til Victoria gletsjeren. Senere standser vi i 1900 meters højde ved Lake Peyto, 
der er berømt for sin sjældne mørke smaragdgrønne farve, og søen ligger omkranset af 
bjergtinder og gletsjere. 
Vi kommer til det store Columbia Icefield, hvor der bliver mulighed for at tilkøbe en 
imponerende tur op på gletsjeren og komme ud at stå på sne, der faldt for 400 år siden. 
(60 $ + skat bestilles ved tilmelding). Efter frokost kører vi videre nordpå ad Icefield 
Parkway og ser de smukke Athabasca vandfaldene, før vi ankommer den lille bjergby 
Jasper og bliver indkvarteret på et dejligt hotel. Hotel: Tonquin Inn 
 
Dag 6 Lake Maligne- Pyramid – Medicin   120 km 
Den lille bjerglandsby Jasper på kun 5.000 indbyggere er et vigtigt trafikknudepunkt og 
et godt udgangspunkt for naturoplevelser i The Rockies. I dette naturparadis kører vi til 
Maligne Canyon, den længste kløft i hele bjergkæden. Mulighed for en times vandretur 
langs kløften. For enden af Maligne Lake Road kommer vi til en af de smukkeste søer i 
hele Canada, Maligne Lake. Vandet kommer fra de smeltende gletsjere, og søen er klar 
og smaragdgrøn. Søen er nok den mest fotograferede sø i Canada, og mange guide-
bøger prydes af billeder fra Maligne Lake. Mulighed for en spadseretur langs søbredden 
eller en sejltur på søen. Senere besøger vi Medicin Lake og Pyramid Lake, de 
gletsjerdannede grønne søer. Der bliver også mulighed for en dejlig 3,8 km spadseretur 
langs Maligne Canyon, Rocky Mountains smalleste canyon. Spadsereruten falder 
nedad i terrænnet, så den er ikke svær, men en god oplevelse. Ønsker man ikke at gå 
turen, er der en god cafe og forretning ved p-pladsen. Resten af dagen er til egne 
oplevelser i den lille bjergby Jasper, hvor de mange naturelskende turister og 
bjergvandrere sætter deres præg på byen. Overnatning på samme hotel som sidste nat. 
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22. juli - Dag 9 
Guldgraverruten til Vancouver Island  350 km
Vi kører i dag gennem den øde canadiske vildmark. I om-
rådet lever mange indianere, bl.a. indianerstammen Stolo, 
hvis stamfædre kan spores 10.000 år tilbage. Deres huse
og mindre landbrug ses flere steder.
Vi kommer til at køre langs Fraser floden, og ruten her 
kaldes Guldgraverruten ”Gold Rush Trail”. I 1858 fandt 
man guld i dalen, og 30.000 mennesker fra hele verden
strømmede til, især mange kinesere.
Vi passerer gennem storbyen Vancouver og kører til 
færgelejet Horseshue Bay, hvorfra vi tager færgen til Van-
couver Island.
Indkvartering i havnebyen Nanaimo på Vancouver Island.
Hotel: Ramada Nanaimo

23. juli - Dag 10 
Vancouver Island  370 km
Vancouver Island er den største ø ud for Nordamerikas 
vestkyst. Arealet er på størrelse med Belgien, og øen har en 
befolkning på 750.000 indb. hvoraf halvdelen bor i hoved-
staden Victoria. Øen er kendt for sine tempererede regn-
skove og de flotte sandstrande. Øen er et slaraffenland for 
udendørsaktiviteter langs strandene, i skovene og i havet. 
Øens økonomi er baseret på skovbrug og turisme.

Nær Port Albani finder vi de store kæmpetræer Big Red-
woods i nationalparken Cathedral Grove. Det er en meget 
speciel oplevelse at gå tur imellem disse smukke træer, 
hvoraf de ældste er 800 år gamle, 75 meter højde og 9 me-
ter i omkreds. Big Redwoods kan blive 2.000 år gamle, og 
er de ældste levende vækster på vor klode.
Senere kommer vi til British Columbias mindste by 
Duncan. Her går vi tur imellem byens klenodier, Canadas 
største samling af totempæle.
Victoria er British Columbias hovedstad. Byen er meget 
engelsk inspireret. Vi kører gennem byen og passerer de 
største seværdigheder: havnekvarteret, Parlamentet,
Kongrescentret, de berømte hoteller, Mile One stenen, 
Terry Fox og m.m. Butchard Gardens er et besøg værd. 
Et enestående smukt haveanlæg er skabt her på kanten til 
Stillehavet, og en vandring rundt i de forskellige haveaf-
snit er en sand fryd for øjet og duft. Herefter kører vi til 
færgelejet Swartz Bay og tager båden til Vancouver. I
dette farvand ses ofte hvaler og delfiner. Indkvartering på 
godt hotel i bycentrum.
Hotel: Rosedale on Robson

Dag 7     Mt Robson – Yellow Pass      415 km                                   
Køreturen fortsætter mod vest gennem dalen, der er formet af Fraser floden. Vi 
passerer Yellowhead passet i 1.131 meters højde og kan nu se (ved klart vejr) Canadas 
højeste bjerg Mt. Robson på 3.954 meter. Gennem dalen følger vi den store jernbane 
Canadian National Railway, der blev bygget i årene 1910-1913. Stop ved ved Mt. 
Robson. Besøgscenter, udstilling og kaffeshop. 
Fotostop ved de brusende vandfald Overlander Falls før turen fortsætter gennem 
byerne Valemont og Clearwater. I dette område levede cree og shuswap indianere, da 
den første hvide pelsjæger kom hertil i 1811. Denne del af Canada er især kendt for 
tømmer. Vi spadserer en dejlig skovtur mellem bl.a. store cedertræer og langs en smuk 
og dyb canyon, hvis sider delvis er dækket af søjlebasalt, og vi prøver en flodsejlads 
med en ret speciel færge ved McLure Ferry. Overnatning i Kamloops. 
Hotel: Comfort Inn Kamloops                            
 
Dag 8    Douglas Lake Ranch     250 km 
Vi kører syd for Kamloops, og i dette storslåede højlandsområde med de store 
græsningsarealer  besøger vi Canadas største privatejede arbejdende kvægfarm 
(ranch) Douglas Lake Ranch. På ranchens jord græsser op mod 20.000 stk kvæg. 
Besætningen består af racerne Hereford og Black Baldie. Dyrene går på de åbne 
græsningsarealer hele året, og cowboys på hesteryg passer på dyrene. Vi kører rundt i 
området i bussen ledsaget af en kyndig cowboy fra ranchen. Vi får gode informationer 
om dyrene, deres fodring, avlsarbejdet, pasning m.m. Vi får en god indsigt i, hvordan 
man opdrætter kvæg på de store græsningsarealer i bjerglandet. Overnatning i Merritt. 
Hotel: Ramada Merritt 
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man opdrætter kvæg på de store græsningsarealer i bjerglandet. Overnatning i Merritt. 
Hotel: Ramada Merritt 

Dag 11 Vancouver og hjemrejse 
Byen Vancouver, ”Stillehavets Perle”, er en af verdens smukkest beliggende byer. Igen 
og igen bliver denne by ved spørgeundersøgelser valgt som det bedste sted at bo i 
verden. Vi tager på en fire timers byrundtur med bus og lokalguide i Vancouver. Vi kører 
gennem China Town og bycentrum, passerer English Bay, havneområdet med 
Waterfront Centre og Canada Place, samt den verdensberømte Stanley Park med 
haver, skove og originale indianske totempæle. Efter frokost kører vi til lufthavnen, 
check in og hjemrejsen begynder midt på eftermiddagen. 
 
Dag 12    Hjemkomst                                                                        
Flyet ankommer Billund Lufthavn ved middagstid. 
     
Pris pr. person i dobbeltværelse              21.300,-            
Enkeltværelsestillæg  kr.  4.900,- 
Ved 3 personer i værelset kr. 20.400,-  pr. person 
Ved 4 personer i værelset kr. 19.700,- pr. person 
Ved 5 personer i værelset kr. 19.400,- pr. person 
Prisen dækker:  

- Fly med Icelandair Billund-Edmonton, retur fra Vancouver-Billund  
- Kendte afgifter og skatter pr. 01.08.2016 
- Lufthavnstransfer i Edmonton og i Vancouver 
- Busrundrejse jf. programmet 
- Overnatning på gode hoteller inkl. hotelskat 
- Morgenmad hver dag (mix mellem continental og fuld 

amerikansk/canadisk morgenmad)  
- Frokost dag 2 på Richmond farm 
- Drikkepenge og skat på inkluderede måltider 
- Besøg og rundvisning på flere kvægbesætninger 
- Besøg på feedlotten Cattleland Feedyards 
- Entreer til Nationalparkerne: Banff, Glacier, Jasper, Cathedral Grove 
- Kørsel ad Icefield Parkway med besøg ved Athabasca gletsjeren 
- Færge tur/retur til Victoria Island 
- Besøg ved bjergsøerne Lake Louise, Peyto Lake, Maligne Lake, Pyramid Lake, Medicin Lake 
- Køretur rundt i Stanley Park 
- Bytur med bus i Vancouver, parkeringsafgifter i Vancouver 
- Entreer til: Royal Tyrrell Museum (dinosaurus)  
- Entre til Butchard Gardens 
- Entre til Douglas Lake Farm 
- Besøg og gaver til to kvægfarme 
- Håndbog med mange informationer og dag til dag programmer 
- Dansk rejseleder Søren Grunnet på hele rejsen til/fra Danmark 
- ½ dags lokal guide i Vancouver 
- Bidrag til Rejsegarantifonden og udvidet EU ansvarsforsikring 

Ikke inkluderet: øvrige måltider, entre og billetter til Calgary Stampede, private forsikringer, ETA, drikkepenge til 
buschauffør (beregn 40 CAD) og øvrige drikkepenge, tilkøb af gondolture, specialkøretur på Athabasca 
 

Dag 7     Mt Robson – Yellow Pass      415 km                                   
Køreturen fortsætter mod vest gennem dalen, der er formet af Fraser floden. Vi 
passerer Yellowhead passet i 1.131 meters højde og kan nu se (ved klart vejr) Canadas 
højeste bjerg Mt. Robson på 3.954 meter. Gennem dalen følger vi den store jernbane 
Canadian National Railway, der blev bygget i årene 1910-1913. Stop ved ved Mt. 
Robson. Besøgscenter, udstilling og kaffeshop. 
Fotostop ved de brusende vandfald Overlander Falls før turen fortsætter gennem 
byerne Valemont og Clearwater. I dette område levede cree og shuswap indianere, da 
den første hvide pelsjæger kom hertil i 1811. Denne del af Canada er især kendt for 
tømmer. Vi spadserer en dejlig skovtur mellem bl.a. store cedertræer og langs en smuk 
og dyb canyon, hvis sider delvis er dækket af søjlebasalt, og vi prøver en flodsejlads 
med en ret speciel færge ved McLure Ferry. Overnatning i Kamloops. 
Hotel: Comfort Inn Kamloops                            
 
Dag 8    Douglas Lake Ranch     250 km 
Vi kører syd for Kamloops, og i dette storslåede højlandsområde med de store 
græsningsarealer  besøger vi Canadas største privatejede arbejdende kvægfarm 
(ranch) Douglas Lake Ranch. På ranchens jord græsser op mod 20.000 stk kvæg. 
Besætningen består af racerne Hereford og Black Baldie. Dyrene går på de åbne 
græsningsarealer hele året, og cowboys på hesteryg passer på dyrene. Vi kører rundt i 
området i bussen ledsaget af en kyndig cowboy fra ranchen. Vi får gode informationer 
om dyrene, deres fodring, avlsarbejdet, pasning m.m. Vi får en god indsigt i, hvordan 
man opdrætter kvæg på de store græsningsarealer i bjerglandet. Overnatning i Merritt. 
Hotel: Ramada Merritt 

 
Dag 9    Guldgraverruten til Vancouver Island   350 km 
Vi kører i dag gennem den øde canadiske vildmark. I området lever mange indianere, 
bl.a. indianerstammen Stolo, hvis stamfædre kan spores 10.000 år tilbage. Deres huse 
og mindre landbrug ses flere steder.  
Vi kommer til at køre langs Fraser floden, og ruten her kaldes Guldgraverruten ”Gold 
Rush Trail”. I 1858 fandt man guld i dalen, og 30.000 mennesker fra hele verden 
strømmede til, især mange kinesere.  
Vi passerer gennem storbyen Vancouver og kører til færgelejet Horseshue Bay, hvorfra 
vi tager færgen til Vancouver Island. 
Indkvartering i havnebyen Nanaimo på Vancouver Island.   
Hotel: Ramada Nanaimo 
 
Dag 10   Vancouver Island      370 km 
Vancouver Island er den største ø ud for Nordamerikas vestkyst. Arealet er på størrelse 
med Belgien, og øen har en befolkning på 750.000 indb. hvoraf halvdelen bor i 
hovedstaden Victoria. Øen er kendt for sine tempererede regnskove og de flotte 
sandstrande. Øen er et slaraffenland for udendørsaktiviteter langs strandene, i skovene 
og i havet. Øens økonomi er baseret på skovbrug og turisme.  
Nær Port Albani finder vi de store kæmpetræer Big Redwoods i nationalparken 
Cathedral Grove. Det er en meget speciel oplevelse at gå tur imellem disse smukke 
træer, hvoraf de ældste er 800 år gamle, 75 meter højde og 9 meter i omkreds. Big 
Redwoods kan blive 2.000 år gamle, og er de ældste levende vækster på vor klode.  
Senere kommer vi til British Columbias mindste by Duncan. Her går vi tur imellem 
byens klenodier, Canadas største samling af totempæle.  
Victoria er British Columbias hovedstad. Byen er meget engelsk inspireret. Vi kører 
gennem byen og passerer de største seværdigheder: havnekvarteret, Parlamentet, 
Kongrescentret, de berømte hoteller, Mile One stenen, Terry Fox og m.m. 
Butchard Gardens er et besøg værd. Et enestående smukt haveanlæg er skabt her på 
kanten til Stillehavet, og en vandring rundt i de forskellige haveafsnit er en sand fryd for 
øjet og duft. Herefter kører vi til færgelejet Swartz Bay og tager båden til Vancouver. I 
dette farvand ses ofte hvaler og delfiner. Indkvartering på godt hotel i bycentrum. 
Hotel: Rosedale on Robson 
 

Dag 11 Vancouver og hjemrejse 
Byen Vancouver, ”Stillehavets Perle”, er en af verdens smukkest beliggende byer. Igen 
og igen bliver denne by ved spørgeundersøgelser valgt som det bedste sted at bo i 
verden. Vi tager på en fire timers byrundtur med bus og lokalguide i Vancouver. Vi kører 
gennem China Town og bycentrum, passerer English Bay, havneområdet med 
Waterfront Centre og Canada Place, samt den verdensberømte Stanley Park med 
haver, skove og originale indianske totempæle. Efter frokost kører vi til lufthavnen, 
check in og hjemrejsen begynder midt på eftermiddagen. 
 
Dag 12    Hjemkomst                                                                        
Flyet ankommer Billund Lufthavn ved middagstid. 
     
Pris pr. person i dobbeltværelse              21.300,-            
Enkeltværelsestillæg  kr.  4.900,- 
Ved 3 personer i værelset kr. 20.400,-  pr. person 
Ved 4 personer i værelset kr. 19.700,- pr. person 
Ved 5 personer i værelset kr. 19.400,- pr. person 
Prisen dækker:  

- Fly med Icelandair Billund-Edmonton, retur fra Vancouver-Billund  
- Kendte afgifter og skatter pr. 01.08.2016 
- Lufthavnstransfer i Edmonton og i Vancouver 
- Busrundrejse jf. programmet 
- Overnatning på gode hoteller inkl. hotelskat 
- Morgenmad hver dag (mix mellem continental og fuld 

amerikansk/canadisk morgenmad)  
- Frokost dag 2 på Richmond farm 
- Drikkepenge og skat på inkluderede måltider 
- Besøg og rundvisning på flere kvægbesætninger 
- Besøg på feedlotten Cattleland Feedyards 
- Entreer til Nationalparkerne: Banff, Glacier, Jasper, Cathedral Grove 
- Kørsel ad Icefield Parkway med besøg ved Athabasca gletsjeren 
- Færge tur/retur til Victoria Island 
- Besøg ved bjergsøerne Lake Louise, Peyto Lake, Maligne Lake, Pyramid Lake, Medicin Lake 
- Køretur rundt i Stanley Park 
- Bytur med bus i Vancouver, parkeringsafgifter i Vancouver 
- Entreer til: Royal Tyrrell Museum (dinosaurus)  
- Entre til Butchard Gardens 
- Entre til Douglas Lake Farm 
- Besøg og gaver til to kvægfarme 
- Håndbog med mange informationer og dag til dag programmer 
- Dansk rejseleder Søren Grunnet på hele rejsen til/fra Danmark 
- ½ dags lokal guide i Vancouver 
- Bidrag til Rejsegarantifonden og udvidet EU ansvarsforsikring 

Ikke inkluderet: øvrige måltider, entre og billetter til Calgary Stampede, private forsikringer, ETA, drikkepenge til 
buschauffør (beregn 40 CAD) og øvrige drikkepenge, tilkøb af gondolture, specialkøretur på Athabasca 
 

 
Dag 9    Guldgraverruten til Vancouver Island   350 km 
Vi kører i dag gennem den øde canadiske vildmark. I området lever mange indianere, 
bl.a. indianerstammen Stolo, hvis stamfædre kan spores 10.000 år tilbage. Deres huse 
og mindre landbrug ses flere steder.  
Vi kommer til at køre langs Fraser floden, og ruten her kaldes Guldgraverruten ”Gold 
Rush Trail”. I 1858 fandt man guld i dalen, og 30.000 mennesker fra hele verden 
strømmede til, især mange kinesere.  
Vi passerer gennem storbyen Vancouver og kører til færgelejet Horseshue Bay, hvorfra 
vi tager færgen til Vancouver Island. 
Indkvartering i havnebyen Nanaimo på Vancouver Island.   
Hotel: Ramada Nanaimo 
 
Dag 10   Vancouver Island      370 km 
Vancouver Island er den største ø ud for Nordamerikas vestkyst. Arealet er på størrelse 
med Belgien, og øen har en befolkning på 750.000 indb. hvoraf halvdelen bor i 
hovedstaden Victoria. Øen er kendt for sine tempererede regnskove og de flotte 
sandstrande. Øen er et slaraffenland for udendørsaktiviteter langs strandene, i skovene 
og i havet. Øens økonomi er baseret på skovbrug og turisme.  
Nær Port Albani finder vi de store kæmpetræer Big Redwoods i nationalparken 
Cathedral Grove. Det er en meget speciel oplevelse at gå tur imellem disse smukke 
træer, hvoraf de ældste er 800 år gamle, 75 meter højde og 9 meter i omkreds. Big 
Redwoods kan blive 2.000 år gamle, og er de ældste levende vækster på vor klode.  
Senere kommer vi til British Columbias mindste by Duncan. Her går vi tur imellem 
byens klenodier, Canadas største samling af totempæle.  
Victoria er British Columbias hovedstad. Byen er meget engelsk inspireret. Vi kører 
gennem byen og passerer de største seværdigheder: havnekvarteret, Parlamentet, 
Kongrescentret, de berømte hoteller, Mile One stenen, Terry Fox og m.m. 
Butchard Gardens er et besøg værd. Et enestående smukt haveanlæg er skabt her på 
kanten til Stillehavet, og en vandring rundt i de forskellige haveafsnit er en sand fryd for 
øjet og duft. Herefter kører vi til færgelejet Swartz Bay og tager båden til Vancouver. I 
dette farvand ses ofte hvaler og delfiner. Indkvartering på godt hotel i bycentrum. 
Hotel: Rosedale on Robson 
 

24. juli - Dag 11 
Vancouver og hjemrejse
Byen Vancouver, ”Stillehavets Perle”, er en af verdens 
smukkest beliggende byer. Igen og igen bliver denne by 
ved spørgeundersøgelser valgt som det bedste sted at bo 
i verden. Vi tager på en fire timers byrundtur med bus og 
lokalguide i Vancouver. Vi kører gennem China Town og 
bycentrum, passerer English Bay, havneområdet med
Waterfront Centre og Canada Place, samt den verdens-
berømte Stanley Park med haver, skove og originale indi-
anske totempæle. Efter frokost kører vi til lufthavnen,
check in og hjemrejsen begynder midt på eftermiddagen.

25. juli - Dag 12 
Hjemkomst
Flyet ankommer Billund Lufthavn ved middagstid.



Pris pr. person i dobbeltværelse 21.300,-
Enkeltværelsestillæg kr. 4.900,-
Ved 3 personer i værelset kr. 20.400,- pr. person
Ved 4 personer i værelset kr. 19.700,- pr. person
Ved 5 personer i værelset kr. 19.400,- pr. person
Prisen dækker:
- Fly med Icelandair Billund-Edmonton,  

retur fra Vancouver-Billund
- Kendte afgifter og skatter pr. 01.08.2016
- Lufthavnstransfer i Edmonton og i Vancouver
- Busrundrejse jf. programmet
- Overnatning på gode hoteller inkl. hotelskat
- Morgenmad hver dag (mix mellem continental  

og fuld amerikansk/canadisk morgenmad)
- Frokost dag 2 på Richmond farm
- Drikkepenge og skat på inkluderede måltider
- Besøg og rundvisning på flere kvægbesætninger
- Besøg på feedlotten Cattleland Feedyards
- Entreer til Nationalparkerne: Banff, Glacier, Jasper, 

Cathedral Grove
- Kørsel ad Icefield Parkway med besøg ved Athabasca 

gletsjeren
- Færge tur/retur til Victoria Island
- Besøg ved bjergsøerne Lake Louise, Peyto Lake,  

Maligne Lake, Pyramid Lake, Medicin Lake
- Køretur rundt i Stanley Park
- Bytur med bus i Vancouver, parkeringsafgifter  

i Vancouver
- Entreer til: Royal Tyrrell Museum (dinosaurus)
- Entre til Butchard Gardens
- Entre til Douglas Lake Farm
- Besøg og gaver til to kvægfarme
- Håndbog med mange informationer og dag til dag pro-

grammer
- Dansk rejseleder Søren Grunnet på hele rejsen til/fra 

Danmark

- ½ dags lokal guide i Vancouver
- Bidrag til Rejsegarantifonden og udvidet EU ansvarsfor-

sikring

Ikke inkluderet: øvrige måltider, entre og billetter til  
Calgary Stampede, private forsikringer, ETA, drikkepenge 
til buschauffør (beregn 40 CAD) og øvrige drikkepenge, 
tilkøb af gondolture, specialkøretur på Athabasca. 
Tilmelding senest 1. sept. 2016 til 
Mols Rejser tlf. 7587 1212 eller info@molsrejser.dk

Entreer og landbrugsbesøg jf. programmet er inkluderet. 
Alsidigt og varieret program med mange besøg inkl.

En rejseleder på hele rejsen til/fra Danmark. 
Prisen er beregnet efter skatter, afgifter og valutakurser pr.
29.07.2016 (kurs 510). Forbehold for ændringer i flytider, 
samt ændringer i kurs, valuta, skatter, div. afgifter
samt mindre ændringer i programmet.
Mad og drikke kan købes på flyene.
Mols Rejser benytter hoteller af god/høj standart. 
Alle hotelværelser har eget bad og toilet, gode senge, farve
TV, kaffe/te faciliteter, hvilemøbler, skrivebord, strygejern 
og bræt, hårtørrer, clockradio, og næsten alle hoteller
har gratis internet, swimmingpool, fitnessrum, middag-
srestaurant. Mange hotelværelser har fuldt udstyret
køkkenhjørne. Alle hoteller har morgenmadsrestaurant.

Alle rejsende til Canada skal inden afrejsen have søgt 
indrejsegodkendelsen ETA hos den Canadiske
Ambassade. Pris 14 CAD. Vejledning sendes til de 
tilmeldte.

Billetter til Stampede, Banff gondol og Snow Coach på 
Athabasca gletsjeren bestilles ved køb af rejsen.
Prisen er beregnet ved min. 35 deltagere.

Tilmelding senest 1. sept. 2016 til Mols Rejser tlf. 7587 1212 eller info@molsrejser.dk 
Entreer og landbrugsbesøg jf. programmet er inkluderet. Alsidigt og varieret program med mange 
besøg inkl. 
En rejseleder på hele rejsen til/fra Danmark Prisen er beregnet efter skatter, afgifter og valutakurser pr. 
29.07.2016 (kurs 510). Forbehold for ændringer i flytider, samt ændringer i kurs, valuta, skatter, div. afgifter 
samt mindre ændringer i programmet.  
Mad og drikke kan købes på flyene. 
Mols Rejser benytter hoteller af god/høj standart. Alle hotelværelser har eget bad og toilet, gode senge, farve 
TV, kaffe/te faciliteter, hvilemøbler, skrivebord, strygejern og bræt, hårtørrer, clockradio, og næsten alle hoteller 
har gratis internet, swimmingpool, fitnessrum, middagsrestaurant. Mange hotelværelser har fuldt udstyret 
køkkenhjørne. Alle hoteller har morgenmadsrestaurant.  
Alle rejsende til Canada skal inden afrejsen have søgt indrejsegodkendelsen ETA hos den Canadiske 
Ambassade. Pris 14 CAD. Vejledning sendes til de tilmeldte. 
Billetter til Stampede, Banff gondol og Snow Coach på Athabasca gletsjeren bestilles ved køb af rejsen. 
Prisen er beregnet ved min. 35 deltagere. 
 

 


