29 OKT – 5 NOV 2022
REJSELEDER MICHAEL O JØRGENSEN

CANADA
ISBJØRNE FOTOSAFARI – SEAL RIVER
LODGE-HUDSON BAY
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REJSE TIL CANADA
OPLEV ISBJØRNE, POLAR RÆVE OG
SNEHARE. FANTASTISKE DAGE OG NÆTTER I
POLAROMRÅDET CHURCHILL, CANADA

PROGRAM
2 nætter Winnipeg, The Grand By Lakeview
4 nætter, Seal River Logde, Churchill

PRIS
Kr. 105.100 ,- per person *

EVENTYRLIGE RUNDREJSER MED
MICHAEL O. JØRGENSEN

Forbehold for prisjusteringer
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Tag med Michael O. Jørgensen på foto
expedition til Canada.
Denne safari er et must-do for naturelskere,
herunder professionelle og amatør fotografer.
Churchill er kendt for deres store population af
isbjørne og andre vilde dyr. Isbjørnen færdes på
tundraområderne omkring Churchill og til tider i
selve byen.
Så den tidligere pels- og hvalfanger by er tilpasset
livet med de store rovdyr. Reguleret turisme har
gjort området til et af de bedste områder i Verden
– hvor man kan se isbjørne i naturen. Der er unikke
muligheder for at få fantastiske gode fotomotiver
af isbjørne, polar ræve og sneharer i et sneklædt
landskab. Landskabet ændrer sig dagligt, da der
begynder at danne sig is langs kysten. Tidligt
morgen reflekterer lyset fra den nyfaldne sne og
giver mulighed for smukke billeder. Og om aftenen
kan vi nyde det smukke nordlys.
Seal River Lodge ligger på den rå kyst af arktiske
Hudson Bay, tæt på flodudmundingen af Seal
River. Langs denne kyst vandre isbjørnene i
efteråret og venter på at bugten fryser til is. De
indhegnet udsigtsplatforme i forbindelse med
lodgen giver nogle fantastiske muligheder for at
tage gode billeder af dyrene og nordlyset. Seal
River Lodge har otte gæsteværelser med eget
badeværelse. Fra opholdsstuen er der smuk udsigt
over Hudson Bay.
Vi tager hver dag på kortere og længere
vandreture i området omkring lodgen, for at finde
de bedste fotomuligheder.
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Efter en lang dag med vandreture på tundraen er
det dejligt at slappe af foran pejsen, hvor der
dagligt holdes oplæg af de lokale guider og den
danske guide. Lodgen er indhegnet så vi får
mulighed for at gå ud i polarnatten og opleve
nordlyset.
Rejsens dag til dag program:
29 okt. Fly København til Winnipeg
Fly fra København til Winnipeg, ankomst samme dag sidst
på dagen. I lufthavnen bliver vi mødt af vores lokale
samarbejdspartner – Churchill Wild der følger os til
hotellet. Hotellet ligger i lufthavns området. Der vil blive
afholdt et orienteringsmøde om aftenen og vores
vinterudstyr til rejsen bliver udleveret.
Overnatning i delt twin værelse på The Grand by Lakeview –
Winnipeg, inkl. middag og morgenmad.

30 okt. – 03 nov. Fly fra Winnipeg via Churchill
til Seal River Lodge
Tidligt om morgen flyver vi til Churchill, turen
tager ca. 2 timer. Fra Churchill skifte vi til et
mindre fly og flyver ½ time til Seal River Lodge.
Turen med det lille fly er meget smuk – naturen er
vild og imponerende, husk at holde øje med
isbjørne og andre dyr. Fra flyet ledsages vi til
lodgen. Ved ankomsten til lodgen vil der være et
informationsmøde og sikkerheds briefing.
Aktiviteterne i området starter allerede den
første dag. Der er masser af fantastiske
vandreture i nærområdet. Hver morgen vil der i
forbindelse med morgenmaden blive briefet
omkring dagens program. Hvorefter dagens
aktiviteter i vildmarken begynder – med fokus på
det unikke dyreliv i området.
Turen er nøje udvalgt til dem der elsker at
fotografere og ønsker at komme på nært hold af
de vilde dyr, herunder isbjørne. Det smukke
snedækket landskab skaber rammerne for
fabelagtige foto muligheder.
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Aftenen tilbringes foran pejsen med at kigge de mange
billeder igennem, inden vi nyder den lækre mad der
bliver tryllet frem i lodgens køkken. Efter middagen vil
der være et foredrag fra en af de lokale guider og jeres
danske guide.
Er der ikke nordlys inden vi går seng, så fortvivl ikke.
En guide holder vagt i løbet af natten og vi bliver
vækket hvis nordlyset viser sig på himmelen, eller hvis
der kommer isbjørne tæt på lodgen.
Fire overnatninger i twin værelse på Seal River Lodge, inkl.
helpension og aktiviteter

03 nov. Fly tilbage til Churchill og videre til Winnipeg
Efter morgenmaden flyver vi tilbage til Churchill, husk
at have kameraet klar, da udsigten over hele området
fra flyet er fantastisk. Tilbage i Churchill er der guidet
tur rundt i den historiske havneby. The Parks Canada
udstillingen og The Itsanitaq Museum samt Isbjørne
fængslet besøges inden middagen. Hele byen har
igennem årene måtte tage en del ekstra isbjørne
forbehold for at holde et højt sikkerheds niveau skolen er indhegnet, man må ikke låse sin bil m.v.
Desuden sættes problem isbjørne i ”fængsel” for at
give dem en lærestreg. Fra fængslet flyves de langt ud i
området, i håb om at de ikke kommer tilbage til byen
lige med det samme. Om aftenen flyves der retur til
Winnipeg.
Overnatning i delt twin værelse på The Grand by Lakeview –
Winnipeg, inkl. morgenmad.

04 nov. Hjemrejse
Fly fra Winnipeg til København. Ankomst til
København d. 05 november
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Prisen inkluderer:
Fly København - Winnipeg t/r.
Fly Winnipeg – Churchill t/r.
Fly Churchill – Seal River Lodge t/r.
Skatter og afgifter.
Rejsegarantifonden.
EU Ansvar& konkurssikring via
Europæiske Rejseforsikring
24/7 Voya Travel Concierge Service.
Dansk rejseleder med på hele rejsen.
Lån af vinter tøj:
Varme bukser, støvler og parka jakke.
Rejsen som beskrevet ovenfor med nævnte
overnatninger, pensioner, aktiviteter og
transporter:
1 nat i delt twin værelse på The Grand by
Lakeview – Winnipeg, inkl. middag og
morgenmad.
4 nætter i delt twin værelse på Seal River
Lodge, inkl. helpension og aktiviteter.
1 nat i delt twin værelse på The Grand by
Lakeview – Winnipeg, inkl. morgenmad.
Prisen inkluderer ikke:
Drikkepenge til guider.
Udflugter og ture ikke beskrevet ovenfor.
Visum
* Forbehold for prisjusteringer og ændringer.

Pris per person

Kr. 105.100,-*
Forbehold for prisjustering.
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