
dag 1: ankomst til Calgary
Efter ankomsten til Calgary sørger I selv for transporten 
ind til hotellet. En taxi koster omkring CA$ 35-40. Bussen, 
The Airporter kører hver halve time til en række hoteller 
i centrum af byen og koster pr. person CA$ 18. Resten af 
dagen kan I snuse lidt til denne canadiske westernby, der 

faktisk er grundlagt af skotske indvandrere mens området 
i sin tid var hjemsted for Blackfoot indianerne. Calgary er 
siden da vokset til en halvstor by med næsten en million 
indbyggere, og den var vært for de olympiske Vinterlege 
i 1988. De vigtigste seværdigheder er Calgary Tower, den 
indendørs botaniske have Devonian Gardens og heritage 
Park, der giver et indblik i provinsen Albertas oprindelige 
indianerstammer.
overnatning: Ramada hotel Downtown Calgary

dag 2: Calgary – Banff (kørsel ca. 130 km)
I afhenter jeres lejebil og allerede en times kørsel vestpå fra 
Calgary får I et godt indtryk af Rocky Mountains. Forskellen 
fra den flade prærie er virkelig til at få øje på. Første stop 
er Banff, en charmerende bjergby med hyggelig atmosfære. 
Byen er omkranset af Banff national Park, der er Canadas 
ældste nationalpark. Byen Banff tiltrækker hvert år mange 
turister på grund af dens gode beliggenhed for oplevelser 
i Rocky Mountains.
overnatning (2 nætter): Rundelstone lodge. Gratis Parkering
 
dag 3: Banff national park
hele dagen er sat af til at opleve den vidunderlige national-
park. Mulighederne er mange i denne lille by, bl.a. goldoltur 
til toppen af Sulphur Mountain, vandring på en af de mange 
andre stier f.eks. ved lake Minnewanka, en kanotur på First 
Vermillion lake eller et besøg ved de varme kilder i Upper 
Banff Springs. Der er også rig mulighed for shopping på ho-

vedgaden i Banff. Er I historisk interesseret, kan I tage en 
guidet tur gennem Banff og nationalparken.
har I tid og lyst er nabobyen lake louise et besøg værd. 
Ikke mindst selve søen lake louise med sit chateau-hotel, 
men også Moraine lake, der ligger lidt mere øde omgivet 
af 3.000 meter høje bjerge.
Del af aktivitetspakken: Oplev de canadiske Rockies på 
hesteryg. Der er sat 2 timer af til denne udflugt, som går 
på stierne langs med Bow River og Sulphur Mountain. Det 
er en fantastisk mulighed for at indfange nogle flotte na-
turscenerier på nethinden. Udflugten er velegnet for såvel 
begyndere og som mere øvede ryttere.
 
dag 4: Banff – Jasper (kørsel ca. 285 km)
Turen fra Banff til Jasper foregår ad den spektakulære Ice-
field Parkway, der er en af de smukkeste vejstrækninger i 
verden. hvis ikke I nåede til lake louise på Dag 3, bør I gøre 
stop ved området omkring byen i dag. Peyto lakes isblå 

vand bør også nydes fra udsigtspunktet. Drager I ikke fordel 
af tilbuddet på aktivitetspakken, bør I på egen hånd – og 
meget forsigtigt – gå en tur på selve gletscheren. I Jasper 
kan I tage turen til bjergenes top med Jasper Tramway el-
ler nyde naturen ved Maligne Canyon og de varme kilder i 
Miette hot Springs.
Del af aktivitetspakken: På grænsen mellem Banff og 
Jasper National Park kan det stærkt anbefales at tage en 
guidet tur i et terrængående køretøj på Athabascaglet-
scheren – en helt speciel oplevelse!
overnatning: lobstick lodge. Gratis Parkering
 
dag 5: Jasper – sun peaks (kørsel ca. 390 km)
På Yellowhead highway går turen gennem Rocky Mountains 
højeste pas og videre ad den rute, som de første jægere og 
handelsmænd benyttede. I kan imponeres over synet af 
Mount Robson, der er det højeste bjerg i Rocky Mountains. 
Fortsæt mod Sun Peaks, et feriested, der benyttes året 
rundt af såvel familier som sportsentusiaster.
overnatning: nancy Greene’s Cahility lodge. Gratis Parkering
 
dag 6: sun peaks – Vancouver (kørsel ca. 405 km)
Fra Sun Peaks kører I mod Kamploops langs South Thomp-
son River gennem et område med store ranches, flokke 
af kvæg og cowboys på hesteryg. I bør stoppe ved Fraser 
Canyon og betragte de enorme mængder vand, der bruser 
i Fraser River. Fortsæt gennem den frodige Fraser Valley til 
Vancouver.

overnatning (2 nætter): Marriott Residence Inn Vancouver. 
Parkering ca. CA$ 19 pr. døgn

dag 7: Vancouver    
I har nu en hel dag til at opleve den meget charmerende by, 
Vancouver, der er spækket med parker, et akvarium i top-
klasse, zoo, et imponerende antropologisk museum med 
omkring 30 fantastiske indianske totempæle, god shop-
ping og forskellige markeder. Den gamle bydel Gastown 
bør også opleves, og Chinatown byder på flere seværdig-
heder, bl.a. Dr. Sun Yat-Sens Kinesiske have
 
dag 8: Vancouver
Alt efter jeres flyafgang tager I til lufthavnen, hvor I afleve-
rer bilen og checker in til jeres fly.

mountaIn express
8 DAGE / 7 næTTER
1 nat Calgary . 2 nætter Banff . 
1 nat Jasper . 1 nat Sun Peaks . 2 nætter Vancouver

CAnADA on whEElS 

udgangspunktet på denne tur er calgary, der om nogen er indbegrebet af en canadisk 
western-by. Fra den flade prærie går turen til de imponerende, bjergrige nationalparker i 
rocky mountains med nogle helt enestående naturscenerier. som afslutning på turen vil I 
stifte bekendtskab med en af verdens smukkest beliggende byer, vancouver. den har, på 
trods af sin unge alder, en charme og atmosfære der gør, at man holder af den fra første 
færd. turen kan også køres i retning fra vancouver til calgary.
det er muligt at kombinere denne tur med togrejsen rocky mountaineer tilbage til enten 
calgary eller vancouver (se side 12). spørg rejsebureauet om mere information herom. 

”nyd de varme kilder i miette hot springs”

mountaIn express  8 dAge * 7 nætter
periode pris pr. person ved

mm mmm mmmm
i ét vær

mmmm
i 2 vær.

01/05-05/07  5.790  4.275  3.505  5.255

06/07-14/08  5.945  4.380  3.585  5.335 

15/08-25/10  5.790  4.275  3.505  5.255 

Tillæg for afrejse

08/06-11/06 og 
02/07-12/07 410 285 190 410

Pris pr. person over 12 år. Børn u/12 år bor gratis i forældrenes 
værelse - max 4 personer pr. værelse

prisen inkluderer :
ü  7 dages hERTZ billeje i en gruppe C-bil - se side 9 for betin-

gelser for billeje og hvilke ydelser, der er inkluderet i billejen.
ü  7 overnatninger på de nævnte hoteller i ét værelse med 2 

dobbeltsenge (queensize). hvis I bor 3 personer på værelset 
er der altså ikke 3 senge. Rejser I 4 voksne sammen bør I 
vælge ophold i 2 dobbeltværelser – se pris i prisskemaet. 
ü  omfattende turbeskrivelse og kortmateriale på engelsk, som 

udleveres på det første hotel på turen. 
ü  Dag 7: Vancouver hop on/hop off Trolley Tour. 

aKtIVItetspaKKe:
Køb udflugter hjemmefra og få ekstra oplevelser på 
turen:
• Dag 3: 2 timers udflugt på hesteryg
•  Dag 4: 1½ times guidet tur Athabasca-gletscheren
Pris for voksen: kr. 710,-
Pris for barn 6-12 år: kr. 565,- (min. alder for børn er 6 år).
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