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REJSE TIL CANADA
OPLEV ISBJØRNE, HVID HVALER, SORTE
BJØRNE, ULVE, ELGE OG ET UNIKT FUGLE
LIV I DEN CANADISKE VILDMARK
PROGRAM
1 nat The Grand by Lakeview – Winnipeg
2 nætter på Polar Inn - Churchill
4 nætter på Nanuk Polar Bear Lodge
1 nat på The Grand by Lakeview

PRIS
Kr. 102.200 ,- per person *
Forbehold for prisjusteringer

EVENTYRLIGE RUNDREJSER MED
MICHAEL O. JØRGENSEN

+45 33 34 33 33

WWW.VOYA.DK

CANADA
ISBJØRNENES RIGE - HUDSON BAY
6 AUG – 15 AUG 2022

Tag med Michael O. Jørgensen på expedition
til Canada.
Nanuk Polar Bear Lodge er en rigtig vildmarkshytte
der ligger ud til den uberørte arktiske Hudson Bay.
Det helt særlige økosystem i området tiltrækker en
stor bestandel af isbjørne, sorte bjørne, ulve og
rensdyr. Lodgen er omkranset af et hegn og danner
en sikker barriere til strejfende isbjørne m.v. De vilde
dyr i området kommer ofte meget tæt på. Dyrene er
ofte lige så nysgerrige på dig, som du er på dem.
Vi indlogeres på Nanuk Polar Bear Lodge opholdsstue har en smuk udsigt over Hudson Bay og
tundralandskabet.

Dag til dag program:
06 aug. 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 der ligger i lufthavns området. Der vil
blive afholdt et orienteringsmøde om aftenen.
En overnatning i delt twin værelse på The Grand by Lakeview – Winnipeg,
inkl. middag.

07 - 09 aug. Fly fra Winnipeg til Churchill
Hvidhvaler og historiske oplevelser. Vi går den korte
vej til terminalen, umiddelbart efter en tidlig kop kaffe
Fly fra Winnipeg til Churchill, flyveturen tager ca. to
timer. I Churchill mødes vi af vores lokale samarbejdspartner og de sørger for transport til hotellet. Guiden
holder et kort introduktionsmøde omkring
aktiviteterne i Churchill og imens nyder vi en lækker
brunch på hotellet. I løbet af de næste to dage er der
planlagt flere marine udflugter, feks. kajak sejlads med
hvid hvaler i Churchill River og båd- og gåture til
historiske steder i byen.
To overnatning i delt twin værelse på Polar Inn – Churchill, inkl.
helpension.
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09 – 13 aug. Fly fra Churchill til Nanuk Polar
Bear Lodge – isbjørne, elge mv.
Dagen begynder tidligt med en hurtig kop kaffe og
herefter går turen mod vildmarken. En smuk
flyvning på ca. en time fra Churchill over Hudson
Bay til Nanuk Polar Bear Lodge. Vi modtages og
ledsages til lodgen Ved ankomsten venter der en
lækker morgenmad hvorefter vi starter med
vores aktiviteter. Aktiviteterne vil være
vandreture i nærområdet og køreture i de specielt
fremstillet køretøjer. Ruterne varierer, men der er
masser af tid til at fotografere isbjørne og de
øvrige dyr der lever i dette unikke arktiske
område. Aftenerne tilbringes i vores opholdsstue,
hvor der vil være oplæg fra både vores lokale
guider og jeres danske rejseleder. Hvis nordlyset
er klart, kan de spetaklulære lysspejlinger
opleves i lodgens område.
Fire overnatninger i twin værelse på Nanuk Polar Bear Lodge, inkl.
helpension og aktiviteter.

13 aug. Fly tilbage til Churchill yil Winnipeg
Efter morgenmaden flyver vi tilbage til Churchill,
husk at have kameraet klar, området er
spektakulært og der er god mulighed for at få et
par ekstra indtryk på såvel nethinde som kamera.
Ved ankomst til Churchill får vi en guidet tur
rundt i den historiske havneby. The Parks Canada
exhibit 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 og 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.
En overnatning i delt twin værelse på The Grand by Lakeview –
Winnipeg, inkl. morgenmad.

14 aug. Hjemrejse
Fly fra Winnipeg til København. Ankomst 15
august.
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Prisen inkluderer:
Fly København - Winnipeg t/r.
Fly Winnipeg – Churchill t/r.
Fly Churchill – Nanuk Polar Bear 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.
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.
2 nætter i delt twin værelse på Polar Inn Churchill, inkl. helpension og aktiviteter.
4 nætter i delt twin værelse på Nanuk Polar
Bear 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 som ikke er beskrevet
ovenfor.
Visum.
* Forbehold for prisjusteringer og ændringer.
Pris per person

Kr. 102.200,-*
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