Isbjørnesafari i arktisk Canada
Unik naturrejse til den fjerntliggende øko-lodge, Nanuk Polar Bear Lodge. Dette
fantastiske vildmarkssted sætter rammerne for en oplevelse, som er ud over alle
grænser i forhold til de typiske Churchill-pakker. Tundrasafarien giver en helt unik
mulighed for at vandre med isbjørne, svømme med hvidhvaler og opleve den lokale
flora og fauna til fods. Opholdet inkluderer daglige guidede vandreture på 4-5 km og
ture på åben ATV-maskine ”Tundra Rhino”. Hos Churchill Wild får du fuld service for
pengene og oplevelser i verdensklasse, og dette er virkelig en eksklusiv naturoplevelse
uden sammenligning!

Dag 1: København - Winnipeg
Du lander i Winnipeg om eftermiddagen (sandsynligvis), og resten af eftermiddagen er
fri til egen disposition. Kl. 19 mødes du med de andre gæster, som skal med Churchill
Wild på tundrasafari. I mødes til briefing og middag, hvor du også vil møde din
specialiserede guide, som skal med på tundrasafarien.
Overnatning på hotel (“The Grand” eller lignende) i Winnipeg.

Dag 2: Winnipeg – Churchill: Canadas arktiske grænseland
Tidlig morgenafgang til Churchill med Calm Air International. I Churchill vil du blive
modtaget af din Churchill Wild vært. Herefter bliver du transporteret til Polar Inn, som er
de næste to dages base. Når du er blevet indlogeret, vil der være en lækker brunch,
hvorefter guiden introducerer de kommende dages program. Derefter er der afgang til
havnen, hvorfra i sejler ud til Belugahvalerne (hvidhvaler). Her kan man fra sin egen
kajak sejle med Belugahvalerne de kommende timer, mens guiden følger jer i
motoriseret gummibåd. Man har også mulighed for at komme i vandet med hvalerne, og
det er virkelig en helt unik oplevelse! Man bliver iført tørdragter og maske/snorkel, og
når man synger i vandet kommer hvalerne nysgerrigt helt op til en. Belugahvaler hører
til delfinfamilien, og de er meget nysgerrige og højt intelligente dyr. Det er nok det
eneste sted i verden, hvor sådanne oplevelser er mulige! At svømme med Belugahvaler
er en oplevelse for livet - det kan vi garantere!
Byen Churchill, som ligger i Hudsonbugten i Manitoba i Canada, er kendt som verdens
isbjørnehovedstad. Men stedet har også meget andet at byde på, ja faktisk en historie
tæt knyttet til Danmark. De første mennesker, der ankom til området, var Jens Munk
med besætning i 1619. Kun tre af de i alt 64 ekspeditionsdeltagere overlevede vinteren.
Churchill blev siden kendt som en af pelsindustriens hovedstæder. I dag bor der
omkring 800 mennesker i den lille hyggelige tundra-by.
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Om eftermiddagen vil du blive guidet rundt på det historiske fort, Prince of Whales, der
fungerede som Hudson Bays højborg under den tidlige pelshandel. Dagen afsluttes med
middag på en af Churchills gode restauranter.
NB: dagprogrammet varierer efter tidevandet for at maksimere din tid med
Belugahvalerne
Overnatning på Polar Inn.

Dag 3: Churchill - Historisk fordybelse og flere marineeventyr
Efter en solid morgenmad er der afgang mod dagens første Belugaeventyr. Frokosten vil
være på det lokale favoritsted, Gypsies, hvor deres bagte delikatesser vil afsløre
overraskelser. Efter frokosten er der mulighed for endnu en oplevelse med
Belugahvalerne, eller man kan få lidt tid på egen hånd til at opleve Churchill og snuse
rundt i de små butikker. Sidst på eftermiddagen er der udflugt til det prisvindende
Eskimo Museum og det interessante Canada Parks Museum. Dit Churchilleventyr bliver
afrundet med en gourmetmiddag i Helen Webbers hyggelige hjem - en lokal indbygger i
Churchill. Hun har flere generationers tilknytning til det lokale samfund, helt tilbage til
pelshandlens storhedstid. Helen Webber er kendt for sine kulinariske evner, og du vil
også få udleveret hendes prisvindende kogebog, ”Blueberries and Polar Bears”, som du
kan tage med hjem, så din Churchilloplevelse kan leve videre i dit eget køkken.
Overnatning på Polar Inn.

Dag 4-7: Tundratrekking og isbjørne
GENEREL INFORMATION OM OPHOLDET PÅ NANUK POLAR BEAR LODGE
Dag 4 begynder med en fantastisk flyvetur fra Churchill til Nanuk Polar Bear Lodge i
chartret fly. Lodgen ligger omkring 250 km sydøst for Churchill, Manitoba, lige ved
Hudsonbugten. Denne lodge er speciel kendt for sit fantastiske dyreliv. Specielt er
lodgen kendt for de mange isbjørne, der er omkring lodgen. Morgenmad serveres
generelt kl. 08.00, og ekskursioner begynder kl. 09.30. Frokost bliver enten serveret på
lodgen eller nydes i naturen i form af madpakker. Ekskursionerne inkluderer følgende
afhængigt af vejret:
•
•
•

Udflugter langs Hudson Bays tidevandsdeltaer i tundrakøretøjer
Fordybelses-kystture langs Hudson Bay for at fotografere og opleve isbjørne på
helt tæt hold, og andet unikt dyreliv
Oplev de fantastiske floddeltaer og strandvolde langs Hudson Bay

Cocktails vil blive serveret på lodgen kl. 18, og aftensmaden serveres kl. 19.
Om aftenen afholdes der forelæsninger med interessante slideshowpræsentationer. I
løbet af natten vil personale fra Churchill Wild holde øje med nordlyset (Aurora Borealis)
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og tilbyde blide ”wake-ups”, så man som gæst ikke går glip af den enestående mulighed
for at opleve dette fantastiske arktiske fænomen.

Livsdefinerende oplever under dit arktiske ophold
• Aurora Borealis - Oplev verdens mest fantastiske lysshow fra lodgens hyggelige
lounge, dit værelse eller på terrassen.
• Kajaktur og svømning med Belugahvaler - kajaksejlads i Hudson Bay giver en unik
mulighed for at opleve familieflokke af Belugahvaler under deres migration fra
bugten op i Churchillfloden på helt tæt hold. Der er også mulighed for at svømme
med disse intelligente dyr, hvilket forbinder én med naturen på en uforglemmelig
måde.
• Vandreture med isbjørne - Dette er en daglig aktivitet under dit ophold hos
Churchill Wild. Oplevelserne med bjørnene varierer mellem korte udflugter eller
længere ture ud på tundraen. Det er helt normalt at kunne se isbjørne fra lodgen,
på vandreture og på længere dagsture i de specielle tundrakøretøjer.
Konvergensen mellem den boreale skov og Hudson Bays vader, som omkranser
Nanuk Polar Bear Lodge, danner værtskab for en helt utrolig heksekedel af
biodiversitet. Sortbjørne, polarræve, rensdyr og selv de meget sky arktiske ulve
er på oplevelsesmenuen sammen med en masse fugle, der søger redemuligheder
på store arktiske vidder.
• Følge pelsjægernes fodspor - Den fascinerende havneby Churchill oser af historie.
Byen giver en enestående mulighed for et indblik i de tidlige pelsjægeres
frygtløse liv, hvor de trodsede strabadserne for at levere luksuriøse pelse til rige
europæere. Churchill har i mange år været fastfrosset i tiden, så det er næsten
umuligt ikke at blive trukket tilbage i tiden og danne forbindelse til udforskningen
af den ukendte vildmark, som de første bosættere oplevede.
Overnatninger på Nanuk Polar Bear Lodge.

Dag 8: Sidste chance for vildnis og natur
Efter endnu en skøn tundra-morgenmad letter flyet med kurs tilbage til Churchill. Fra
flyet kan man nyde de sidste spektakulære syn ud over den nærmest uendelige tundra.
Ved ankomst til Churchill vil medarbejdere fra Churchill Wild opbevare baggagen, så
man har mulighed for at opleve lidt mere af byen, inden man flyver tilbage til Winnipeg.
Resten af dagen er på egen hånd til at opleve havnen i Churchill, Cape Merry, Polar Bear
Holding Compound (også bedre kendt som isbjørne-fængslet). Om aftenen er der
afgang med flyet tilbage til Winnipeg, hvor du igen indlogeres på The Grand, som ligger
lige på højre hånd, når man kommer ud fra lufthavnen.
Overnatning på hotel i Winnipeg.
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Dag 9: Winnipeg – København
Afhængig af flyafgang er formiddagen til egen disposition i Winnipeg, indtil du flyver
tilbage mod Danmark om eftermiddagen (formodentlig).

Dag 10: Hjemkomst København
Din oplevelse for livet er ved vejs ende. Men heldigvis har Panorama Travel mange
andre eventyr at byde på.

Pris: se hjemmesiden for den aktuelle pris
Prisen inkluderer
• Transport ifølge programmet
• Indkvartering og måltider ifølge programmet: helpension dag 3-7, halvpension dag 2,
kvartpension dag 1, 8 og 9. Desuden cocktails dag 4-7.
• Fly t/r fra København til Winnipeg
• Fly t/r fra Winnipeg – Churchill
• Fly (chartret) t/r fra Churchill – Nanuk Polar Bear Lodge
• Engelsktalende lokalguide fra Churchill Wild
• Udflugter ifølge programmet (varierer efter tidspunkt og vejret)

Ikke inkluderet
• Drikkevarer
• Visse måltider ifølge program
• Drikkepenge til lokale guider
• Afbestillingsforsikring
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