Ijsberen observeren in Manitoba, 6 of 7 dagen
Tundra Buggy Lodge at Polar Bear Point - Manitoba

De Tundra Buggy Lodge ligt op de beste locatie ter wereld om ijsberen te zien en te fotograferen; de Wildlife
Management Area of Churchill in Manitoba. Als een echte natuurliefhebber zal u het schitterend vinden om te
ontwaken met de ijsberen en hen te observeren terwijl ze in de sneeuw spelen, een onvergetelijk intieme
ervaring! De Tundra Buggy Lodge programma´s starten met een pre-nacht in Winnipeg in het Sheraton Four
Points Hotel en sluiten daar ook af.
U geniet van een uitzonderlijk comfort en hoge veiligheid terwijl u de beren gaat bekijken op de toendra rond
Churchill. De Tundra Buggy is speciaal ontworpen voor deze excursies. Vermits de ijsberen de meest
voorkomende dieren zijn in de toendra, werden deze buggy´s ontworpen met een hele hoge as zodat u hoog
van de grond zit. Gezien de Tundra Buggy´s enkel bestaande wegen gebruiken, gebouwd door het leger in
de 60´er jaren, kan het traject wat uitdagend zijn. De hoge ligging van de buggy´s helpt ook om door het ruwe
terrein te navigeren.
Dag 1 : Aankomst Winnipeg
Check-in in uw luchthaven hotel bij aankomst in Winnipeg. Maak gebruik van de tijd om uw documentatie
even door te nemen.
Dag 2 : Winnipeg - Churchill
De vlucht van Winnipeg naar Churchill vertrekt ´s morgens vroeg. Churchill is gelegen aan de oevers van de
Hudson Baai en deze iconische stad staat bekend als de hoofdstad van de ijsberen. Na aankomst, staat een
tour in en rond Churchill op het programma. Ook een bezoek aan het Churchill Eskimo Museum en het
Bezoekerscentrum van Canada Parks is voorzien. Overnachting in Churchill.
Dag 3 : Churchill - Tundra Buggy Lodge
´s Ochtends neemt u deel aan een expeditie met een hondenslede, gevolgd door vrije tijd om Churchill
verder te verkennen. Na de middag volgt de transfer naar de Tundra Buggy, waar u overnacht.
Dag 4/5 : Tundra Buggy Lodge
Volle dag ijsbeer avontuur met de Tundra Buggy. Ieder najaar zwerven ijsberen langs de kust van de Hudson
Baai, angstig afwachtend tot er zee-ijs gevormd wordt. Zodra de baai bevriest gaan de beren het ijs op en
brengen ze de winter door met de jacht op zeehonden. Vanuit de veiligheid van de reusachtige Tundra
Buggy kunt U uw eerste waarnemingen van deze prachtige dieren in hun natuurlijke omgeving vastleggen.
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Overnachting in Tundra Buggy Lodge.
Dag 5 of 6: Churchill - Winnipeg
Volledige dag ijsbeer avontuur met de Tundra Buggy. Transfer naar Churchill Airport, waar u in de vroege
avond een vlucht neemt, terug naar Winnipeg. Overnachting in Winnipeg.
Dag 6 of 7: Vertrek uit Winnipeg
Vandaag vertrekt u uit Winnipeg.
Deze reis kan u eventueel combineren met een verder verblijf in Winnipeg.

Prijs per persoon, 6 dagen, in euro - CAWL010A
Prijzen en reservaties: Klik hier

Prijs per persoon, 7 dagen, in euro - CAWL010B
Prijzen en reservaties: Klik hier

Inbegrepen in de rondreis:
Vlucht heen en terug van Winnipeg naar Churchill, 2 overnachtingen in het Sheraton Four Points Hotel in
Winnipeg, 1 overnachting in Churchill, 2 of 3 overnachtingen in de Tundra Buggy Lodge, alle maaltijden van
het ontbijt op dag 2 tot het avondmaal op dag 5 of 6 in Winnipeg, Tour van Churchill, bezoek aan het Eskimo
Museum, aan Parks Canada, Cultural Arts voorstelling, excursie per hondenslede, alle transfers in Churchill,
2 of 3 volledige dagexcursies met een Tundra Buggy, alle hulp en diensten van het team ter plaatse,
verplichte belastingen voor bezoekers naar Canada en bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen in de rondreis:
Internationale vluchten, ETA-visum, eventuele verlengingsnachten, niet-vermelde maaltijden, persoonlijke
uitgaven, annulerings- en bijstandsverzekeringen.
Algemene voorwaarden
- Een niet-terugbetaalbaar voorschot van € 550 per persoon is verschuldigd op het moment van de
reservatie als bevestiging van uw deelname.
- Het saldo is 121 dagen voorafgaand aan vertrek te betalen.
- Reserveringen die niet volledig betaald zijn op de gevraagde datum kunnen geannuleerd worden en
voorschot is dan niet terugvorderbaar.
- Annulatiekosten +121 dagen voor vertrek: € 550
- Annulatiekosten van 120 dagen tot 61 dagen voor vertrek: 50% van de totale som.
- Annulatiekosten van 60 dagen tot 0 dagen voor vertrek: 100% van de totale som.
- Een annuleringsverzekering is ten sterkste aangeraden voor deze reis.
- Gedetailleerde informatie over de reis zal worden verstrekt bij de bevestiging van de reservatie.
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