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En rundrejse med fokus på Canadas smukke natur 
Tag med på en fantastisk rundrejse, der er planlagt ud fra en grundtanke om mere sightseeing, mindre kørsel. Vi bevæger os 
gennem spektakulær natur i den canadiske del af Rocky Mountains – fra Banff i højderne gennem fantastiske og UNESCO-
beskyttede nationalparker og ud til havet og de skønne kystbyer, Victoria og Vancouver.

Rejsen begynder i Banff National Park, hvor vi for første gang møder synet af høje bjergtinder, tusindårige gletsjere og dybe blå 
søer. Videre går det til den betagende Moraine Lake, til Lake Louise og ad Icefields Parkway – en af verdens smukkeste køreture 
– til Jasper National Park.

Vi går en tur på Athabasca-gletsjeren og sejler på den ufatteligt smukke Maligne Lake, og herefter går turen gennem cowboy- 
og guldgraverlandet til OL-byen Whistler, hvor vi får endnu flere spektakulære billeder på nethinden, mens vi sidder i verdens 
længste og højeste gondol. Vi slutter på Vancouver Island, hvor vi besøger vidunderlige Victoria, og i Vancouver, som ligger smukt 
med vand til næsten alle sider. De to byer er adskilt af Strait of Georgia, som vi krydser to gange på forskellige, meget smukke 
sejlture.

Vi rejser i små grupper med maks. 25 deltagere og har en særdeles dygtig dansk rejseleder med, som fortæller vidt og bredt 
om naturen, dyrene, de skønne byer og de oprindelige folk, First Nations, hvis kultur har rødder tusinder af år tilbage i tiden.

Glæd jer til en rundrejse med fokus på mere sightseeing og mindre kørsel med oplevelser i naturen og i storbyer i de helt rigtige 
doser og med maksimal forkælelse for øjet.

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Canada
Fra Rocky Mountains til Vancouver Island
Rundrejse med dansk rejseleder - 14 dage
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - Calgary - Banff. Fly fra Danmark til Calgary og   
 videre med bus til Banff.

Dag 2. Banff. Banff National Park er UNESCO-verdensarv og fyldt til   
 bristepunktet med sneklædte bjergtinder, gletsjere og dybe blå  
 søer.

Dag 3. Banff – Lake Louise. Langs Bow Valley Parkway, måske med  
 udsigt til elge og tykhornsfår. En afstikker til Moraine Lake, som  
 er prototypen på en canadisk  bjergsø.

Dag 4. Lake Louise – Jasper. Køretur ad Icefields Parkway – en af  
 verdens smukkeste vejstrækninger til Peyto Lake og med Ice   
 Explorer-bussen ud på Athabasca-gletsjeren.

Dag 5. Jasper. Jasper National Park – også UNESCO-verdensarv med   
 bl.a. Patricia og Pyramid Lake og gåtur langs Maligne Canyon,  
 som har ca. 350 millioner år på bagen. Sejltur på Maligne Lake til  
 den smukke Spirit Island.

Dag 6. Jasper – Sun Peaks. Kørsel langs Thompson River til hjertet 
 af British Columbia og Sun Peaks, en af Canadas skønne vinter- 
 sportssteder.

Dag 7. Sun Peaks - Whistler. Sceneskift i naturen i dag, når vi kører  
 gennem ”cowboy- og guldgraverland”. Dagens mål er OL-byen   
 Whistler, sommer- og vintersportsparadiset ved foden af Whistler  
 og Blackcomb Mountains.

Dag 8. Whistler. På oplevelse i Whistler med en tur med verdens  
 højeste og længste gondol og tid på egen hånd, f.eks. til at  
 besøge indianernes kulturcenter eller en vandretur til Lost Lake.  
 Mulighed for at tilkøbe en bjørnesafari.

Dag 9. Whistler – Victoria, Vancouver Island. Vi kører ad Sea-to- 
 Sky-Highway til Horseshoe Bay og sejler med færgen over Strait 
 of Georgia til Vancouver Island. Indlogering i skønne Victoria,   
 som også kaldes The City of Gardens på grund af byens mange  
 grønne områder og smukke parker.

Dag 10. Victoria, Vancouver Island. Sightseeing med bl.a. parlaments- 
 bygningen, Inner Harbour og Beacon Hill-parken med First Nations- 
 kunst (de oprindelige canadiske folk). Også tid på egen hånd i  
 den hyggelige by.

Dag 11. Victoria, Vancouver Island – Vancouver. Mulighed for at til- 
 købe en hvalsafari inden vi kører til Butchart Gardens, en af  
 verdens smukkeste blomsterparker. Vi sejler en anden vej tilbage  
 til Vancouver på fastlandet: over Swartz Bay til Tsawwassen,   
 forbi Gulf Islands.

Dag 12. Vancouver. Sightseeing i Vancouver til bl.a. Stanley Park med  
 totempæle, trendy Robson Street, historiske Gastown, Granville  
 Island og Chinatown.

Dag 13. Vancouver og hjemrejse. Eventuel lidt tid til shopping inden  
 flyet hjem mod Danmark afgår.

Dag 14. Ankomst til Danmark. Ankomst til en europæisk lufthavn om  
 morgenen og fly videre til Danmark.

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Mere sightseeing, mindre kørsel
•  God tid i canadiske Rocky Mountains
•  Bo ved smukke Lake Louise og i skønne Whistler
•  Oplev Vancouver Islands spektakulære natur
•  Vancouver, en af verdens bedste storbyer
•  Stort inkluderet udflugtsprogram
•  Små grupper, 15-25 deltagere

!

Banff - Lake Louise - Jasper - Sun Peaks 

- Whistler - Victoria - Vancouver
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BANFF NATIONAL PARK

Denne spektakulære nationalpark blev etableret 
i 1887 og er landets ældste. Den er naturligvis 
på UNESCOs liste over verdensarv, og vi har god 
tid til at opleve hele sceneriet. Vi tager bl.a. på 
en kortere vandretur til de smukke vandfald 
langs Johnston Creek og følger Bow River gen-
nem parken.

Vi får udsigt til det ikoniske Fairmont Banff 
Springs Hotel i hjertet af nationalparken. Også 
selve hotellet er udråbt til UNESCO verdensarv. 
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Banff er en forholdsvis stille by om foråret og sommeren i sammen-
ligning med vintersæsonen, men der kommer alligevel en del gæster, 
der vandrer i bjergene, sejler kajak på søerne og andre aktiviteter.

Lake Louise er en af Canadas berømte søer. Vi går tur ved den og kommer bl.a. forbi det 
legendariske hotel Chateau Lake Louise.

Dag 1. Danmark - Calgary - Banff
Vi flyver med et stop til Calgary i staten Alberta 

i det vestlige Canada. Efter ankomst venter en 

køretur i bus på omkring 1,5 time til Banff, 

som ligger smukt lige midt i den canadiske del 

af de berømte Rocky Mountains, der strækker 

sig 4.800 km gennem Canada og USA. 

Byen har ca. 9.000 fastboende indbyggere men 

besøges årligt af over 3 millioner turister, og de 

kommer først og fremmest for at nyde den stor-

slåede natur i bjergene omkring byen. Om vin-

teren er det skisport, der trækker, og om som-

meren vandring, camping, kanosejlads, fiskeri, 

whitewater rafting og mange andre mere eller 

mindre hæsblæsende aktiviteter.

Vi har haft en lang dag og indlogerer os på en 

god lodge. De fleste er nok lidt mørbankede 

efter den lange rejse og går tidligt i seng, så de 

er klar til den første tur i vildmarken i morgen.

Dag 2. En dag i Banff National Park
Dagen i dag skal tilbringes i den spektaku-

lære Banff National Park. Parken er af UNESCO 

udpeget som verdensarv og er fyldt til briste-

punktet med sneklædte bjergtinder, gletsjere, 

dybe, blå søer og et helt fantastisk dyreliv 

med sorte bjørne, elge og det nordamerikan-

ske rensdyr, caribou. De store dyr dyrker dog 

privatlivets fred, så vi skal ikke regne med deci-

derede safarioplevelser på vores rejse.

Vi lægger vejen forbi Tunnel Mountain, som 

knejser over byen, og vi kigger ud mod det iko-

niske luksushotel Banff Springs Hotel, som er 

et rent postkortmotiv. Hotellet er et af Cana-

das gamle jernbanehoteller og drives i dag af 

Fairmont-gruppen. Det er et historisk mindes-

mærke og også udpeget som verdensarv af 

UNESCO.

Vi besøger Johnston Canyon, hvor vi, hvis 

dagsformen er til det, følger en sti ud til de 

smukke vandfald langs Johns-

ton Creek. Det er vigtigt at have 

gode vandresko på en dag som 

denne. Vi lægger også vejen 

forbi de spøjse såkaldte ”hoo-

doos”, som er sylespidse klip-

pesøjler dannet af vind og vejr 

gennem tusinder af år.

Bow River er ikke til at komme 

uden om – den løber hele vejen 

gennem Banff National Park. 

Det var Canadas såkaldte First  

Nations – de oprindelige folk, der 

navngav floden efter de douglas-grantræer, 

der vokser ved floden, som de brugte til at 

fremstille buer (bows) af.

Dag 3. Banff – Lake Louise, 
besøg ved Canadas smukkeste sø
Vi bevæger os nu længere vest på og dybere 

ind i Canadian Rockies. Selve køreturen i dag 

er en oplevelse i sig selv. Vi kører langs den ca. 

50 km lange Bow Valley Parkway, som forbin-

der Banff med Lake Louise. Vejen går gennem 

bjerge og dale og byder på det ene panorama 

efter det andet, f.eks. ved Eisenhower Tower 

og Castle Cliffs.

Fra Bow Valley Parkway kan vi være heldige 

at se vilde dyr, som bjørne og elge, der kryd-

ser vejen, eller de sjove tykhornsfår, der, som 

navnet antyder, kan fremvise et imponerende 

hovedsæt. Tykhornsfårene holder sammen 

med hjorte og andre dyr til på skråningerne 

langs vejen.

Inden vi kommer til Lake 

Louise, besøger vi en af 

Canadas smukkeste søer, 

og det siger jo ikke så lidt. 

Moraine Lake er så beta-

gende, at dens motiv før i 

tiden fandtes på de cana-

diske 20-dollar-sedler. 

Søen ligger i 1.885 meters 

højde og fødes af vand 

fra de omkringliggende 

gletsjere, og den dybblå farve er et resultat af 

aflejringer i det smeltede vand fra gletsjerne. 

Kun klicheer passer til beskrivelsen af denne 

sø: den er et syn for guder, og kameraet kom-

mer virkelig på overarbejde her.

Vi når frem til Lake Louise og går naturligvis 

en tur langs den smukke sø. Søen er ca. 2,5 

km lang og 90 meter dyb og er kendt for sit 

tindrende blå vand. Området omkring søen 

anses af mange for at være højdepunktet i 

Banff National Park, og især om vinteren er her  

Canada - fra Rocky Mountains til Vancouver Island
14 dage 

Parken er af UNESCO 
udpeget som verdens-
arv og er fyld til briste-
punktet med sneklædte 
bjergtinder, gletsjere, 
dybe, blå søer og et 
helt fantastisk dyreliv
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JASPER NATIONALPARK

Vi har en hel dag i Jasper National Park, 
som er et eldorado for os, der elsker 
naturen. Parken blev etableret i 1907 og 
dækker et område på næsten 11.000 km2. 
Den er hjemsted for en af de vigtigste 
bestande af gråbjørne (grizzly bears) og 
elge i Nordamerika. 

Vi besøger bl.a. den spejlblanke Maligne 
Lake, Rocky Mountains største gletsjersø, 
og sejler ud til Spirit Island - et af Canadas 
mest fotograferede steder.

                       



7

stoppet med skientusiaster, der nyder bjerge-

nes berømte pulversne. Om sommeren kom-

mer man her f.eks. for at sejle i kajak på søen 

og for at vandre i bjergene omkring den.

Også ved Lake Louise ligger et af Fairmonts 

ikoniske hoteller, The Fair-

mont Chateau Lake Louise, 

som man med stor sand-

synlighed kan genkende fra 

postkort. Smukkere belig-

genhed findes næsten ikke.

Efter en dag med frisk bjerg-

luft tjekker vi ind på hotellet 

og finder måske et hygge-

ligt sted at spise aftensmad 

sammen og fordøje dagens mange indtryk.

Dag 4. Lake Louise – Jasper, 
ud på Athabasca-gletsjeren
Efter en solid morgenmad går vi ombord i 

vores bus og fortsætter køreturen mod nord-

vest gennem de uendeligt smukke Canadian 

Rockies.

I dag skal vi køre ad den såkaldte Icefields Par-

kway, hvor vi har kig til bjergtinder og mægtige 

gletsjere på begge sider af vejen. Strækningen 

regnes for en af de smukkeste i Canada, og 

den kommer bestemt også ind på top10-listen 

over de smukkeste strækninger i verden.

Første stop er ved Peyto Lake, endnu en af 

de dybe gletsjersøer, som man ikke kan blive 

træt af at betragte. Udsigtspunktet ligger lidt 

oppe i terrænet, og herfra har søen ofte en 

nærmest mælkeblå farve.

Columbia Icefields er nav-

net på den 325 km2 og 

365 meter tykke iskappe, 

som vi kører langs med 

på Icefields Parkway. Den 

forsyner otte gletsjere i 

området, heriblandt Atha-

basca-gletsjeren, som vi 

skal kigge nærmere på.

Man kan naturligvis ikke 

bevæge sig ud på egen hånd, når man skal 

gå på en gletsjer – det er alt for farligt, fordi 

der kan være sprækker i isen, som er dækket 

af sne.

Vi vælger den sikre løsning og tager en tur ud 

på Athabasca-gletsjeren med den såkaldte Ice 

Explorer, en specialbygget bus med overdimen-

sionerede hjul. Ude på gletsjertungen står man 

af bussen og går lidt rundt og nyder udsigten til 

bjergtinderne, hvor vinden suser om toppen og 

skaber en evig snestorm i det fjerne.

Vi kommer frem til Jasper, hvor vi skal bo 

på en hyggelig lodge i to nætter. Der er kun 

omkring 5.500 fastboende i byen, men antal-

let af turister skal tælles i helt andre tal. Alt 

den friske bjergluft gør os sultne, og der er 

mange restauranter at vælge mellem i forskel-

lige prisklasser.

Dag 5. Jasper National Park, 
sejltur til Spirit Island
Dagen i dag er afsat til at udforske Jasper 

National Park. Parken blev etableret i 1907 

og er sammen med de øvrige nationalparker 

i området udråbt som UNESCO-verdensarv. 

Den er samtidig den største nationalpark i 

Canadian Rockies og hjemsted for en af de 

vigtigste bestande af gråbjørne (grizzly bears) 

og elge i Nordamerika.

Vi besøger de to søer, Patricia og Pyramid Lake, 

som er yndede sommer- og vinterdestinatio-

ner. Vi går en tur langs bredden og indtager 

endnu et glansbillede af den canadiske natur.

Maligne Canyon er også på programmet. 

Denne kløft, som er dannet for 350 millioner 

år siden, er visse steder kun to meter bred og 

mere end 50 meter dyb. Langs med kløften 

er anlagt en sti med skilte, der forklarer den 

geologiske udvikling, og der er fire broer hen 

over kløften med hver deres mageløse udsigt.

Maligne Lake er rosinen i pølseenden i dag. 

Det er Rocky Mountains' største gletsjersø, og 

Icefields Parkway er en af de smukkste vejstrækninger i Canada. Vi kører med den specialbyggede Ice Explorer ud på Athabasca-gletsjeren for at opleve dette 
fantastiske fænomen på tæt hold.

Canada - fra Rocky Mountains til Vancouver Island
14 dage 

Første stop er ved Peyto 
Lake, endnu en af de 
dybe gletsjersøer, som 
man ikke kan blive træt 
af at betragte
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Sun Peaks er Canadas næststørste skiområde. Vi oplever byen 
klædt i grønne forårs- og sommerfarver

Som en god kontrast til den omkringliggende natur er Whistler by propfyldt med restauranter, 
barer og butikker.

den er omringet af 3.360 meter høje bjerg-

tinder. Smeltevand fra gletsjerne i disse bjerge 

giver søen en vidunderlig blå farve. Vi går 

om bord i en båd og tager en rolig sejltur på 

søen ud til Spirit Island, som er indbegrebet 

af Canadian Rockies - det bliver 

bare ikke smukkere!

Efter dagens oplevelser i natu-

ren er der også tid til at udforske 

hyggelige Jasper på egen hånd 

og finde en god restaurant, hvor 

middagen kan indtages.

Dag 6. Jasper – Sun Peaks, 
langs Thompson River
Rundrejsen går videre vestpå fra 

staten Alberta og ind i hjertet af 

staten British Columbia. Vi kører en del af tiden 

langs Thompson River gennem det maleriske 

Shuswap Highlands til vintersportsbyen Sun 

Peaks, som er Canadas næststørste skiområde. 

Selvom byen er et vintersportssted, så er den 

lige så smuk, når den er klædt i grønne far-

ver, som når den er dækket af vinterens hvide 

kåbe. Det meste af dagen går med at køre 

– men vi kan glæde os over, at der er noget 

smukt at kigge på hele vejen.

Dag 7. Sun Peaks – Whistler, 
gennem cowboy- og guldgraverland
Vi oplever et sceneskift i naturen i dag, når vi 

kører fra Sun Peaks og videre til Whistler. 

Ruten går gennem cowboylandet omkring 

Kamloops og Cache Creek og langs Fraser 

River. Vi har bl.a. et stop i Lillooet, en guld-

graverby, der fungerede som forsyningscenter, 

mens guldfeberen rasede i sidste halvdel af 

1800-tallet. Noget af vejen 

kører vi gennem vildmarken 

ad ruter, som guldgraverne 

kortlagde i deres jagt efter 

guldet.

Vi er fremme i Whistler i løbet 

af eftermiddagen, en af Cana-

das mest berømte skisports-

steder, som var vært for ski-

konkurrencerne under vinter 

OL i 2010. 

Byen ligger ved foden af de mægtige Black-

comb og Whistler Mountains og byder på golf-

baner, endeløse vandrestier, mountain bike-

stier, og kajaksejlads på søerne til sommermå-

nederne og naturligvis masser af skiløjper til 

vintermånederne.

Dag 8. Whistler, med Peak 2 Peak-
gondolen og mulighed for bjørnesafari
I dag skal vi en tur med Whistlers stolthed, 

Peak 2 Peak-gondolen. Turen mellem Whistler 

og Blackcomb Mountain er 3,3 km lang og har 

verdens længste spænd. 

Midtvejs på turen kan man kigge 436 meter 

ned mod jorden, og det er også verdens-

rekord! Det er vel overflødigt at sige, at udsig-

ten fra gondolen er fænomenal.

Selve gondolen er et ingeniørmæssigt vidun-

der, og er man interesseret i den slags, kan 

man se en film om gondolens tilblivelse på 

toppen af Whistler-bjerget. Turen mellem top-

pene tager 11 minutter, og på begge toppe er 

der markerede vandrestier, som man kan gå 

ad, hvis man trænger til at røre sig.

Vi har også tid på egen hånd i dag. Det er 

oplagt at besøge The Village Square, som er 

byens centrum. Der er masser af gode butik-

ker, især tøjbutikker med sports- og fritids-

tøj, som dog holder et pænt højt prisniveau. 

Der er også mere end 100 cafeer, barer og 

restauranter, så der er rig mulighed for at slå 

sig ned og slappe lidt af, kigge på mennesker 

osv.

Indiansk kultur kan studeres i det fine, nye 

Squamish Lil’wat Cultural Centre. De tre etager 

rummer en fornem udstilling om vestkystindia-

nernes liv, kultur og historie, der er en biograf, 

en glimrende cafe med indiansk-inspireret 

mad og naturligvis en butik med spændende 

kunsthåndværk. 

Er man rask til fods, kan man også vælge at 

vandre ad Valley Trail ud til den smukke sø, 

Lost Lake – evt. kan man halvere anstrengel-

serne og tage en taxa ud og vandre tilbage 

til byen.

Canada - fra Rocky Mountains til Vancouver Island
14 dage 

Midtvejs på turen 
kan man kigge 
436 meter ned 
mod jorden, og 
det er også ver-
densrekord!
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WHISTLER

Whistler var vært for de alpine skikonkurrencer 
under Vinter OL i 2010 og er verdenskendt blandt 
skientusiaster for sin pulversne. 

Vi besøger dog byen om foråret og har mulighed 
for et godt adrenalin-kick: en tur med Peak 2 Peak-
gondolen mellem Whistler og Blackcomb Mountain, 
som er 3,3 km lang og har verdens længste spænd. 
Turen tager 11 minutter, og udsigten er fænomenal.
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Det er muligt at tilkøbe en bjørnesafari, mens I er i Whistler. I skal på udkig efter en 
flok sortbjørne, som forskere har fulgt gennem to årtier.

Buchart Gardens i Victoria blev oprindeligt skabt af en velhavende familie, der drev 
en stor cementfabrik. Familien ønskede at skabe noget smukt ved de grusgrave, 
som forsynede cementfabrikken, og det lykkedes til fulde.

Canada - fra Rocky Mountains til Vancouver Island
14 dage 

Endelig er der også mulighed for at komme 

på bjørnesafari uden for byen. Denne udflugt, 

som er et ekstra tilkøb, finder sted om mor-

genen eller sidst på eftermiddagen, hvor bjør-

nene er mest aktiver. 

Oppe i terrænet kører I 

ud i 4-hjulstrækkere for 

at opsøge de omkring 50 

sortbjørne, som man ved 

med sikkerhed holder til i 

området. Forskere har fulgt 

flokken gennem mere end 

to årtier og ved, hvor de 

holder til og søger føde på 

forskellige årstider.

Dag 9. Whistler – Victoria, ad Sea-to-Sky
Highway til Vancouver Island
Efter morgenmaden på hotellet kører vi videre 

ad vejen med det poetiske navn, Sea-to-Sky 

Highway, og en del af ruten har vi en smuk 

udsigt til kysten ud mod Strait of Georgia. Vi 

krydser strædet ud til Vancouver Island ved 

færgen fra Horseshoe Bay til Nanaimo.

Undervejs til Victoria gør vi et stop i den lille 

by Chemainus, en gammel tømmerhugstby, 

hvor canadiske kunstnere har udsmykket 33 

gavle med malerier, der viser byens og områ-

dets historie. Måske har vi også lyst til en for-

friskning fra den gode hollandske bager, der 

ligger på byens torv.

I løbet af eftermiddagen er vi 

fremme i Victoria, hovedsæ-

det i British Columbia. Byen 

har ry for at have bevaret et 

meget britisk udtryk, hvilket 

tiltrækker mange amerikanske 

gæster. 

Den er canadiernes fore-

trukne badeby på vestkysten, 

og det milde klima har også fået en del pen-

sionister til at slå sig ned i byen.

Dag 10. Victoria, Vancouver Island, 
byens højdepunkter
Vi har afsat en halv dag til sightseeing i 

skønne Victoria, som er en grøn by med 

mange parker, og vi besøger bl.a. den store, 

fredfyldte Beacon Hill Park, som ligger ud til 

Juan de Fuca-strædet, og Thunderbird-parken 

med sine mange imponerende totempæle og 

andet First Nations-kunst. 

Vi besøger byens finans- og shoppingdistrikt 

og parlamentsbygningen og ikke mindst den 

maleriske Inner Harbour.

Inner Harbour er stedet, hvor Victoria blev 

grundlagt. De oprindelige First Nations-folk 

brugte den dybe naturhavn i tusindvis af år, og 

de europæiske opdagelsesrejsende og dermed 

bosættere fra Europa kom hertil i 1700-tallet. 

De handlede bl.a. skind og laks med First 

Nations-folkene, og da det verdensomspæn-

dende Hudson Bay Company valgte havnen 

som hovedkvarter for sine aktiviteter i denne 

del af Stillehavet, kom byen for alvor på ver-

denskortet. Det imponerende luksushotel, 

Empress Hotel, som åbnede i 1908, ligger med 

udsigt over Inner Harbour – det skal vi natur-

ligvis også se.

Efter disse højdepunkter er resten af dagen og 

aftenen til fri disposition i den hyggelige by.

Dag 11. Victoria – Vancouver, 
mulighed for hvalsafari
Der er mulighed for en ekstra oplevelse om 

morgenen, nemlig en hvalsafari (et tilkøb til 

rejsen). 

Her blomstrer tusind-
vis af plantearter 
om kap i forskellige 
haver, som er opdelt 
i temaer
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Vancouver er det sidste højdepunkt på vores rejse. Byen ligger smukt ved Strait of Georgia. I Stanley Park oplever vi en fin samling af totempæle 
og andet First Nations-kunst.

Det vil typisk være spækhuggere, der er mulig-

hed for at se, og udflugten skal bestilles hjem-

mefra for at være sikker på plads på skibet, 

den afgår fra Victoria Inner Harbour.

Ellers går det videre 

i dag, og på vej ud 

af Victoria besøger 

vi den kæmpestore 

park, Butchart Gar-

dens, en af byens 

største attraktioner. 

Her blomstrer tusind-

vis af plantearter 

om kap i forskellige 

haver, som er opdelt 

i temaer. Vi finder 

f.eks. en italiensk have, en japansk have og 

en rosenhave. Her ånder der fred og ro, og vi 

giver os god tid til at nyde sceneriet.

Vi tager en færge over Strait of Georgia for 

at komme til vores sidste stop på rundrejsen, 

som er vidunderlige Vancouver. På denne sejl-

tur passerer vi Gulf Islands – en række idyl-

liske ferieøer, der tiltrækker mange gæster fra 

fastlandet.

Fremme i Vancouver, den største by i British 

Columbia, indlogerer vi os på vores hotel og 

har en aften foran os til fri disposition. Rejse-

lederen kommer gerne med forslag til restau-

ranter.

Dag 12. Vancouver, 
kærlighed ved første blik
Vancouver er en by, som man nemt 

forelsker sig i, ikke mindst på grund 

af dens ideelle beliggenhed med 

vand til nærmest alle sider. 

Det er også en by, som gang på 

gang havner i den absolutte top på 

listen over attraktive byer at bo i. 

Her bor omkring 2,3 mio. indbyg-

gere, hvis man tæller oplandet 

med, og den er kendt for sin store asiatiske 

befolkningsgruppe.

Vi begynder dagen med en orienteringtur 

rundt i byen. Vi kører bl.a. til Stanley Park, 

byens store åndehul. Her kommer både de 

lokale og byens turister for at cykle på skov-

stierne og langs vandet og for at se den fine 

samling af totempæle og andet First Nations-

kunst, som vi også tager et ekstra kig på.

Vi besøger Robson Street, som er byens 

fine shoppinggade, og Gastown, Vancouvers  

historiske centrum, som er genskabt, som  

byen så ud i 1860’erne. Her er der også  

gode shoppingmuligheder og masser af lækre 

restauranter, cafeer og barer. 

Et besøg i Chinatown er et must i Vancouver, 

der som nævnt har en meget stor asiatisk og 

især kinesisk befolkningsgruppe. Oprindeligt 

kom kineserne hertil i forbindelse med den 

store guldfeber, der herskede i sidste halvdel 

af 1800-tallet, men i dag er det særligt meget 

velhavende kinesere, der slår sig ned i byen.

Frokosten kan indtages på en af cafeerne eller 

restauranterne på Granville Island – en lille ø 

midt i Vancouver, som er ”hovedkvarter” for 

mange af byens bedste kunstnere og kunst-

håndværkere. Er man ude efter en unik cana-

disk souvenir er dette stedet!

Dag 13. Vancouver og hjemrejse
Vi forlader hotellet tidligt om morgenen og 

kører til Vancouver lufthavn, hvorfra vi flyver 

hjem via Toronto.

Dag 14. Ankomst til Danmark

Vancouver er en by, 
som man nemt forelsker 
sig i, ikke mindst på 
grund af byens ideelle 
beliggenhed med vand 
til nærmest alle sider
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