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Navn: My-Light 
Adresse:  
Post nr/by: 
E-Mail: usarejser@my-light.dk 
Dato:  januar 2023 
Tilbudsnr:  127j 
 



Grundlag for tilbud 
 
Ruten er tilrettelagt, så man oplever en masse uden at jage af sted. Hotellerne er nøje udvalgt, 
med vægt på den helt rigtige beliggenhed. Er der andre ønsker til hotelkvalitet, ruten, bil mm, så 
ændrer My Light gerne til det ønskede, da alle My-Light’s rejser er skræddersyet efter kundens 
behov… og næsten alt kan lade sig gøre. 
 
 

Rejsebeskrivelse 
 

 
 

Dag 1:   Afgang fra København kl. 8.50 med ankomst i 
Vancouver kl. 16.45. Afhentning af bil i 
lufthavnen  

 
De høje bjerge mod øst og havet mod vest har 
gjort, at Vancouver flere gange er kåret som én af 
verdens smukkest beliggende storbyer. Oplev 
bl.a. flotte totempæle i Stanley Park. Mulighed 
for at spadsere på den 140 meter spinkle  
hængebro 70 meter over Capilano River. 
 

Dag 2:   Vancouver 
 
Dag 3:   Afgang fra Vancouver til Victoria på Vancouver 

Island, hvor det meste af turen sker med færge 
45 min syd for Vancouver, med afgang kl 11.00 
og ankomst til Victoria kl 12.35 

 
Victoria har et charmerende centrum med 
parlamentet og Thunderbird Park - en hel skov af 
totempæle. Se også Mile 0, der markerer starten 
på den 7.821 km lange vej tværs over Canada. 
 

Dag 4:   Victoria  
 

Fra Victoria er der flere muligheder for 
hvalsafari. Blomsterparken The Butchart 
Gardens, er også et besøg værd. I den 105 år 
gamle park plantes ca. 1 million blomster 
hvert år. 



 
 
 
Dag 5:   Afgang fra Victoria til Courtenay 
 

Turen mod nord ad North Island Route gennem 
et ret øde og ubeboet landskab. Det øger 
chancen for, at se vilde dyr som f.eks. elge, 
hjorte, og bjørne.  
Besøg evt. Forest Discovery Museum i Duncan  

Overnatning sker i den lille by Courtenay, som 
er en af de få steder i verden, hvor du kan tage på kajaksejlads om morgenen, cykle til 
frokost, alpint skiløb om eftermiddagen ... og derefter afslutte din dag med at spise 
på en femstjernet restaurant eller bare nyde en pose frokost på stranden. 

Dag 6: Afgang fra Courtenay til Port Hardy 

 Turen forsætter mod færgen i Port Hardy.  

Et stop ved Campbell River kan anbefales 

Hvert år søger tusindvis af laks op i Campbell 
River, hvor de blev udklækket og deres liv 
begynder 

 

Dag 7: Afgang fra Port Hardy til Prince Rubert  

Afgang til færgen mod Prince Rubert som 
Sejler kl 7.30 med ankomst kl 23.30 
Den 16 timer lange sejltur fra Vancouver 
Island Prince Rupert sker ved der sejles ind i 
den kendte Inside Passage, hvor smalle fjorde 
danner imponerende kontraster til den 
barske, stejle kystlinie. 
 
Kort kørsel til hotel i Prince Rubert 
 
 



Dag 8: Afgang fra Prince Rubert til Smithers 
 

 Selvom Smithers er en lille bjergby på kun ca. 
6000 indbyggere, byder den på rigtig meget. 
Udendørs aktiviteter som fiskeri, jagt, golf, 
kano, kajakroning og byen har en livlig 
musikscene, kunstgalleri, museum og 
teaterforestillinger 
 
På turen til Smithers kan et besøg i landsbyen Ksan anbefales. I 1970 blev den 
historisk landsby etableret med et museum. I Ksan Village findes nogle af de ældste 
totem pæle i Canada, enkelte af dem er 160 år gamle 
 
 
 

Dag 9:  Afgang fra Smithers til Prince George  
 
Prince George har en befolkning på ca 85.000 i 
hovedstadsområdet, den kaldes ofte provinsens 
"nordlige hovedstad". Prince George har mere 
end 120 parker og grønne områder i hele byen, 
og mange har stier af varierende længde for 
brugere på alle færdighedsniveauer. 
 
Denne del af Canada er især kendt for tømmer, området  
lever næsten udelukkende af tømmerindustrien 

 
 
 
 
Dag 10:  Afgang fra Prince George til Jasper 
 

Stop evt. ved Ancient Cedar Forest, hvis der er tid til en 
spadseretur blandt de kæmpe cedertræer  
 
Selvom der kommer næsten to millioner besøgende hvert år til 
Jasper Town, føles det langt væk fra trafikpropperne og en 
storbys fart og tempo. Byen er udgangspunkt for 
besøgende til Jasper National Park 
 
 

Dag 11: Jasper National Park  
 



 Jasper National Park er på størrelse med Sjælland og Fyn, og det gør Jasper til de 

canadiske Rocky Mountains største nationalpark. Når først du er kørt igennem en af 
indgangsportene venter der dig et 
overflødighedshorn af store naturoplevelser 
imellem sneklædte bjergtinder, spejlblanke søer og 
knirkende nåleskove. 

 

Dag 12: Afgang fra Jasper til Banff  

Turen mod Banff køres af Icefield Parkway. , som 
anses at være én af de smukkeste i hele verden. 
Bjerge, spejlblanke søer og op mod 600 gletsjere 
afløser hinanden i en lang række af helt utrolige 
naturscenerier. 
 
I hjertet af de canadiske Rocky Mountains finder du 
Banff Nationalpark. Det er Canadas ældste  
nationalpark og uden tvivl også en af de bedste. 
 

Dag 13: Banff National Park  
 

Vandet i Lake Louise overrasker ved at være helt 
turkisgrønt 
 

Dag 14:  Afgang fra Banff National Park til Calgary  
 

Calgary, der ligger 80 km fra bjergene i  
Rocky Mountains, gør den til en oplagt stop på 
rundturen i Canadas flotte natur. Calgary har 
bevaret lidt af sin cowboykultur og hver sommer 
afholdes det kendte Calgary Stampede Rodeo. 

 

 

Dag 15: Calgary 
 

 
Dag 16: Afgang fra Calgary til lufthavnen, hvor bilen afleveres. Der flyves mod København 

kl.13.05 
 
Dag 17:   Ankomst i København kl. 11.20 

 
 
 



Kort over rundturen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fly fra København 
 

 
 
 
Bagageregler: 
 
I dag er de fleste annonceret flypriser på Internettet uden bagage in-check af en kuffert, prisen 
indeholder kun håndbagage på ca. 10 kg. Hos My-Light indeholder prisen altid 1 stk in-check 
bagage af 20-23kg pr person.  
  
Tilladt bagage udover håndbagage: 1 stk. kuffert af max. 23 kg. og max. 154 cm (længde, bredde 
og højde) per person.  
  
Hvis din totale bagage overskrider den tilladte bagagemængde, vil der blive pålagt ekstra 
bagageafgift. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Færge mellem Vancouver(Tsawwassen) og Victoria(Swartz Bay) 
Afgang kl 11.00 med ankomst kl 12.35 

 

 
 

Færge mellem Port Hardy og Prince Rubert 
Afgang kl 7.30 med ankomst kl 23.30 

 
 

  



Hotel beskrivelser 
 
På de følgende sider er en beskrivelse af de valgte hoteller på de forskellige destinationer. 
 
Ikke alle hoteller inkluderer morgenmad i deres tilbud, men det kan i så fald købes på hotellet. Hvor 
morgenmad er inkluderet er der, som regel tale om continental breakfast. 
 
Continental Breakfast: Kan bestå af brød/toast med smør/syltetøj/honning, ost, kødpålæg, 
croissant, wienerbrød, boller, juice og kaffe/te/kakao/varm mælk. 
 
Snyd ikke dig selv for at prøve en traditionel ’American breakfast’ på en af de mange originale Diners. 
 
American Breakfast: Kan bestå af æg (spejlæg/røræg/pocheret æg), omelet med fyld, bacon/pølser, 
stegte kartofler, brød/toast med smør/syltetøj/honning, pandekager/vafler med sirup/flødeskum, 
juice og kaffe/te. 
 

   

   
 
 

 

 



Vancouver:  
 

Lejlighed med lille køkken og soveværelse,  
1 dobbeltseng og en sovesofa i stuen 

 
Rosedale Condominiums  
838 Hamiliton Street 
Vancouver 

 
Rosedale Condominiums befinder sig i Yaletown, Vancouver, i centrum og tæt på stranden. 
Vancouver Waterfront og Vancouver Havn er begge et besøg værd, hvis oplevelser står på 
agendaen. Er du mere interesseret i stedets natur, kan du med fordel besøge Stanley Park og Dr. 
Sun Yat-Sen Classical Chinese Garden. Deltag i et event eller en sportbegivenhed ved BC Place 
Stadium, og giv dig selv tid til at opleve Vancouver Akvarium, som er en af topseværdighederne. 
Gæster er vilde med dette overnatningssted på grund af stedets rolige beliggenhed. 
 
Overnatningsstedet er røgfrit og har en restaurant, en indendørs pool og et motionscenter. 
Gæster tilbydes gratis Wi-Fi på fællesarealer. Andre faciliteter inkluderer et spabad, en sauna og 
parkeringsservice. Hver lejlighed har et tv med kabelkanaler og tekøkken med køleskab, komfur og 
mikrobølgeovn. Gæster kan desuden nyde godt af faciliteter såsom en 
vaskemaskine/tørretumbler, en te-/kaffemaskine, gratis Wi-Fi og dvd-afspiller. 
 
Faciliteter på overnatningsstedet 
Tæt på stranden 
Indendørs pool 
Spabad 
Sauna 
Gratis Wi-Fi 
Parkering på stedet (20 CAD pr. dag, 
inkluderer fri ind-/udkørsel) 
Parkeringsservice på stedet (30 CAD pr. nat, 
inkluderer fri ind-/udkørsel) 
Gratis baby-/barneseng 
Tekøkken 
Køleskab 
Komfur 
Mikrobølgeovn 
Køkkentøj/tallerkner/redskaber 
Kaffe-/temaskine 
1 restaurant 

Ekstra senge: 30.0 CAD pr. nat 
Kombination af bruser/badekar 
Hårtørrer 
Tv med kabelkanaler 
Dvd-afspiller 
Vaskemaskine/tørretumbler 
Vaskeri 
Aircondition 
Kæledyr er ikke tilladt 
Elevator 
Røgfrit overnatningssted 
Telefon 
Døgnåben reception 
Gratis lokalopkald 
Motionscenter 
57 værelser 
21 etager 
 

 
 
 



  
 

  
 
 

 

 
 
 
 



Victoria:  
 

Værelse med 2 dobbeltsenge 
 
James Bay Inn Hotel & Suites 
270 Government St, Victoria, BC  

 
 
James Bay Inn Hotel & Suites befinder sig i James 
Bay, Victoria, i forlystelsesområdet og tæt på stranden. Chinatown og Government House er et par 
bemærkelsesværdige seværdigheder, som du kan aflægge et lille visit. Er du mere til oplevelser, er 
både Victoria Harbour og Victoria Clipper Ferry Terminal oplagte muligheder. Deltag i et event 
eller en sportbegivenhed ved Save-On-Foods Memorial Centre, og giv dig selv tid til at opleve 
Royal BC Museum, som er en af topseværdighederne. Oplevelser som kajakroning og dykning 
giver gode muligheder for at komme ud på eller i det omgivende vand, eller du kan tage på 
eventyr ved at afprøve økoture og skydiving i nærheden. Gæster sætter pris på dette hotel og 
stedets centrale beliggenhed. 
 
Overnatningsstedet er røgfrit og har en restaurant, en bar/lounge og en kaffebar/café. Gæster 
tilbydes gratis Wi-Fi på fællesarealer. Andre faciliteter inkluderer kaffe/te på fællesarealer, 
concierge-tjenester og en døgnåben reception. Alle værelser er individuelt indrettede og har gratis 
Wi-Fi og gratis aviser. Gæster kan desuden nyde godt af faciliteter såsom fladskærms-tv med 
kabelkanaler, premium-sengetøj og gratis lokalopkald. 
 
Tilgængeligt på alle værelser: gratis Wi-Fi 
Tilgængeligt på nogle fællesarealer: gratis Wi-
Fi og internetforbindelse via kabel 
Mulighed for parkering ved vejen på stedet 
Afhentning i lufthavnen døgnet rundt 
(tillægsgebyr) 
Lufthavnstransport efter anmodning 
Mad og drikke 
Morgenmad tilberedt efter bestilling er 
tilgængelig mod et gebyr dagligt fra kl. 07.30 
til kl. 11.30. Gebyret er 12.00-14.00 CAD pr. 
person 
1 restaurant og 1 kaffebar/café 
1 bar 
Kaffe/te på fællesarealer 
Oplevelser 

Adgang til motionscenter i nærheden 
Økoture 
Vandre-/cykelruter 
Minigolf 
Familievenligt 
Minigolf 
Pengeautomat/banktjeneste 
Gratis aviser i lobbyen 
Ingen elevatorer 
Automat 
Vandbeholder 
Gæstefaciliteter 
Døgnåben reception 
Concierge-tjenester 
 

Daglig rengøring Bagageopbevaring 
Hjælp med udflugter/billetter 
 



  
 

  
 

 

 
 
 



 Courtenay:  
 

Værelse med 2 dobbeltsenge, inkl 
morgenmad  
 

Bayview Hotel 
2200 Cliffe Ave, Courtenay 
 
Bayview Hotel befinder sig i Courtenay i 
centrum og ved flodbredden. Rejsende, der søger lokale oplevelser, kan eventuelt kigge forbi 
Crown Isle Resort and Golf Community og Seal Bay Nature Park, mens dem, der er til kulturelle 
oplevelser, kan besøge Comox Air Force Museum. Rejser du med børn? Du kan overveje at tage 
dem med til Courtenay and District Museum and Paleontology Centre og Courtenay and District 
Memorial Outdoor Pool. 
 
Overnatningsstedet er røgfrit og har en indendørs pool, et døgnåbent fitnesscenter og et 
døgnåbent forretningscenter. Foruden gratis morgenmadsbuffet tilbydes gæster gratis Wi-Fi på 
fællesarealer, gratis selvstændig parkering og gratis lufthavnstransport. Andre faciliteter 
inkluderer kaffe/te på fællesarealer, et mødelokale og vaskeservice. Alle 91 værelser har gratis Wi-
Fi, gratis internetforbindelse via kabel, fladskærms-tv med digitale kanaler, køleskabe og 
mikrobølgeovne. Gæster kan desuden nyde godt af faciliteter såsom senge med topmadrasser, 
brusehoveder med spredningseffekt og kaffemaskiner. 
 
Gratis Wi-Fi og internetforbindelse via kabel 
Tilgængeligt på nogle fællesarealer: gratis Wi-
Fi og internetforbindelse via kabel 
Gratis parkering på stedet 
Skitransport i nærheden 
Gratis morgenmadsbuffet er tilgængelig fra 
kl. 06.30 til kl. 09.30 på hverdage og fra kl. 
07.00 til kl. 10.00 i weekender 
Kaffe/te på fællesarealer 
Døgnåbent fitnesscenter 
Indendørs pool 
Familievenligt 
Renseriservice 
Højstol 
Indendørs pool 

Vaskeri 
Mikrobølgeovn 
Køleskab 
Ekstra senge (tillægsgebyr) 
Vandrutsjebane 
Elevator 
Gratis aviser i lobbyen 
Pengeskab i receptionen 
Døgnåben reception 
Daglig rengøring 
Renseriservice 
Vaskeri 
Bagageopbevaring 
Hjælp med udflugter/billetter 
 

 
 
 



    
 

   
 

 

 
 
 

 
 
 



Port Hardy:  
 

Værelse med 2 dobbeltsenge, inkl 
morgenmad  
 

Quarterdeck Inn & Marina Resort 
6555 Hardy Bay Rd, Port Hardy, BC V0N 2P0,  
Canada 
 
Port Hardy 
Quarterdeck Inn & Marina Resort befinder sig tæt på lufthavnen i Port Hardy. Port Hardy Harbour 
og Port Hardy Ferry Terminal er et besøg værd, hvis oplevelser er på agendaen, mens dem der 
hellere vil nyde naturen, kan kigge forbi Allison Harbour Marine Provincial Park og Gods Pocket 
Marine Provincial Park. 
 
Quarterdeck Inn & Marina Resort 
Overnatningsstedet er røgfrit og har et mødelokale, vaskeri på stedet og en døgnåben reception. 
Foruden gratis kontinental morgenmad tilbydes gæster gratis Wi-Fi på fællesarealer. Andre 
faciliteter inkluderer hjælp med udflugter/billetter. Alle 40 værelser har gratis Wi-Fi, køleskabe og 
fladskærms-tv med kabelkanaler. Gæster kan desuden nyde godt af faciliteter såsom separate 
badekar og brusere, gratis lokalopkald og bordvifte. 
 
Faciliteter på overnatningsstedet 
Internet 
Parkering og transport 
Lufthavnstransport tur-retur (tillægsgebyr) 
Mad og drikke 
Gratis kontinental morgenmad er tilgængelig dagligt fra kl. 06.00 til kl. 10.00 
Familievenligt 
Vaskeri 
Køleskab 
Elevator 
Gæstefaciliteter 
Døgnåben reception 
Daglig rengøring 
Vaskeri 
Bagageopbevaring 
Hjælp med udflugter/billetter 
 
 



   
 

  
 

 
 
 
 



 

Prince Rubert:  
 

Værelse med 2 dobbeltsenge, inkl 
morgenmad  
 

Pacific Inn 
909 3rd Avenue West 
Prince Rupert, BC 
 
Prince Rupert 
Pacific Inn befinder sig ved havet i et godt område med nærliggende shoppingmuligheder. Kitson 
Island Marine Provincial Park og Diana Lake Provinspark reflekterer områdets naturlige skønhed. 
Områdets andre seværdigheder inkluderer Kwinitsa Station Jernbanebanemuseum og Port 
Interpretive Centre. Brug noget tid på at udforske områdets oplevelser såsom golf og hvalsafari. 
 
Pacific Inn 
Overnatningsstedet er røgfrit og har en restaurant, et døgnåbent forretningscenter og kaffe/te på 
fællesarealer. Foruden gratis kontinental morgenmad tilbydes gæster gratis Wi-Fi på fællesarealer. 
Andre faciliteter inkluderer et mødelokale, concierge-tjenester og vaskeservice. Alle 77 værelser 
har sovesofaer, køleskabe, gratis Wi-Fi og fladskærms-tv med kabelkanaler. Gæster kan desuden 
nyde godt af faciliteter såsom mikrobølgeovne, roomservice og premium-sengetøj. 
 
Faciliteter på overnatningsstedet 
Internet 
Tilgængeligt på alle værelser: gratis Wi-Fi 
Tilgængeligt på nogle fællesarealer: gratis Wi-
Fi og internetforbindelse via kabel 
Mad og drikke 
Gratis kontinental morgenmad er tilgængelig 
dagligt fra kl. 06.00 til kl. 10.00 
1 restaurant 
Roomservice er tilgængeligt 
Kaffe/te på fællesarealer 
Familievenligt 
Renseriservice 
Gratis vugger/barnesenge 
Vaskeri 
Mikrobølgeovn 

Køleskab 
Ekstra senge (tillægsgebyr) 
Sovesofa 
Praktiske faciliteter 
Elevator 
Gratis aviser i lobbyen 
Pengeskab i receptionen 
Døgnåben reception 
Concierge-tjenester 
Daglig rengøring 
Renseriservice 
Vaskeri 
Bagageopbevaring 
Flersproget medarbejderstab 
Hjælp med udflugter/billetter 

 
 
 
 



   
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smithers:  
 

Værelse med 2 dobbeltsenge, inkl morgenmad  
 

Stork Nest Inn 
6555 Hardy Bay Rd, Port Hardy, BC V0N 2P0,  
Canada 
 
 
Smithers 
Stork Nest Inn befinder sig tæt på en togstation i Smithers. Smithers Golf & Country Club og Ski 
Smithers er et besøg værd, hvis oplevelser er på agendaen, mens dem der hellere vil nyde 
naturen, kan kigge forbi Call Lake Provinspark og Driftwood Canyon Provincial Park. Indtag de 
nærliggende skibakker med langrend og alpint skiløb, eller undersøg mulighederne for andre 
udendørsoplevelser. 
 
Stork Nest Inn 
Overnatningsstedet har kaffe/te på fællesarealer, gratis morgenmad og gratis selvstændig 
parkering. Gæster tilbydes gratis Wi-Fi på fællesarealer. Alle 22 værelser har gratis Wi-Fi, gratis 
internetforbindelse via kabel, køleskabe og fladskærms-tv med kabelkanaler. Gæster kan desuden 
nyde godt af faciliteter såsom skrivebord og gratis toiletartikler. 
 
Faciliteter på overnatningsstedet 
Internet 
Gratis parkering på stedet 
Mad og drikke 
Gratis morgenmadsbuffet er tilgængelig dagligt fra kl. 07.00 til kl. 09.00 
Kaffe/te på fællesarealer 
Familievenligt 
Mikrobølgeovn (efter anmodning) 
Køleskab 
Ekstra senge (tillægsgebyr) 
Gæstefaciliteter 
Daglig rengøring 
Reception (begrænsede åbningstider) 
Bagageopbevaring 
Skiopbevaring 
Spa/Massage 
 
 



  
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Prince George:  
 

Værelse med 2 dobbeltsenge, inkl 
morgenmad  
 

Best Western Plus Prince George 
3387 Hwy 16 W, Prince George, BC V2N 
5P8, Canada 
 
 
 
 
Prince George 
Best Western Plus Prince George befinder sig i Prince George. Prince George Golf and Curling Club 
og Rotary Soccer Fields er begge et besøg værd, hvis oplevelser står på agendaen, mens dem der 
er interesseret i seværdigheder, kan kigge forbi Exploration Place Museum og videnskabscenter og 
Prince George Aquatic Centre. Ser du frem til et event eller en sportbegivenhed under din rejse? 
Se, hvad CN Centre eller Charles Jago Northern Sport Centre har på programmet. 
 
Best Western Plus Prince George 
Overnatningsstedet er røgfrit og har en indendørs pool, kaffe/te på fællesarealer og concierge-
tjenester. Foruden gratis Wi-Fi på fællesarealer tilbydes gæster gratis selvstændig parkering. 
Andre faciliteter inkluderer vaskeservice, vaskeri på stedet og en computerstation. Alle 18 
værelser har gratis Wi-Fi, gratis internetforbindelse via kabel, kaffemaskiner og hårtørrer. Gæster 
kan desuden nyde godt af telefon, strygejern/strygebræt og gratis toiletartikler. 
 
Faciliteter på overnatningsstedet 
Internet 
Gratis utildækket parkering på stedet 
Gratis autocamper-, bus- og lastbilsparkering på stedet 
Ladestation til elbiler på stedet 
Mad og drikke 
Kaffe/te på fællesarealer 
Familievenligt 
Renseriservice 
Indendørs pool 
Vaskeri 
Vandrutsjebane 
Elevator 
Pengeskab i receptionen 
Concierge-tjenester 
Daglig rengøring 
Renseriservice 
Vaskeri 
Bagageopbevaring 



Flersproget medarbejderstab 
 
 

  
 

  
 
 

 
 



Jasper, Al: 
 
Værelser med 2 dobbeltsenge  
 

The Crimson Jasper 
 200 Connaught Drive P.O. Box 1200 Jasper AB 
 
Skiløb og god mad i bjergene samt en indendørs pool 

Beliggenhed 

Ikke langt fra pisterne i Jasper finder du The Crimson Jasper. Dette motel ligger i bjergene, kun 2 
km fra Jasper, Jasper aktivitetscenter og Jasper Kommunale Bibliotek. Derudover ligger Jasper 
Artists Guild og Jasper-Yellowhead museum og arkiv 15 minutter derfra. 

Faciliteter og tjenester på ejendommen 

Efter en dejlig dag på pisterne kan gæsterne vende tilbage til The Crimson Jasper og nyde et 
lækkert måltid i restauranten, en drink i stedets bar/lounge eller en dukkert i indendørs pool. 

Faciliteter på værelset 

Alle 97 værelser har mikrobølgeovne, kaffemaskiner, gratis Wi-Fi og tv med kabel-tv. Gæster kan 
desuden nyde godt af faciliteter såsom gratis aviser, gratis lokalopkald og hårtørrer. 
 

Faciliteter på hotellet 

Efter en dag i sneen kan du slappe af med en tur i spabadet og en opkvikkende svømmetur i den 
indendørs swimmingpool. Når dagen er slut, kan du bestille afterskiing-drinks på baren i dette 
motel. 

Dette motel kan blandt andet tilbyde sine gæster en restaurant på stedet. Fællesarealerne er 
udstyret med gratis trådløs internetadgang. Der tilbydes gratis selvstændig parkering på stedet. 

The Crimson Jasper er et røgfrit hotel. 
• Brug af fitnesscenter i nærheden (rabat)  
• Bar/lounge  
• Elevator  
• Indendørs pool  
• Døgnåben reception  
• Forretningscenter  
• Konferencelokale  
• Restaurant  
• Gratis selvstændig parkering  
• Renseri-/vaskeriservice  
• Gratis Wi-Fi  
• Skitransport  

• Røgfrit overnatningssted  
• Pengeskab i receptionen  
• Transport i området (tillægsgebyr)  
• Hæveautomat/banktjenester  
• Spabad  
• Samlet antal værelser - 97  
• Antal etager - 3  
• Antal bygninger - 1  
• Bryllupsfaciliteter  
• Flersproget medarbejderstab  
• Pejs i lobbyen  
• Gratis aviser i lobbyen  
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Banff: 
 
Værelse med 2 dobbeltsenge, inkl 
morgenmad  

 

Charltons Banff 
513 Banff Ave, Banff, AB T1L 1B4, Canada 
 
 
Banff 
Charltons Banff befinder sig i Banff i bjergene og i en nationalpark. Upper Hot Springs og Banff 
Springs Golf Club er begge et besøg værd, hvis oplevelser står på agendaen. Er du mere interesseret 
i stedets natur, kan du med fordel besøge Banff Gondola og Tunnel Mountain. Banff Park Museum 
og Cross Zee Ranch er også et besøg værd. Oplevelser som kajakroning og rafting giver gode 
muligheder for at komme ud på eller i det omgivende vand, eller du kan tage på eventyr ved at 
afprøve vandre-/cykelruter i nærheden. 
 
Charltons Banff 
Overnatningsstedet er røgfrit og har kaffe/te på fællesarealer, vaskeservice og vaskeri på stedet. 
Foruden lokale retter tilbydes gæster gratis Wi-Fi på fællesarealer og gratis selvstændig parkering. 
Andre faciliteter inkluderer gratis aviser, hjælp med udflugter/billetter og en pejs i lobbyen. Alle 65 
værelser har senge med topmadrasser, premium-sengetøj, gratis Wi-Fi og LCD-tv med kabelkanaler. 
Gæster kan desuden nyde godt af faciliteter såsom kaffemaskiner og elkedler. 
 
Faciliteter på overnatningsstedet 
Internet 
Gratis parkering på stedet 
Skitransport i nærheden 
Gratis lokale morgenmadsretter er tilgængelig dagligt fra kl. 07.00 til kl. 10.00 
Kaffe/te på fællesarealer 
Familievenligt 
Renseriservice 
Gratis vugger/barnesenge 
Vaskeri 
Elevator 
Gratis aviser i lobbyen 
Pengeskab i receptionen 
Daglig rengøring 
Renseriservice 
Reception (begrænsede åbningstider) 
Vaskeri 
Bagageopbevaring 
Liftkort 
Hjælp med udflugter/billetter 
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Calgary:  
 

Værelse med 2 dobbeltsenge, inkl 
morgenmad  
 

Best Western Airport Inn 
1947 18 Ave NE, Calgary, AB T2E 7T8, Canada 
 
Calgary 
Best Western Airport Inn befinder sig tæt på 
lufthavnen i Calgary. Sunridge Indkøbscenter og 17 Avenue SW er begge et besøg værd, hvis 
shopping står på agendaen. Er det derimod stedets populære seværdigheder, der lokker, kan du 
kigge forbi Calgary Zoo og Calgary Tower. Ser du frem til et event eller en sportbegivenhed under 
dit ophold? Se, hvad Stampede Park eller Scotiabank Saddledome har på programmet. 
 
 
Best Western Airport Inn 
Overnatningsstedet er røgfrit og har en indendørs pool, et fitnesscenter og et spabad. Foruden 
gratis komplet morgenmad tilbydes gæster gratis Wi-Fi på fællesarealer og gratis selvstændig 
parkering. Andre faciliteter inkluderer et forretningscenter, vaskeservice og vaskeri på stedet. Alle 
76 værelser har gratis Wi-Fi, gratis internetforbindelse via kabel, fladskærms-tv med kabelkanaler, 
køleskabe og mikrobølgeovne. Gæster kan desuden nyde godt af faciliteter såsom kaffemaskiner, 
gratis aviser og gratis lokalopkald. 
 
Faciliteter på overnatningsstedet 
Internet 
Gratis parkering på stedet 
Parkering på stedet er tilgængelig for kørestolsbrugere 
Gratis komplet morgenmad 
Fitnesscenter 
Indendørs pool 
Spabad 
Familievenligt 
Renseriservice 
Gratis vugger/barnesenge 
Indendørs pool 
Vaskeri 
Mikrobølgeovn 
Køleskab 
Ekstra senge (tillægsgebyr) 
Elevator 
Gratis aviser i lobbyen 
Gæstefaciliteter 
Døgnåben reception 
Daglig rengøring 
Renseriservice 
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Vaskeri 
Bagageopbevaring 
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Bilbeskrivelse 
 

 

 

CHEVROLET IMPALA 
ELLER LIGNENDE | FULL SIZE BILKATEGORI 

 
 
Specifik mærke/model og/eller tilgængelighed kan variere fra sted til sted. 

Viste biler repræsenterer producentens basismodel. 

 
DIN BILLEJE INKLUDERER: 
* Fri kilometer og brandforsikring 
* Ansvarsforsikring for skader på personer eller ting uden for udlejningsbilen. 
* Billejen inkluderer skadesforsikring (CDW) og tyveriforsikring uden selvrisiko. 
* Lufthavnsafgift, når billejen starter fra en station i en lufthavn. 
* Ekstra chauffør 
 
DIN BILLEJE INKLUDERER IKKE: 
* Forsikring for personskader på fører og passagerer. Frivillig forsikring tilbydes eventuelt på stedet 
mod et tillæg. 
* Lokale (motor-)vejsafgifter eller vignetter, påkrævet i henhold til de lokale myndigheder. 
* Ved forlængelse af billejen efter dens påbegyndelse tilkommer et gebyr på ca. 10.99 US$/dag i 
tillæg til den daglige rate for lejen. 

• Minimumsalder: 21  

• Alderstillæg: Fører mellem 21 - 24 år er forpligtet til at betale et ekstra gebyr på ca. USD 

25.00, per dag, betalt lokalt.  

• Børnesæder: Ca. USD 9.95, per dag (maksimum USD 70.00), betalt lokalt. Det er 

obligatorisk at inkludere barnets alder i forespørgelsen. Tilgængelig kun for børn med en 

alder på 0 til 4 år. 

Tillæg afregnes direkte til udlejningsfirma ved afhentning af bil 

 
 
Envejsleje:  bilen afleveres et andet sted end den afhentes, skal der direkte til biludlejer betales et 
gebyr på ca kr. 2.400,- 
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Registrering af rejsende til USA og Canada: 
 
Den rejsende har selv ansvaret for at ansøgningen om rejsetilladelse er registreret, og at en 
godkendelse af denne er modtaget inden afrejse. Ansøgningen skal være gennemført senest 72 
timer før afrejse via hjemmesiden https://esta.cbp.dhs.gov/ 
 
Danske statsborgere skal søge om indrejsetilladelse til Canada, hvis de ønsker at besøge landet. 
Dette gælder også, hvis du mellemlander i Canada på vej til en anden destination. 
Indrejsetilladelsen hedder eTA og koster kun 7 CAD, Du kan søge eTA til Canada her. 
 
COVID-19: 

Vigtigt: Denne destination har muligvis rejsebegrænsninger grundet COVID-19, herunder særlige 
restriktioner for logi. Tjek alle nationale og lokale sundhedsmæssige vejledninger for denne 
destination før du bestiller. 
 
 

Pris 
 
Samlet pris pr. person for fly København – Vancouver og Calgary - Københavnr inkl. skatter og afgifter, 
1x23kg ind check bagage, 15 x overnatning på hotelværelser som beskrevet, samt 9 x morgenmad, 
hvor det er anført. Færge med bil mellem Port Hardy og Prince Rubert, og mellem Vancouver og 
Victoria.  Billeje under hele opholdet inkl., forsikring, skatter o.l., fri kilometer, en ekstra chauffør,  
 
 

I alt pr. person kr. 20.500,00 v/ 3 voksne  
 
Bestilling:   
Hvis tilbuddet er som ønsket, sendes en bekræftelse pr. mail til usarejser@my-light.dk, hvor der 
anføres tilbudsnummer samt det fulde navn (som er anført i passet), pasnummer, passets 
udløbsdato, passets udstedelsessted, nationalitet, fødselsdage på alle rejsedeltagere og hvem der 
er chauffør.  
 
Betaling: 
Ved under 3 måneder til afrejse: 
Hele rejsens pris overføres til bankkonto nr. 9070-2021847030, eller der kan betales med kort via 
My-Lights hjemmeside (bemærk at der på hjemmesiden er kortgebyr for nogle kort, og dette beløb 
skal tillægges prisen). 
 
Mere end 3 måneder til afrejse: 
Halvdelen af rejsens pris betales ved ordre og restbetaling betales 3 måneder før afrejse. Der kan 
vælges mellem overførsel til bankkonto nr. 9070-2021847030eller der kan betales med kort via My-
Lights hjemmeside (bemærk at der på hjemmesiden er et kortgebyr for nogle kort, og dette beløb 
skal tillægges prisen). 
 

https://esta.cbp.dhs.gov/
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en&_ga=1.136119729.1208016778.1442223125
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Ændringer: 
Hvis der ønskes ændringer til det fremsendte eller der er spørgsmål, kontakt da venligst My-Light. 
My-Light fremsender herefter et revideret tilbud på det ønskede. 
Hvis det ønskes, kan My-Light også ringe dig op på et aftalt tidspunkt. 
 
 
 
Diverse:   
Der tages forbehold for udsolgt fly, hotel mv. 
Så snart betalingen er registreret, og de personlige oplysninger er modtaget, vil My-Light staks gå i 
gang med at booke rejsen. Da vi bl.a. anvender de bedste aktuelle tilbud på internettet, kan det ske 
i enkelte tilfælde, at der senere kan være udsolgt eller prisen er steget. I disse få tilfælde tilbydes et 
alternativ til det oprindelige og ofte til den samme pris, og intet bookes uden accept fra kunden. 
My-light gør det på denne måde, for at holde prisen til kunden helt i bund. Så jo kortere tid fra 
tilbud til ord 

 


