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Vancouver er en by i provinsen Britisk 

Columbia i Canada med 583.296 indbyggere. 

Det er en af verdens smukkest beliggende 

byer, omgivet af Georgia Strædet på den ene 

side og storslåede bjerge på den anden. Her i 

det vestligste Canada er klimaet behageligt 

med varme somre og milde, men regnfulde 

vintre. Vancouver er porten til Asien, og der 

er mange immigranter her såvel fra 

Sydøstasien, især Kina og Hongkong, som fra 

resten af verden.  

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.  

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.  

 

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. 

 

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 

Vancouver Victoria (130 km fra Vancouver) 

Courtenay (220 km fra Victoria) 

Port Hardy (290 km fra Courtenay) 

Kør selv-ferie i det Vest Canada 

Det bedste af det vestlige Canada. Start/stop i Vancouver og Calgary og kør så af sted mellem de 2 byer,  mod bjørne og 

bjergtinder, besøg i to af Canadas smukkeste nationalparker, Banff og Jasper. Køretur på den fantastiske Icefields Parkway, 

15 timers færgefart gennem Inside Passagen, hvor smalle fjorde danner kontraster til den stejle kystlinje, og forbinder 

fastlandet med Vancouver Island. Så på rundturen er der rig mulighed for store oplevelser i naturen og tæt på dyrelivet. 

 

Pris eksempel: 17 
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Færgen mod Prince Rubert 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 kystlinje. Kort kørsel til hotel i Prince 

Rubert

 

 

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. 

 

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 

 

 

Stop evt. ved Ancient Cedar Forest, hvis der er 

tid til en spadseretur blandt de kæmpe 

cedertræer. 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 

 

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. Vandet i Lake Louise overrasker ved at 

være helt turkisgrønt

 

 

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 

Rode 

Prince Rubert (290 km fra Port Hardy) 

Smithers (350 km fra Prince Rubert) 

Prince George (375 km fra Smithers) 

Rubert) 

Jasper National Park (375 km ) 

Banff National Park (290 km ) 

Calgary (290 km fra Bnaff) 
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