Oslagbara Kanada
En skogsresa genom provinserna Alberta och British Columbia
19 augusti  -2 september 2017

Resan sker i samarbete med Skogsresor.

www.scaskog.com

Följ med till Kanada
– ett land med många kontraster
Nu har du som är skogsägare chansen att få göra en spännande och rolig
skogsresa till Kanada, tillsammans med SCA och Skogsresor.
Vi börjar i Calgary och rör oss genom provinserna Alberta och British Columbia för att avsluta resan
i Vancouver. Du får uppleva prärien, Klippiga bergen, enorma skogsvidder, tempererade regnskogar,
dinosauriefossil, vackra nationalparker, fantastiska barrskogar, Stilla havsmiljön, skogsbruk, världens
största sågverk, vilda djur, kryssning till havs och mycket mer. Resan leds av svensktalande och kunniga
guider. Med på resan finns även några av SCAs virkesköpare.

Varmt välkommen till en oförglömlig skogsresa!

Sent på eftermiddagen/kvällen åker vi upp till Fairmont
Banff Spring resort, ett av världens mest kända hotell med
anor från 1800-talet. Middag på egen hand på det kända
hotellet eller nere i staden för de som önskar. Övernattning
på Banff lnn. (F)

Dag 4, tisdag 22 augusti

Reseprogram
Dag 1, lördag 19 augusti
Vi samlas på Arlanda för avresa mot Calgary. Väl framme
möter vår buss oss på flygplatsen och tar oss till centrala
Calgary för incheckning på hotell Best Western. Vi tar en
gemensam, välbehövlig promenad till Calgary Tower där
vi får en fin utsikt över staden och prärien.

Dag 2, söndag 20 augusti
Vi börjar med en kortare sightseeing i Calgary med besök
i Heritage Village. Där gör vi en tidsresa och upplever allt
från first nations – Kanadas ursprungsbefolkning – till
handelsbolagens fort och nybyggarmiljöer. Vi besöker även
ett museum där vi lär oss mer om bilens, bensinens och
oljans historik.
Vi fortsätter resan österut över den oändliga prärien till
Drumheller, vars landskap kallas Badlands. Här har man
hittat några av världens bäst bevarade dinosauriefossil
och området finns upptaget på Unescos Världsarvslista. Vi
besöker det berömda dinosauriemuseet. På vägen tillbaka
till Calgary besöker vi en dansk jordbrukskoloni. Vi äter
sedan en barbequemiddag på präriepuben ”Last chance”
som har kulhål i väggen ovanför pianot. Övernattning på
Best Western Calgary. (F/M)

Dag 3, måndag 21 augusti
Vi lämnar Calgary och kör västerut mot Rocky Mountains
och den berömda bergsorten Banff med flertalet sevärdheter. Vi börjar med ett dopp i heta källor och besöker sedan
byn. Därefter gör vi en guidad tur i området där du har
chans att fotografera vackra naturscenerier.

Denna dag väntar oslagbara scenerier. Vi kör genom Banff
nationalpark till Jasper nationalpark och med lite tur
får vi se bergsgetter, svartbjörn, vithövdad örn m m. Vi
stannar till på vackra platser för fotografering. Bergsorten
Lake Louise är ett av de mest populära besöksmålen. Här
stannar vi för en kortare promenad och fika på ännu ett
berömt hotell.
Sedan åker vi gondol upp till Lake Louise Ski Resort på
berget Mt Richardson för att få fina översiktsvyer. När vi
kommer ner igen äter vi gemensam lunch i ett häftigt timmerhus. Vi gör även ett stopp där specialbussar tar oss upp
på en glaciär. Den som vill har även möjlighet att pröva
Skywalk, Rocky Mountains hetaste turistattraktion. Därefter checkar vi in på hotell Best Western i Jasper. (F/L)

Dag 5, onsdag 23 augusti
Vi åker västerut och lämnar de dramatiska bergen. Vi
stannar till vid två fascinerande så kallade Old Growthskogar för fina promenader. Vi besöker först en skog som
domineras av stora hemlock- och cederträd. Nästa skog
är en unik tempererad barrskog, ca 700 km från kusten,
med bl a fantastiska röda cedrar varav några är bland de
största i Kanada.
När vi kommer till Prince George besöker vi ett skogsmuseum, som en introduktion till de kommande dagarnas
skogsbrukstema. Vi hoppas få till ett besök på Wood Innovation centre. Vi övernattar på hotell Ramada. (F/L)

Dag 6, torsdag 24 augusti
Vi börjar dagen med ett besök hos den entusiasmerande
sågverksentreprenören John Brink. Han är en extremt aktiv pensionär som kommer att berätta om sitt företagande
och Prince Georges skogsindustrihistoria med perspektiv
på både dåtid, nutid och framtid.
Därefter fortsätter vi med ett besök hos Canfor, Kanadas största skogsföretag. Vi får lära oss mer om företagets
historia, avverkningsrätter på statlig mark och de enorma
angreppen på skog som orsakas av tallbastborren, Mountain Pine Beetle. Eftermiddagen planerar vi att avsätta till
avverkning. Vi bor ännu en natt på hotell Ramada. (F)

och besöker deras museum med bland annat totempålar,
kanoter, redskap och textilier. Här har du möjlighet att
få svar på dina frågor om indianernas historik och hur de
lever i dag.
Dagen avslutas vid Stilla havskusten med ett besök i den
gamla pittoreska fiskebyn Port Edward. Byn har livnärt sig
på kustens rika laxfiske och en konserveringsfabrik som nu
är ett museum. Här äter vi laxmiddag tillsammans.
Därefter besöker vi en härlig kustregnskog med exempelvis sitkagranar, ceder och douglasgran. Övernattning
på hotell Highlander Plaza i Prince Rupert. (F/L/M)

Dag 9, söndag 27 augusti
Dag 7, fredag 25 augusti
Vi lämnar Prince George och följer en gammal handelsväg
från början av 1800-talet. Efter ett fotostopp vid Sweden
Creek road fortsätter vi till trakterna av Vanderhof där vi
träffar representanter från British Colombia Forest Service. De ger oss en inblick i skogsbruket sett ur en statlig
synvinkel och berättar bland annat om skogsvårdslagen,
rådgivning, skogsbrandsbekämpning och granbarkborreangrepp. Vi besöker även någon av de 35 privata småskogsägarna som finns i området och får inblick i familjeskogsbruket.
På eftermiddagen kommer vi till Houston där vi besöker
världens största sågverk. Övernattning på Prestige Hudson
Bay Lodge i Smithers. (F/L)

Dag 8, lördag 26 augusti
Färden går vidare västerut genom oändliga skogar med
små byar. Vi stannar till i ett reservat för Ksanindianer

Vi lämnar Prince Rupert redan vid sjutiden på morgonen
för en kryssning som går inomskärs längs den 500 mil
långa Alaska Marine Highway. Båtresan tar ca 16 timmar
och tar oss söderut. Det finns mycket att se under båtturen: varierande miljöer med regnskog, vackra öar och
djur som till exempel valar, delfiner, björn och havsörn.
Vi kommer till Port Hardy på kvällen och övernattar på
hotell Glen Lyon.

Dag 10, måndag 28 augusti

Dag 12, onsdag 30 augusti

Nu är vi på den skogligt berömda och välkända ön Vancouver lsland. Ön har mycket varierande miljöer; från
Stilla havskust och regnskogar till bergsskogar med bergstoppar som sträcker sig 2 000 m ö h.
Vi börjar dagen med ett stopp i den gamla fiskebyn Telegraph Cove, som är kulturminnesmärkt, och besöker ett
val- och havsmuseum. Här äter vi en gemensam laxbarbeque. Vi planerar för ett besök på en av alla rundvirkesterminaler som finns längs öns kust. Här hanterar man grova
stockar av bl a gul ceder, hemlock och douglasgran.
På eftermiddagen kör vi vidare söderut till Campbell River som grundades av två svenska äventyrare på 1800-talet. Vi övernattar i Campbell River på Painter’s Lodge and
Resort, ett mycket vackert hotell vid havet. (F/L)

Efter frukost gör vi ett besök vid en älv för att se hur
laxen vandrar. Sedan kör vi till Port Alberni som ligger på
öns västkust. På vägen till Port Alberni gör vi ett stopp i
The Cathedral Grove med sina magnifika douglasgranar.
Här promenerar vi längs en stig med information och bra
fotomöjligheter.
I Port Alberni träffar vi våra skogliga kontakter för att
få veta mer om privatskogsbruket på ön och har chans att
diskutera skog och skogsbruksförhållanden. Vi övernattar
på hotell Best Western i Port Alberni. (F)

Dag 11, tisdag 29 augusti
Detta är en dag med valfria aktiviteter. Här har du många
möjligheter att göra spännande utflykter: laxfiske, valskådning eller björnskådning på grizzlybjörnar som fiskar lax
mm. Den som inte väljer en aktivitet kan i stället shoppa,
gå på museum eller bara strosa runt och njuta av omgivningarna. lnga museiavgifter ingår denna dag. Vi sover
ännu en natt på Painter’s Lodge and Resort. (F)
Alla aktiviteter ligger utanför reseprogrammet och betalas separat vid slutfakturan. Du måste anmäla i förväg om
du vill delta i någon av aktiviteterna. Välj mellan:
1. Grizzlyskådning, ca 2 850 kr/person, 8 tim inkl
lunchpaket.
2. Laxfiske, ca 1 000 kr/person, 4 tim.
3. Valskådning, ca 1 100 kr/person, 6 tim inkl lunchpaket.
OBS! Priserna avgörs av antalet deltagare.

Dag 13, torsdag 31 augusti
I dag åker vi ångtåg till ett skogshistoriskt intressant område. Här finns ett gammalt ångsågverk och en ångdriven
skogsvinsch/steamdonkey samt en massa gamla byggnader
som knyter an till skogsarbetarlivet i området. Vi får uppleva maskinerna i drift och känna på historiens vingslag.
På eftermiddagen åker vi vidare österut mot Nanaimo
där vi tar färjan över till Vancouver. Vi övernattar på
hotell Best Western Capillano i Vancouver. (F/L)

Dag 14, fredag 1 september
Vi börjar dagen med ett besök i Capillano Suspension
Bridge Park. Det är ett mycket spännande skogsområde
norr om staden, med hängbroar och spektakulära leder i
vacker skog.
Vi kör sedan in i downtown Vancouver för sightseeing i
bl a Stanley park. Vi äter en gemensam avslutningsmåltid
i Vancouver Tower. Därefter åker vi till flygplatsen för
avresa till Sverige kl. 18.30. (F/L)

Dag 15, lördag 2 september
Vi anländer till Stockholm-Arlanda kl. 17.20.

Pris: 39 800 SEK/pers från Arlanda/Köpenhamn (vid 40 betalande
deltagare).
Flygskatt: 3 706 SEK Arlanda.
Tillägg för enkelrum: 7 750 SEK.

Detta ingår
• Reguljärflyg T&R Arlanda/Cph-Calgary-Vancouver-Arlanda/Cph,
Air Canada.
• Transfer vid ankomst och avresa i Kanada.
• Inkvartering i dubbelrum på hotell/motell med bra standard.
• Buss med turistbusstandard och toalett under hela resan.
• 2 båtkryssningar: Prince Rupert-Port Hardy och NanaimoVancouver.
• Frukost varje dag, förutom en frukost på kryssningsbåten i
Prince Rupert. Då köper var och en frukost själv på båten.
• Måltider som ingår = F, L och M. Se reseprogrammet.
• lnträdesavgifter enligt programmet: gondol, museer, nationalparker och bad i varma källor.
• Studiebesök med lokala guider samt företagsbesök.
• Utbildningskompendium och skogligt studiematerial.
• Reseledning av två svensktalande guider. Alla besök och
konversationer översätts till svenska.

Detta ingår inte
• Flygskatt, se ovan.
• Avbeställningsskydd.
• Reseförsäkring. Kolla vad som gäller i din hemförsäkring.
• Övriga måltider och dryck till samtliga måltider.
• Dricks. Vid måltider ca 15 procent, på hotell 1 CAD/natt,
till busschaufför och guider ca 400 kr/pers.
• Valfri aktivitet den 29 augusti betalas med slutfaktura, se
programmet.

Övrigt
Reservation för ändringar i programmet enligt allmänna resevillkor
och pga ändrade datum. Prisreservation med avseende på antal
deltagare och valutakurser i CAD. Platserna är begränsade, minst
30 deltagare krävs för att resan ska genomföras.

Anmälan
Anmäl dig senast den 15 januari 2017 genom att sätta in
2 500 kr/person på Skogsresors Bg 5251-4908, samt skicka
in den kompletta anmälningsblanketten till:
Skogsresor, Kampåkern 100, 864 92 Matfors.
Blanketten finns på www.skogsresor.se eller beställ den på
tel 070-671 72 22.
OBS! Du ska även skicka med en kopia på passet och
meddela vad du vill göra den 29 augusti.

Frågor
Jan Hedberg, tel 070-671 72 22
Anna Öhrström, tel 070-224 07 30

www.skogsresor.se
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Fakta om resan

