OSLAGBARA KANADA

5-20 september 2014

Följ med till världens viktigaste skogsbruksnation och upplev Kanadas ”pärlor”:
prärien, Klippiga bergen, mäktiga skogar och Stilla havet.
Guide och reseledning Jan Hedberg & Anna Öhrström

Enorma skogsvidder, tempererade regnskogar i Stillahavsmiljöer på Vancouver
Island, Calgary, dinosauriefossil, stora jordbruk på prärien, nybyggarhistorik, oljeproduktion, världens vackraste nationalparker, fantastiska barrskogar och turkost
glaciärvatten i ”Rocky Mountains”, skogsbruk i världens intensivaste skogsbruksområde, vår svenska Contortas härkomst, världens största sågverk, de enorma
barkborreangreppen, indianhistorik, björnskådning, valskådning, kryssning, stora
grova träd mm, mm. Genomgående oslagbara naturscenerier som ibland känns
overkliga. Följ med på en resa med många kontraster, fantastisk natur och stora
vegetationsskiftningar i provinserna Alberta och British Columbia.

Fred 5 sept. Sverige-Calgary Kanada
Samling på Arlanda kl.10.00 för avresa mot Nordamerika. Ankomst på kvällen till Calgary vid
20-tiden. Vår buss möter upp och vi kör in till centrala Calgary för incheckning.
Övernattning på Best Western.
Lörd 6 sept. Calgary-Kanadas historik, kolonisering, prärie, Badlands, dinosauriefossil, storskaligt jordbruk och cowboykultur
Vi lämnar hotellet för en kortare sightseeing i Calgary med besök i Heritage Village där vi får
göra en tidsresa från ”first nations”, indianernas levnadssätt, handelsbolagens fort till nybyggarmiljöer. Vi får även en chans att ta del av bilens, bensinens och oljans historik i Alberta
genom ett museum med bilar och bensinpumpar. Vi fortsätter österut över den oändliga prärien till Drumheller i en landskapstyp som kallas ”Badlands”. Här har man hittat några av de
bäst bevarade dinosauriefossilerna i världen, tillhör UNESCOS Världsarv. Vi besöker det berömda dinosauriemuséet. På hemvägen mot Calgary besöker vi ett storjordbruk som drivs av
danskättlingar. Middag på präriepuben ”Last chance” med kulhål i väggen ovanför pianot.
Övernattning på Best Western centralt i Calgary för de som överlevt puben. Frukost och middag ingår.

Sönd 7 sept: Calgary-Olympiabyn, Banff, heta källor, slott i barrskogen
Vi lämnar Calgary och kör västerut genom en landskapstyp som kallas ”foothills” mot Rocky
Mountains. Vi kör upp i delar av den olympiska vinterbyn från 1988. Vi fortsätter vidare upp till
den berömda bergsorten Banff med flertalet sevärdheter. Vi börjar med ett dopp i heta källor, besök i byn med möjlighet till lite shopping och museibesök. Vi gör en rundtur och fotar
dessa naturscenerier. Sen em/kväll åker vi upp till ett av världens mest kända hotell, Fairmont
Banff Spring resort, med anor från 1800-tals turism (768 rum och 11 restauranger). Vi tittar oss
omkring i denna omtalade byggnad med många fina miljöer och trädetaljer. Middag på
egen hand på hotellet. Åter till vårt hotell, Best Western, i Banff. Frukost ingår.

Månd 8 sept. Banff – Lake Louise - Jasper
Idag har vi globalt oslagbara scenerier framför oss. I Sverige är våra nationalparker svåråtkomliga och vi måste vandra för att komma in i dem. I Nordamerika bygger man väg in i parkerna så att så många som möjligt kan få uppleva vildmarken och vilda djur. Vi kör genom
Banff nationalpark till Jasper Nationalpark med möjlighet att se bergsgetter, svartbjörn, vithövdad örn mm. Vi stannar till på vackra platser för fotografering och dagen handlar mest
om att njuta och ta in. Bergsorten Lake Louise med ytterligare ett berömt hotell vid den turkosgröna sjön är ett av de mest populära besöksmålen här. Vi stannar till för en stunds promenad och fika på hotellet innan vi fortsätter. Vi åker upp i en gondol för att få fina översiktsvyer.
Intar sedan en buffélunch i ett häftigt timmerhus. Vi gör ett stopp vid en besöksglaciär där
specialbussar tar oss upp på glaciären för en promenad och information om hur glaciärer/
inlandsisar fungerar. Många aha-upplevelser kopplat till våra spår av inlandsisen. För den som
vill, törs provar vi Rocky Mountains hetaste turistattraktion ”Skywalk” som invigs 1/5-14. Vi
checkar in på Best Western i Jasper. Middag på egen hand. Frukost, lunch ingår.

Tisd 9 sept. Jasper — Lake Malign– Jasper
Vi börjar dagen med en busstur till en av de mest kända sjöarna, Lake Malign. Vi gör en båttur på ca 2 timmar och stannar till vid den mest fotograferade vyn i Rocky Mountains ”Spirit
Island”. Efter båtturen äter vi lunch vid sjön för att sedan vända åter mot Jasper via vackra
vattenfall. Resten av eftermiddagen fri tid till att besöka museum som bland annat visar de
gamla handelsvägarna genom Kanada, forten mm. Övernattning på Best Western i Jasper.
Frukost och lunch ingår.

Onsd 10 sept. Jasper -Prince George, världens skogsbrukscentrum
Vi åker västerut och lämnar de mest dramatiska bergen. Vi stannar
till vid två fascinerande ”Old Growth” skogar för fina promenader
och referensupplevelser på hur stora träden kan bli även i Kanada.
Vi ser först en skog som domineras av stora hemlock och cederträd.
Skog nummer två är en unik tempererad barrskog ca 700 km från
kusten med bl a fantastiska cedrar varav några är bland de största
i Kanada. Vi stannar också till och ser hantverk av cederträ.
Framme i Prince George checkar vi in på Days Inn. Frukost ingår.

Torsd 11 sept. Prince George, universitetet, Mountain Pine Beetle, CANFOR, skogsbesök
Vi börjar dagen på universitet i Prince George där vår ambassadör från Sverige, Staffan Lindgren, berättar om sina erfarenheter från området. I Prince George fanns omkring 500 sågverk
på 50-talet, idag finns ett fåtal stora kvar. Staffan har bott i Kanada sedan 1977 och i PG sedan 1994. Staffan är entomolog och professor vid universitetet och han har följt utvecklingen
av den katastrof som pågår i Contortaskogarna här. Resten av dagen är Canfor värd för oss.
Canfor är Kanadas största skogsföretag med 14 industrienheter i BC/Alberta. Vi kommer att få
information, besöka industri och vi planerar för ett besök på någon avverkning i området. Ev
hinner vi med ett besök på ett skogsmuseum. Boende på Days Inn. Frukost ingår.

Fred 12 sept. Prince George — Vanderhof — Houston– Smithers
Vi börjar dagen med ett besök på ett sågverk som startats av en holländare med mycket intressant historia. Vi lämnar PG och följer den gamla handelsvägen för Hudson Bay Company i
början av 1800-talet. Vägen är även idag en handelskorridor där järnvägen gjort sitt intåg
och firar 100 år 2014. Vi börjar dock dagen några mil utanför PG med ett kort stopp vid Sweden Creek med anor från Småland. Vi fortsätter till Vanderhof där vi träffar British Colombia
Forest Service för information och inblick i skogsbruket från statligt håll. Skogsvårdslag, rådgivning, skogsbrandsbekämpning, barkborreangrepp mm. Vi kommer även att möta någon av
de 35 privata småskogsägarna i området som annars domineras av statligt ägd skog. Vi fortsätter till Houston där vi besöker världens största sågverk som de sista åren sågat så mycket
”beetle-virke” som möjligt för att rädda vad som räddas kan. 2,2 miljoner m3 med rundtimmer/stockar förbrukas varje år i snitt. Boende på Hudson Bay Lodge i Smithers. Frukost ingår.
Lörd 13 sept. Smithers-Hazelton-North Pacific Cannery-Prince Rupert (gränsstad till Alaska)
Vidare västerut genom oändliga skogar med små byar här och där. Vi stannar till i ett indianreservat för Ksan-indianer och besöker deras museum som har många fina museiföremål utställda, bland annat totempålar, kanoter, redskap, textilier mm. Förhoppningsvis kan muséets
intendent guida oss. Hennes släkthistoria om sin morfar som lämnade Stockholm i slutet på
1800-talet och som förälskade sig i en Indianflicka är fascinerande. ”Rut” är mörk men har blå
ögon och kan svara på alla frågor vi har om indianernas historik och dagens leverne. Det är
svårt att få till ett bättre informativt möte med dagens ”first nations”. Dagen avslutas vid Stilla
havskusten med ett besök i den gamla fiskebyn Port Edward. Där fanns det anrika företaget
”North Pacific Connery” som var ett fiskrenseri med konserveringsteknik från slutet av 1800talet. Fabriken berättar om kustens rika laxfiske av Sockeye, Chinock, Koho mm. Vi äter middag i denna historiska och pittoreska fiskeby. Incheckning på hotell Highlander Plaza i Prince
Rupert. Frukost, lunch och middag ingår.

Sönd 14 sept. Prince Rupert—Port Hardy Vancouver Island
Vi reser från Prince Rupert vid 7-tiden för en kryssning inomskärs längs Alaska Marine Highway
som går från Vancouver till Anchorage och är drygt 500 mil lång. Båtresan tar oss ca 16 timmar söderut och vi passerar flera orter som BellaBella och Swanson Bay där man startade en
sulfitmassafabrik 1909. Fabriken lades ned 1918 och låg i väglöst land. Virket och den producerade massan transporterades till havs hela tiden. Orten hade även en hyvel- och takspånsfabrik. Det finns mycket att se och uppleva under båtturen. Varierande miljöer med regnskog, vackra öar, möjlighet att se valar, delfiner, björn, havsörn mm. Vi kommer till Port Hardy
sent på kvällen. Incheckning på vårt hotell Glen Lyon i Port Hardy. Den här dagen får vi köpa
egen frukost, lunch och middag på båten. Det serveras buffé för den som vill njuta av god
mat på kryssningen.

Månd 15 sept. Port Hardy—Telegraph Cove -Campell River
Vi är nu på den skogligt berömda och välkända ön Vancouver Island med varierande miljöer
från Stilla havskust till regnskogar och bergsskogar med bergstoppar över 2000 möh. Vi kommer att köra genom hela ön från norr till söder under några dagar med många härliga vyer
och upplevelser. Vi börjar dagen med ett stopp i den gamla fiskebyn, ”Telegraph Cove” där
vi äter en havsinspirerad lunch. En K-märkt by med gamla traditionella byggnader på pålar
och med ett val- och havsmuseum. Vi besöker en av alla rundvirkesterminaler som finns längs
öns kust. Här finns grova stockar av ceder, douglasgran m fl. På eftermiddagen kör vi vidare
söderut till Campbell River som är grundat av två svenska äventyrare på 1800-talet. Övernattning i Campbell River på The Coast Discovery Inn and Marina. Frukost, lunch ingår.

Tisd 16 sept. Campell River-fridag med valmöjligheter; grizzlyskådning, valskådning, laxfiske
Vi har en fridag med ”val”-fria aktiviteter. Här finns många möjligheter; laxfiske, havsturer, valskådning, björnskådning av grizzly som fiskar lax mm. Den
som vill kan shoppa, gå på museum eller bara strosa runt och njuta av det
havsnära läget. Övernattning igen på The Coast Discovery Inn and Marina.
Frukost ingår.
OBS! Anmäl i förväg om du vill delta i heldagstur grizzlyskådning ca 2000 kr
inkl lunch, båt/8 tim om 12 pers, laxfiske ca 900 kr/4 tim om 4 pers, valskådning ca 1000 kr/pers/6 tim. OBS! Alla dessa priser beror på antal deltagare.

Onsd 17 sept. Campbell River—Port Alberni
Efter frukost kör vi först söderut och sedan västerut in på ön mot Port Alberni som ligger vid
västkusten. Vi gör ett stopp i den mest kända storskogen på ön, ”The Cathedral Grove”, med
douglasgranar du inte sett motstycke till. Det finns uppgifter på douglasgran över 100 m höga
på ön. Vi går en pedagogiskt anlagd slinga med information och bra fotomöjligheter. Vi fortsätter till Port Alberni där vi träffar våra skogliga kontakter och får ta del av privatskogsbruk,
skogsbruk som ägs av ”first nations”/indianer, besök på en ceder- eller hemlocksåg, besök i
historisk park med ångsågverk och ångdriven skogsvinsch. Vi hoppas kunna få en demonstration av någon av dessa i drift. Övernattning på Best Western i Port Alberni. Frukost och
middag ingår.
Torsd 18 sept. Port Alberni –Victoria– Vancouver
Vi fortsätter söderut på ön och besöker ett skogsmuseum söder om Duncan innan vi anländer
till huvudstaden i BC, Victoria. Här gör vi en liten sightseeing via parlamentsbyggnaden, hamnen, de gamla stadsdelarna och en stunds fri tid. Sedan åker vi mot färjeterminalen och tar
båten mot Vancouver. Incheckning i Vancouver på hotell ?? Frukost ingår.

Fred 19 sept. Vancouver
Efter frukost gör vi en sightseeing i staden med bland annat Stanley park och ett besök i en
skog med hängbroar, ”Capillano Suspension Bridge Park”. Därefter äter vi en gemensam avslutningsmåltid i Vancouver Tower innan vi åker ut till flygplatsen för avresa kl. 20.40. Frukost
och tidig middag ingår.
Lörd 20 sept. Sverige Ankomst Arlanda vid 20.25 via London.
Pris: 31.700 sek (vid 35 bet)
Detta ingår:

Flygskatt: 3890 sek/person

Enkelrum: 6900 sek

Reguljärflyg T&R Arlanda-Calgary-Vancouver-Arlanda
Inkvartering i dubbelrum på hotell/motell med bra standard
Buss med turistbusstandard hela resan
2 båtkryssningar Prince Rupert-Port Hardy, Victoria– Vancouver
Frukostpension, reservation för en frukost i Prince Rupert
4 luncher, 4 middagar
Inträdesavgifter enligt programmet: gondol, muséer, nationalparker
Bad i varma källor
Reseledning av två svensktalande guider
Studiebesök med lokala guider, företagsbesök
Utbildningskompendium och skogligt studiematerial
Transfer vid ankomst och avresa i Kanada
Alla besök och konversationer översätts till svenska

Detta ingår inte: Flygskatt, se ovan
Avbeställningsskydd
Reseförsäkring (se din hemförsäkring)
Övriga måltider
Dricks vid måltider, på hotellrum, till busschaufför
Valfri aktivitet 16/9 bokas vid anmälan, betalas med slutfaktura. Se programmet.






Vi kommer att organisera fler gemensamma måltider, lunchpåsar vid behov.
Reservation för ändringar i programmet enligt allmänna resevillkor.
Prisreservation med avseende på antal deltagare och valutakurser i CAD, NOK.
Platserna är begränsade, min 20 deltagare krävs för genomförande.
Anmälan på sedvanlig blankett från hemsidan eller via telefon.

Varmt välkommen till vår mäktigaste skogsresa!
Jan 070-671 72 22 & Anna 070-224 07 30

www.skogsresor.se

jan@skogsresor.se

