Följ med Skogsland på en resa till Västra Kanada. Vi får en upplevelserik resa med
många studiebesök och möten som ger inblick i den betydelsefulla skogsproduktionen.
Resan bjuder också på en rik variation av landets natur, skog, regnskog, glaciär och kust.

Preliminärt program Skogsresa till Kanada, 17-29 september 2017
(F=frukost, L=lunch, M=middag)
Dag 1, söndag 17 september

Sverige – Edmonton

(-/-/M)

Avresa från Stockholm via Köpenhamn via Toronto.
Ankomst till Edmonton på eftermiddagen, middag och övernattning.
Dag 2, måndag 18 september Edmonton

(F/L/-)

Frukost serveras. Vår värd är en representant för Alberta Forest Products Association.
Vi börjar med besök hos ”The Northern Forestry Centre”, ett forskningscentrum
som arbetar efter det statliga ”Natural Resources Canada’s” prioriteringar med fokus på
skogsbruksfrågor i de tre prärieprovinserna samt i Northwest Territories. Här får vi
också en allmän bild av skogsbruk i Alberta och Kanada. Om möjligt ser vi pågående
arbete vid närliggande skogsbestånd.
Lunch och därefter besök på “University of Alberta Forestry Science &
Management”.
Fri tid t.ex. på West Edmonton Mall, som anses som ett av världens största
köpcentrum.
Övernattning i Edmonton.
Dag 3, tisdag 19 september

Edmonton-Whitecourt

(F/-/M)

Frukost och utcheckning.
Vi börjar med ett besök hos Millar Western Forest Products, ett familjeägt
sågverksföretag med två sågverk i Alberta. Under 1 år hanteras 2,5 miljoner m3 från
skog till sågverk.
Resa fortsätter norrut till skogsstaden Whitecourt där vi får en visning på Alberta
Newsprint Company, Albertas första och enda pappersbruk.
Middag och övernattning i Whitecourt.
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Dag 4, onsdag 20 september

Whitecourt-Hinton

(F/-/M)

Frukost och utcheckning
Vi lämnar Whitecourt och åker genom de djupa skogarna på Yellowhead Highway till
Hinton där vi besöker West Fraser Pulp Mill. West Fraser är Nordamerikas största
virkesproducent med ca 40 anläggningar i västra Kanada och södra USA. Man arbetar
framför allt med gran och tall och tillverkar träpanel (plywood, MDF, LVL), massa,
energi och flis.
Vi besöker också The Forestry Service Museum som ger en bild av hur Kanada
historiskt har utvecklat sin skog och hur man arbetar för framtiden.
Middag och övernattning i Hinton.
Dag 5, torsdag 21 september

Hinton-Rocky Mountains

(F/L/M)

Efter frukost och utcheckning går resan på den vackra Icefield Parkway genom de
kanadensiska Klippiga Bergen och till Colombia Icefield Center för ett glaciäräventyr.
Med hjälp av rejäla terrängfordon tar vi oss hela vägen upp till toppen av Athabasca
glaciären. Insup den vidunderliga utsikten i Skywalken, med glasbotten. Sedan fortsätter
resan längs Icefield Parkway till Saskatchewan River Crossing.
Middag och övernattning.
Dag 6, fredag 22 september

Rocky Mountains – Banff

(F/-/-)

Frukost.
Idag fortsätter våra hisnande upplevelser med besök vi den världsberömda sjön Lake
Louise med sitt välkända skid- och vandringsområde med turkosa sjöar, Victoriaglaciären och skyhöga bergssluttningar. Vägen dit bjuder på oförglömliga vyer.
Skidorten Banff är nästa mål, den ligger i nationalparken Banff. Här åker vi med en
modern och helt sluten gondol till Sulfur Mountains. På toppen njuter du av en
milsvid utsikt över 6 bergskedjor.
Tid för egen lunch innan resan går tillbaka ned till Banff.
Ledig eftermiddag och kväll. Övernattning i Banff.
Dag 7, lördag 23 september

Banff-Calgary-Port McNeill

(F/-/M)

Frukost serveras på hotellet. Vi reser sedan till Calgary för vidare flyg till British
Columbia och Comox, och därifrån vidare till Vancouver Island och Port McNeill.
Staden var från början hemort för områdets skogsarbetare men har med sitt goda läge
nu också blivit center för olika typer av ekoturism; valsafari, dykning, havskajak, fiske
och skogsaktiviteter som grizzlybjörn-safari.
Middag och övernattning.
Dag 8, söndag 24 september

Port McNeill

(F/-/M)

Efter frukost ägnas dagen åt studiebesök i lokala avverkningsområden och på sågverk.
På kvällen middag och guidad tur i Telegraph Cove. Även denna stad har
utvecklats från en stad för skogsnäringen till att vara välbesökt för sina aktiviteter i hav
och skog.
Åter till Port McNeill för middag och övernattning.

Dag 9, måndag 25 september Port McNeill-Woss-Nanaimo

(F/-/M)

Frukost och utcheckning. Resan går mot Woss där vi besöker skogsbestånd med
pågående avverkning. Sedan åker vi vidare genom Port Alberni och Cathedral Grove för
att beskåda de 350 år gamla Douglasgranarna. De största träden är ca 800 år gamla
och mäter 75 m på höjden och 9 m i omkrets.
Övernattning och middag i Nanaimo.
Dag 10, tisdag 26 september

Nanaimo

(F/-/M)

Frukost. Idag besöker vi en gård med tranbärsodling. Dessutom utlovas ett
grottäventyr samt en matvandring i staden med provsmakning av Nanaimo Bar, en
lokal dessert med lång tradition.
Middag och övernattning i Nanaimo.
Dag 11, onsdag 27 september Nanaimo-Vancouver

(F/-/M)

Frukost och utcheckning.
Vi tar morgonbåten tillbaka till Vancouver området och åker vidare till Capilano
Suspension Park i norra Vancouver. Parken har en lång rad mer eller mindre hisnande
broar som ger känsla av att man går rakt genom skogen – över trädtopparna.
På väg in i staden får vi en kort sightseeing av Vancouver, inte minst känd för
ishockey och flera svenska spelare. Vi går på en ”Gastown Foodie Tour” där vi får
möjlighet att prova en del av den bästa mat och dryck som Vancouver har att erbjuda.
Middag och övernattning i Vancouver.
Dag 12, torsdag 28 september Vancouver-Hemresa

09.30

(F/-/-)

Frukost och utcheckning.
Incheckning på Vancouver International Airport.
Avresa med Air Canada via Toronto till Köpenhamn och Stockholm med ankomst den
29 september
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Pris för ovanstående program per person i delat dubbelrum
Vid minst 20 betalande
Enkelrumstillägg

SEK 42 500
SEK 7 950/person

Följande ingår i priset:
Flyg från Stockholm el. Köpenhamn - Canada tur o retur samt från Calgary – Port Mc Neill
Buss och chaufför i Kanada
Engelsktalande reseledare med skogskunskap i Kanada samt reseledare från LRF media
11 övernattningar på minst 3-stjärnigt hotell inkl. frukost
2 luncher, 9 middagar
Studiebesök samt entréer till övriga sevärdheter enligt programmet med reservation för ändringar
Resefolder med information om resmålet och praktisk reseinformation
Följande ingår inte i priset:
Dryck till måltider, dricks till busschaufför och guide, reseförsäkringar, avbeställningsskydd,
personliga utgifter
Bokning görs senast den 31 maj 2017 på separat formulär eller www.nnresor.se/lrfmedia
Här finns också fullständiga bokningsvillkor
Förkortade bokningsvillkor:
Bokningen är giltig när anmälningsavgiften är betalad. Begränsat antal platser. N&N resor har rätt
att ställa in resan vid färre än 20 anmälda deltagare.

