PRODUCT

Farewell Harbour Lodge - Wildlife observatie in de Great Bear Rainforest
De Farewell Harbour Lodge biedt een unieke kijk op de wilde fauna en flora van de westkust. Verblijf in alle comfort en in het hart van de ongerepte
natuur op het Berry eiland. U heeft de keuze uit kamers op het drijvende platform of het vasteland, met zicht op de oceaan. Een exclusieve
bestemming die ideaal is om te herbronnen en om het verscheiden wildlife zoals walvissen en Grizzlyberen te ontmoeten.
Opmerking:
- Maximum 3 gasten per kamer
- Gelieve uw allergieën, bekommernissen inzake gezondheid, specifiek dieet mee te
delen
- Roken is niet toegestaan in gebouwen, op voertuigen of tijdens wildlife excursies. Er is
een aangewezen beschutte plek nabij de lodge waar u mag roken
- Gelieve het gebruik van geparfumeerde producten te vermijden tijdens de
berenexcursies
- Alle gasten dienen een document te ondertekenen waarbij afstand wordt gedaan van
de aansprakelijkheid. U kan dit online vinden en vooraf invullen:
http://waiver.farewellharbour.com/
- Het maximale gewicht van de ingecheckte bagage bedraagt 23kg (50 pounds) per
persoon, bagage dat u zelf draagt niet inbegrepen. Indien het ingecheckte bagage
deze limiet overschrijdt is een toeslag mogelijk. Bagage kan altijd gratis voor u
bewaard worden in de beveiligde opslag van Alder Bay
- De inbegrepen heen en weer transfers tussen Port Hardy (luchthaven en stad) moeten
op voorhand geboekt worden
- Het bovenstaande programma is enkel een voorbeeld van wat u tijdens uw verblijf kan
verwachten. Het werkelijke programma hangt af van de interesse van de gasten, de
weersomstandigheden en het wildlife

Dag 1: Alder bay tot Farewell Harbour Lodge
Vertrek vanuit Alder Bay aan boord de snelle watertaxi voor een panoramische tocht van 25 minuten. U vaart doorheen de zeestraat Johnstone
Strait richting Berry Island. (Indien u aankomt op de luchthaven van Port Hardy, begint uw avontuur met een inbegrepen shuttle transfer naar Alder
Bay). Het Berry eiland ligt in het hart van één van de meest biologische actieve gebieden aan de kust, in de eerste plaats beschermd door de
unieke natuurlijke en culturele geschiedenis. Bij uw aankomst zal u hartelijk worden ontvangen door het personeel van de lodge en na een korte
rondleiding geniet u van een snackje en tijd om uw kamer te betreden. Nadien vertrekt u op mariene excursie om de zeezoogdieren te observeren
of een optionele tocht met de kajak op zee te maken, in de beschermde wateren van de zeestraat Johnstone Srait en Robson Bight Ecological
Reserve. Tussen juli en september kan u de massa’s zalmen in het water zien die één van hun grootste predatoren proberen te vermijden: de orka
of zwaardwalvis. In de lente geniet u van de Stellerzeeleeuwen, de witgestreepte dolfijnen, de Dalls bruinvis (niet te verwarren met de orka) en de
bultrugwalvissen. U keert terug naar de lodge tegen 16:30 en u komt samen met de medegasten voor het diner om 18:30. Na het avondmaal kan u
gezellig in de lounge zitten voor de open haard en genieten van een presentatie over de ecologie van het kustgebied.

Dag 2: Farewell Harbour Lodge
Na het ontbijt, afspraak om 8:00 op het dok voor de eerste volledige dag excursie berenobservatie, naargelang het getij, of met de zodiac boot of te
voet. Tijdens de lente en de zomer zoeken de grizzlyberen naar zegge, wortelen en bessen langs de brede en kronkelige estuaria in afwachting van
de paaitrek waarbij hun favoriete snack stroomopwaarts zwemt en daarbij heuse sprongen kan maken. U keert terug naar de lodge tegen 16:30 en
geniet van het diner om 18:30, gevolgd door een presentatie over het Great Bear regenwoud, beren, walvissen of de cultuur van de inheemse
volkeren.
Tijdens uw verblijf
Na het ontbijt om 07:00, afspraak om 08:00 op het dok voor nog een excursie berenobservatie of het verder verkennen van het mariene leven, aan
u de keuze. Tijdens de mariene excursies kan u tevens meer leren over de inheemse culturele tradities van de Kwakwaka'wakw bij het voorbijvaren
van verlaten dorp sites, rotskunst die we vandaag pictogrammen noemen en andere overblijfselen die getuigen van een rijke geschiedenis en het
bruisend heden van dit gebied. Terugkeer naar de lodge tegen 16:30, daarna diner en avondprogramma.

Dag 4/5/6/7: Vertrek van de Farewell Harbour Lodge
Deze laatste ochtend van dit prachtig avontuur kan u kiezen uit de volgende activiteiten: een tochtje met de kajak op de beschermde en
kristalheldere wateren nabij de Farewell Harbour Lodge, een mariene excursie or een gegidste wandeltocht doorheen het regenwoud. U keert een
laatste keer terug naar de lodge en u sluit later dit onvergetelijke verblijf af met de watertaxi richting Alder Bay.

SEIZOEN 2019
Prijs per persoon
Verblijf van 3 nachten / 4 dagen

Single

Double

Triple

CHD*

Farewell Harbour Lodge
01/06 - 31/07

3.935 €

2.611 €

2.357 €

1.414 €

01/08 - 09/10

4.175 €

2.765 €

2.493 €

1.505 €

*Kind tussen de 10 en 16 jaar

Quick Edit
Verblijf van 4 nachten / 5 dagen

Single

Double

Triple

CHD*

Farewell Harbour Lodge
01/06 - 31/07

5.046 €

3.341 €

3.001 €

1.822 €

01/08 - 08/10

5.299 €

3.513 €

3.160 €

1.913 €

*Kind tussen de 10 en 16 jaar

Quick Edit
Verblijf van 5 nachten / 6 dagen

Single

Double

Triple

CHD*

Farewell Harbour Lodge
01/06 - 31/07

6.147 €

4.075 €

3.663 €

2.221 €

01/08 - 07/10

6.401 €

4.243 €

3.817 €

2.317 €

*Kind tussen de 10 en 16 jaar

Quick Edit
Verblijf van 6 nachten / 7 dagen

Single

Double

Triple

CHD*

Farewell Harbour Lodge
01/06 - 31/07

7.244 €

4.810 €

4.334 €

2.625 €

01/08 - 06/10

7.485 €

4.973 €

4.474 €

3.051 €

*Kind tussen de 10 en 16 jaar

Quick Edit

Supplement

Single

Double

Triple

CHD*

Farewell Harbour Lodge
Heenvlucht Vancouver - Port Hardy

235 €

235 €

235 €

235 €

Terugvlucht Port Hardy - Vancouver

231 €

231 €

231 €

231 €

*Kind tussen de 10 en 16 jaar

Quick Edit

ONZE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF
- Les transferts aller-retour en taxi aquatique entre Alder Bay Resort et le Farewell Harbour
Lodge

- Les transferts aller-retour entre l’aéroport de Port Hardy et Alder Bay Resort (si requis pour les
passagers venant en avion)
- Hébergement pour trois (3), quatre (4), cinq (5) ou six (6) nuitées dans un pavillon flottant ou
terrestre, avec salle de bains et douche privée
- La pension complète pendant le séjour , commençant avec le dîner du jour 1 et se terminant
avec le déjeuner du jour de départ, incluant le vin au dîner ainsi que les boissons non
alcoolisées et les collations
- Briefing de bienvenue et présentation des excursions, des possibilités d’observation et des
installations
- Tous les transports des excursions d’observation de la vie sauvage
- L’excursion en mer du jour d’arrivée, une journée complète d’excursion à l’un des sites
d’observation du grizzly, une journée complète d’excursion pour découvrir la faune marine ou
une journée additionnelle pour observer le grizzly, une courte excursion optionnelle marine ou
en kayak de le jour du départ
- Les présentations et diaporamas des guides prévues en soirée
- L’équipement plein air, incluant les gilets de sauvetage, les habits de pluie et bottes en
caoutchouc
- Taxe de compensation carbone
- Les taxes provinciale et fédérale et le remboursement applicables.
4, 5 et 6e nuits supplémentaires:
- Options pour des excursions marines additionnelles, des journées d’observation de l’ours, du
kayak de mer ou des explorations culturelles des Premières Nations les jours 5, 6 ou 7

PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF
- Les pourboires: montant suggéré, 30$ par personne par jour
- Les boissons alcoolisées autres que celles mentionnées au programme
- Les dépenses de nature personnelle;
Dates de départ

