Grizzly beren kijken, Campell River, BC, 3 tot 7 dagen
Een uniek avontuur

(c)Jillian Cooper, Jonathan Steven
Ongeveer 80 km ten noorden van Campbell River, BC, ligt een ongerept en afgelegen deel van de Pacific
Northwest, gekend als Knight Inlet. Het is de langste fjord van de kust van British Columbia met spectaculaire
landschappen tegen een achtergrond van bergen aan de rand van de zee. Bos, lucht en oceaan zorgen voor
een altijd wijzigend kleurenpalet van blauw en groen. Het is een plaats waar u nog stilte kan vinden, maar
ook waar u getuige kan zijn van de kracht van donderende watervallen, gevoed door smeltwater van de
gletsjers.
Op 60 km van de monding van de fjord ligt Knight Inlet Lodge. Deze drijvende lodge is geankerd in Glendale
Cove, één van de weinig beschutte ankerplaatsen van de fjord, en dit is waar u elke avontuurlijke dag zal
beginnnen. De lodge is een geheel van 5 moderne cementen vlotten, met 18 gastenkamers, een eetzaal,
lounge, auditorium en ondersteunende infrastructuur. Alle kamers hebben 2 queen-size bedden, met private
badkamer en douche, met uitzondering van de familiekamers, waar u 1 queen-size en 2 twin bedden vindt. In
de eetzaal kunnen 50 personen comfortabel eten en er is ook een zitruimte met gashaarden waar de gasten
voor en na de maaltijden kunnen samenkomen. Tijdens de zomer is de maximum capaciteit van de lodge 38
personen, kinderen inbegrepen.
Glendale Cove kent één van de grootste concentraties van grizzly beren van British Columbia. Het is
helemaal niet uitzonderlijk om tot 50 beren gesignaleerd te hebben binnen een straal van 10 km van de lodge
tijdens de herfst, wanneer de zalmen naar de rivier terugkeren. Hoewel er meer zijn in de herfst, is het niet
uitzonderlijk om ook in andere seizoenen beren te zien in Glendale Cove. Vanaf eind april komen ze uit hun
winternesten naar de rivier om zich daar te voeden. Het verse lentegroen zorgt voor de basisbehoeften van
de beren die daarvoor uit de bergen naar de rivier afdalen. Dit is het seizoen wanneer u van dichtbij jonge
beertjes kan zien te voorschijn komen, steeds in de buurt van een beschermende en voorzichtige
moederbeer. Tijdens de zomer is het gebied rijk aan bessen, die de beren ook lusten. Dan zien we wel
minder beren dan in de lente of herfst, maar meestal zijn er elke dag wel enkele in de buurt.
In de verschillende seizoenen, observeren we de beren op verschillende manieren. Tijdens de lente, gaan we
per boot de beren opzoeken. We blijven minstens 50 meter van de kant om de beren niet te storen. In het
begin van de zomer, observeren we de beren ook vanop het water, maar mogelijk ook vanuit
observatieplatforms in de bomen. Vanaf einde augustus, gebruiken we eerder de platforms langs de
zalmrivieren. In alle omstandigheden hechten we het hoogste belang aan de veiligheid van onze gasten. Er
wordt naar gestreefd de beren in hun natuurlijke omgeving te observeren, zonder een negatieve impact op
hen te hebben.
Naast observatie van beren, zijn ook andere excursies mogelijk. Een observatie van zeedieren wordt alle
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seizoenen aangeboden, maar de inhoud ervan verandert met de tijd. Tijdens de lente zijn het vooral
zeehonden, zeeleeuwen, dolfijnen, bruinvissen en eventueel een dwergvinvis die onze wateren bezoeken.
Vanaf juli is er veel kans om ook orka´s te observeren, zeker als het weer toelaat om naar de Johnstone
Strait te varen. De excursie kan dan wel tot 10 uur duren. In september keren de bultrug walvissen terug en
kunnen zij soms gezien worden op hun trektocht van Alaska naar Hawaii.
Bovendien zijn er excursies in de monding van de fjord, naar de bron van de fjord en dagtrips naar
Thompson en Bond Sounds. Alle excursies bieden unieke foto-opportuniteiten, of het nu gaat om vogels,
beren, andere dieren of landschappen. Er zijn ook dagtrektochten mogelijk en begeleide kayak excursies in
de fjord. Deze laatste zijn zeer geschikt voor beginners omdat er zowel tweezit als individuele kayaks zijn en
omdat uitstekende gidsen u bijstaan. Tijdens de voorbije jaren is dit één van de meest populaire manieren
geworden om de lokale fauna te observeren.
Indien u 4 dagen boekt, doet u een excursie om beren te observeren en een boottocht in Glendale Cove.
Bovendien krijgt u de keuze tussen één van volgende tours:
- extra berenobservatie excursie
- trektocht door de vallei van de Kwalate River
- spoorzoeken om plaaster afdrukken te maken van wildsporen
- excursie voor de observatie van zeearenden en andere vogels
Voor de programma´s van 5, 6 en 7 dagen zijn volgende activiteiten voorzien (en inbegrepen):
- excursie naar Johnstone Strait voor de observatie van zeedieren (afhankelijk van de
weersomstandigheden)
- excursie voor de observatie van zeearenden en andere vogels
- excursie naar het einde van Knight Inlet (prachtige landschappen)
- excursies om grizzlies te observeren vanop platforms of uit boten
- excursies om andere dieren waar te nemen
- excursies naar Thompson Sound en Bond Sound voor observatie van beren en andere dieren
- spoorzoeken om plaaster afdrukken te maken van wildsporen
- trektocht door de vallei van de Kwalate River
Praktisch:
U vertrekt van Campbell River Float Plane Dock om 9:30 (checkin 9:00) per watervliegtuig. Aankomst in
Glendale Cove: 10:00. Het vliegtuig komt opnieuw aan in Campbell River om 11:00. Vluchturen en
aankomsttijden kunnen variëren in functie van de weersomstandigheden. Hou daar dus rekening mee en laat
voldoende tijd om uw reis verder te zetten. Er wordt maximum 14 kg baggage toegelaten per persoon + één
klein stuk handbaggage. Wanneer u meer baggage bijheeft, kan dit resulteren in een meerprijs of latere
levering van de baggage. Voor koppels is het beter 2 kleine tassen te gebruiken dan één grote.
Prijs per persoon, in euro, 3 dagen - CAWL
Prijzen en reservaties: Klik hier
Kind (6-16j.) in periode A: € 839
Kind (8-16j.) in periode B: € 930

Prijs per persoon, in euro, 4 dagen - CAWL
Prijzen en reservaties: Klik hier
Kind (6-16j.) in periode A: € 1364
Kind (8-16j.) in periode B: € 1500,50
Prijs per persoon, in euro, 5 dagen - CAWL
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Prijzen en reservaties: Klik hier
Kind (6-16j.) in periode A: € 1890
Kind (8-16j.) in periode B: € 2067
Prijs per persoon, in euro, 6 dagen - CAWL
Prijzen en reservaties: Klik hier
Kind (6-16j.) in periode A: € 2405
Kind (8-16j.) in periode B: € 2642,50
Prijs per persoon, in euro, 7 dagen - CAWL
Prijzen en reservaties: Klik hier
Kind (6-16j.) in periode A: € 2926
Kind (8-16j.) in periode B: € 3208,50
Inbegrepen in de rondreis:
Vlucht heen en terug van Campbell River Float Plane Dock naar Knight Inlet Lodge, transfers tussen
luchthaven en hotel, tussen hotel en watervliegtuig en terug naar de luchthaven, 1 overnachting in Campbell
River, 1 tot 6 overnachtingen in Knight Inlet Lodge, alle maaltijden en snacks in de Lodge, huiswijn bij het
diner, transport naar platforms en boten voor berenobservatie, excursies zoals beschreven, gebruik van
kayaks onder begeleiding, gids bij elke excursie, regenkleding indien nodig, verplichte belastingen voor
bezoekers naar Canada, lokale belastingen en bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen in de rondreis:
Vervoer van en naar Vancouver, ETA-visum, eventuele verlengingsnachten, niet-vermelde maaltijden,
alcoholische dranken, persoonlijke uitgaven, niet-vermelde activiteiten, 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 90 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 +90 dagen voor vertrek: € 250 + kosten vliegtuigtickets
- Annulatiekosten van 90 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.
- Gedetailleerde informatie over de reis zal worden verstrekt bij de bevestiging van de reservatie.
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