USA-CANADA
Staten Washington, Seattle, Port
Angeles, Victoria, Vancouver Island og
Vancouver
13. – 24. oktober 2017

Drømmen om Amerika
Der er gået mere end15 år siden vor første rejse til denne del af Amerika:
”Stillehavskysten i det nordvestlige Amerika ved Vancouver, Victoria og
Seattle samt til prærielandet øst for Cascade Mountains”.
Det er blevet et af de helt store tiltag, og vi kan se tilbage på vidunderlige
minder, landskaber, store vidder, bjerge, regnskove, vulkaner, farver i ”Indian
Summer”, møde med danske udvandrere, aftenen omkring klaveret og flotte
nærværende besøg – og det specielt takket være de helt usædvanlige lokale
mennesker, vi har fået lov til at besøge.
Vi ser mere, end man næsten kan forestille sig muligt.
To mindre sørejser bliver det også til – over Juan de Fuca Strædet og fra
Victoria til Vancouver. Ganske usædvanligt smukt!
”Nordvesten” er stedet, hvor udviklingen sker, og hvor man næsten kan høre
tiden stå stille, et ”eget” univers, hvor ekstremerne mødes!
Flyveturen går op over Island, Grønland og Canada. Oplevelserne er lige på
den anden side af Atlanten.
Tag med på dette års rejse ud til Seattle og hjem fra Vancouver!
Niels Johansen, Dumas-Johansen

Vestlige USA og Canada
13 – 24. okt. 2017
Foreløbigt program
Dag 1-Fredag 13/10
14.00 flyafgang FI 205 (m. Iceland Air) fra
København til Rekjavik, ank. 15.10 (lokal tid).
17.00 videre med fly FI681 til Seattle.
(Flymåltider på begge strækninger for egen
regning).
17.45 Ankomst i Seattle (lokal tid).
Overnatning på centralt hotel.

Dag 2-Lørdag 14/10
07.30 Morgenmad og check ud.
Kortere rundvisning i Seattle, inden vi
kører østpå.
Et af de, efter vor opfattelse, smukkeste
bjergområder i verden ligger i det
nordvestlige USA og Canada. Vi får en
vidunderlig rejse op gennem Cascade
Mountains over passet ved ”Stevens Pass”
med passende fotostop, hvorefter vi kører
over Wenatchee og ser på nybyggermuseet
i Kashmere. Et hyggeligt museum, der
fortæller om de første emigranters liv og om,
hvorfor der netop blev et "æbleeventyr" på
denne egn.
Vi oplever bjergkammens vestlige side med
de frodigste skove og mod øst ligger udstrakte
tørre plateauer, der kun med stor snilde kan
fravristes afgrøder.
Dagen slutter i Columbia River dalen,
hvor Lake Chelan (en af de dybeste og
klareste i Nordvest) og Columbia River
forenes.
Check ind 2 nætter i Chelan på hotel direkte
ved søen. (egen jacuzzi).

20.00 Middag og overnatning.
Dag 3-Søndag15/10
8.00 Morgenmad.
Nu starter en helt fantastisk køretur fra Lake
Chelan og Columbiafloddalen op på det
frugtbare plateau med hvede. Dagen starter
med et første besøg hos Lou Ann og Jens,
der driver en hvedefarm. Vi ser maskinerne,
går en rask fodtur ud i området og får
lejlighed til i Mansfield at se de lokale
kornlagre
(et
”andelslager”
for
30
kornavlere). Der er meget lidt nedbør på
højplateauet – det meste falder som sne om
vinteren, og kun halvdelen af arealet dyrkes,
mens den udyrkede del trækker fugt og
næring.

En for Danmark ret ukendt måde at dyrke
jorden på med få personer, meget store
arealer og kæmpe maskiner. Jens fortæller
ligeledes om, hvordan området blev opdyrket
i begyndelsen af det 20. århundrede – forhold
vi næppe i dag kan forstå mulige!
Frokosten på egen hånd i Coulee på mindre
cafeteria (billig).
Horisonten rundt, ligger der smukke blålige
bjerge – fantasien og drømmene har let spil!
En storslået natur! Fra Mansfield tager vi
østover til Grand Coulee og det
kæmpemæssige dæmnings-område ved
Grand Coulee Dam. Besøg ved dæmningen
(kan dog aflyses, hvis der er tekniske
problemer). Vi kikker på dæmningen fra
besøgscentret og får på egen hånd et indtryk
af vandets enorme kræfter (og betydning) for
det vestlige USA.

Dernæst følger vi de spændende geologiske
formationer længere mod syd – tidligere
mægtige istidsfloders nu tørlagte flodleje er
blevet til den kæmpemæssige Banks Lake,
som vi kører øst og syd om. Vandet løber
videre ned til Moses Lake, hvor vi vil støde på
det igen som overrislingsvand hos vore
besøgsværter i Warden. Stop ved Dry Falls,
engang et mægtigere vandfald end nutidens
Niagara, og videre ad små grusveje op over
plateauet tilbage til Chelan.
Ca. 19.00 til fods til bycentrum og aftensmad
på egen hånd.
Overnatning på samme hotel som forrige nat.
Dag 4-Mandag 16/10
8.00 Morgenmad. Check ud og busafgang.
Langs
med
Columbiafloden
ned
til
Wenatchee.
Her starter vi 09.30 op med et godt besøg hos
frugtavler eller gartner. Netop på denne tid er
det højsæson for æbler og pærer. Klimaet er i
Colombiafloddalen ideelt og frugterne blandt
de bedste, vi kan forestille os. En enestående
chance for indblik i en helt anden verden,
hvor alt handler om frugt!
Sidst på dagen kører vi ud over sletterne for
ved Moses Lake at finde vort hotel.
Check ind for 2 nætter.

20.00 aftensmad sammen med ”nye
indvandrere” og deres gemaler (som spreder
sig mellem os, så de fleste kan tale direkte
med hinanden) på en lokal restaurant, hvor
farmerne og truckerne kommer ind og får
dagens måltider. Fra Moses Lake og vort
hotelområde køres store vognladninger med
grøntsager og kvæg langt bort til andre egne
af USA – vi får del i stemningen. Hotellet
ligger lige overfor restauranten og store
tankstationer med et væld af liv og aktivitet.
Overnatning.

Dag 5- Tirsdag 17/10
Morgenmad.
Hele denne dag tilbringes på tur rundt på
kæmpemæssig farm ca. 4.000 acres, der ejes
og drives af en dansk familie, oprindeligt fra
Himmerland og Sønderjylland, men nu første
og anden generationsudvandrere.
Vi vises rundt på farmen, ser dens mange
forskellige afgrøder (eller hører om dem, da
nogle er høstet på dette tidspunkt), ser
maskinparken, kommer forbi kødkvæget på
gårdens "feedlot" med op til 40.000 stk.
kvæg,
foderet,
hører
om
gårdens
management og forskellige tiltag. Ligeledes
kommer vi forbi hos naboerne, en
kæmpemæssig gård drevet højteknologisk af
et Hutteritefællesskab på 110 medlemmer.

uanset, hvor vi vil befinde os, ligger der i
horisonten altid en bjergkæde med skinnende
hvide snetoppe.

Midt på formiddagen afser vi tid til besøg på
den lokale skole.
Frokost fælles på farmen, men ikke inkl.
Aftensmad med
danske indvandrere på
farmen. Overnatning samme hotel samt
aftentransport i bus.
Der er mange baggrunde for, at der kan ligge
en så spændende farm her. Der er naturligvis
det personlige "drev" som udgangspunktet,
men der er også vandet helt oppe fra Coulee
Dam, der løber ned til Warden (områdets
hovedlandsby) gennem kanalerne forbi "Dry
Falls" og den gennem 10.000 år udtørrede
flodseng, for til sidst at blive pumpet ud på
markerne
gennem
fantastiske
overrislingsmaskiner, den særlige jordtype
(løss, vulkansk aske m.m.) og ikke mindst en
dygtig arbejdsstyrke.
De tre farme vi ser (hvedefarmen i Mansfield,
æbler i Wenatchee og farmen i Moses Lake
med dens forskellige afgrøder og dyrehold) er
jo hver for sig optimalt drevet, med
forskellige nedbørs og jordbundsforhold forskellige ejendoms-former, hvor leje af jord,
køb af jord, statsjord osv. også kommer ind i
billedet.
Efter de tre faglige dage er meget teknisk
blevet os fortalt - vi er blevet langt mere
vidende om det at dyrke jorden i denne del af
USA, og må nok alle indrømme, at vi
beundrer de mennesker, der står bag denne
frodighed. Landskabeligt har vi været mange
forskellige områder igennem, men næsten

Dag 6- Onsdag 18/10
06.45 Morgenmad. Check ud. Afrejse fra
hotellet i Moses Lake og kørsel op over
Cascade Mountains via Snowqualmie Pass
gennem mægtige skovområder ( passende
stop
undervejs)
til
imponerende
vindmøllepark i højderne ved Crazy Horse,
Ellensburg.
Vi kører ud til kysten syd for Seattle og følger
via byen Tacoma ruten gennem et smukt
”nordisk landskab” med vekslende fjorde,
marker og skove. Vi befinder os på Olympic
Halvøen og stiler mod til aften at være
fremme ved hotellet i kystbyen Port
Angeles, lige ved foden af den kendte
vulkan, Mount Olympic, 2424 m. høj og
snedækket det meste af året . Check ind på
hotel for 2 nætter.
Middag på egen hånd (kan arrangeres i
fællesskab). Overnatning Port Angeles.

Dag 7- Torsdag 19/10
Morgenmad. Man kan deltage i dagens
program (besøgene er inkluderet).
Om formiddagen arrangeres bustur til
Hurricane Ridge.
Tilbage til hotellet midt på dagen.
Frokost på egen hånd og lidt hvil.
Om eftermiddagen er der mulighed for en
vandretur i urskoven ved Lake Crescent.
Om aftenen middag på egen hånd på en af
byens tiltalende restauranter, hvor fisk fra
Stillehavet er hovedmenuen.
Overnatning Port Angeles.

Dag 8- Fredag 20/10
06.30 Morgenmad. Check ud.
07.30 busafgang til færgehavn.
8.20 Vi skal nu sejle over Juan de Fuca Strait,
der strækker sig lige ud i Stillehavet. Målet er
Vancouver Island og hovedstaden i Britisk
Columbia, Victoria.
Frokost (på egen hånd) tages på færgen.
Check ind på hotellet, for 2 nætter.
Nogle timer på egen hånd, hvor byen kan
udforskes. Det er en yderst hyggelig og
overskuelig by på alle måder, og vi
skandinaver finder os vel tilrette på stedet.
Man kan booke sig ind på forskellige
aktiviteter, som er ekstra: Whale Watching
(sejltur med mulighed for at se hvaler dog
ikke 100% garanti) og flyvetur med
vandflyver. Eller en mere stille tur i
bådbussen, der sejler rundt i havnen.

18.00 Aftensmaden er på egen hånd, fx på
den hyggelige restaurant Pescatores i byen i
gåafstand fra hotellet.

Dag 9- Lørdag 21/10
08.00 Morgenmad, hvorefter vi stiler mod
”Goldstream Park”, 16 miles udenfor
Victoria.
Her vandrer vi i parken og tager os god tid til
at nyde naturen. Der er mange år gamle
giganttræer som Thuya Plicata (redwood

navnene forvirrer lidt, da vi i Europa bruger
lidt andre navne end amerikanerne), Douglas
og amerikansk jordbærtræ (kendes i Europa i
en
mindre
form
fra
bl.a.
Middelhavsområdet). Der er en bred vifte af
den oprindelige fauna og flora og ud over de
nævnte træarter, er det nok laksen, der er
mest kendt. Den vender tilbage til floderne i
løbet af efteråret – måske ser vi den springe?
Under alle omstændigheder håber vi at se
laks i elven!
Herefter retur til Victoria.
13.00 Frokost på det sagnomspundne
”Empress Hotel” , der bringer tankerne
tilbage til det hedengangne Britiske
Imperium!
14.30 besøg på det enestående ”Royal
British Columbia Museum”.
Kort rundtur i Victoria, den mest britiske by i
verden uden for England.
Aftensmad på egen hånd og overnatning på
samme hotel.

Dag 10-Søndag 22/10
08.00 Morgenmad. Check ud. Busafgang.
Havebesøg:
”Burchardts
Gardens”.
Haverne her anses for at være blandt de
ypperste i verden – se det ved selvsyn og
fornem den dejlige atmosfære!
13.00 tager vi færgen til fastlandet ved
Tsawwassen – nyder den fantastiske sejltur
østover til Vancouver. Frokost på egen hånd
på færgen.
Under sejladsen er der stor sandsynlighed for
at kunne se sæler i skærgården og blandt de
mange øer, som vi sejler yderst tæt på. En
storslået sejlads! Sandsynligt er det også at få
øje på hvidhovede ørne.
Guided rundtur i Vancouver til de mest
kendte besøgssteder.

Dag 12-Tirsdag 24/10
06.00 ankomst Rekjavik.07.45 flyafg. FI 204
til København. (Flymåltider for egen
regning).
12.45 Ankomst København.

Alle tider er lokale tider
Ret til ændringer i programmet
forbeholdes.
Check ind på hotel rimeligt centralt. 20.00
Afskedsmiddag på dejlig restaurant og
overnatning
Dag 11-Mandag 23/10
Morgenmad, check ud. Nogle timer til egen
disposition. Tidlig frokost på egen hånd.
Transfer til Vancouver Lufthavn BC. Check
ind. 15.55 flyafgang med FI696 til
Reykjavik.

Gjesingvej 1, 8963 AUNING
Tlf. 86484813
dj@dumas-johansen.dk
www.dumas-johansen.dk

Dumas-Johansen Rejser er medlem af Rejsegarantifonden ( nr. 422).

VESTLIGE CANADA-USA
13 – 24. okt. 2017

PRIS pr person :
ca. 27.800,00-28.300,00kr.

ved min. 22 rejsende
Inkluderede ydelser:
 Fly København-Seattle/ Vancouver
BC-København via Island med
Iceland Air.
 Lufthavnsskatter. Sikkerhedstillæg.
 Bus- og færgetransport som beskrevet
i programmet.
 10 overnatninger på 3*og 3*+ hoteller
på dobbeltværelser m. morgenmad
(enten continental eller buffet).
 5 x aftensmad.
 1 frokost på Empress Hotel, Victoria.
 Landbrugsbesøg og entréer til museer
og nationalparker mm. som beskrevet
i programmet.
 Dansktalende rejseleder/guide: Niels
Johansen og Jørgen Vest Rasmussen
 EU ansvar og gebyr til Rejsegarantifonden.
Ikke Inkluderet:
 Visum til USA, ESTA, (søges på nettet.
Der skal p.t. betales ca. 14 US pr
visum). Dumas-Johansen vejleder
gerne.
 Transport til og fra Kastrup Lufthavn.
 Flymåltider (Bestilles på nettet af den
enkelte deltager).
 Værelse til ”havsiden” i Port Angeles –
ca. 185kr. pr person på dobbeltværelse - skal bestilles ved tilmelding!
 Enkeltværelsestillæg: ca. kr.
5.500,00.
NB: Hvis en deltager ikke kan dele et
dobbeltværelse med en anden rejsende,
bliver der opkrævet enkeltværelsestillæg.
 Drikkevarer.
 Måltider ud over de inkluderede. Alle
frokoster undtaget 1 (de fleste kan
forudbestilles og betales på stedet)
 Tlf., fax, minibar, tøjvask etc.
 Drikkepenge på hoteller og
restauranter (hvor man betaler på
egen hånd).
 Drikkepenge til chaufføren (Ca. 4-5
US$ pr dag pr person).
 Tilbud i Victoria: ”whale watching”
(sejltur på Stillehavet med gode
chancer for at se hvaler) el. tur med
vandfly.




Afbestillingsforsikring.
Rejseforsikring.

ANNULLERINGSBETINGELSER:

Pga. underleverandørernes krav er
følgende afbestillingsreglerne
gældende:
Ved framelding tidligere end 01. juni tilbagebetales depositum.
Ved framelding senere end 01. juni men
tidligere end 07. juli, er gebyret svarende til
depositum, medmindre rejsen kan afsættes til
anden side.
Ved framelding fra 07. juli men tidligere end
21. august er gebyret svarende til 85% af
rejsens pris, medmindre rejsen kan afsættes
til anden side.
Ved framelding senere end 21. august er
gebyret svarende til hele rejsens pris,
medmindre rejsen kan afsættes til anden side,
dog opkræves et gebyr for navneændring på
billetten ( det er også tvivlsomt, om man kan
finde en erstatningsperson med så kort
varsel).
Tegn derfor afbestillingsforsikring.
NB: Vi skal gøre opmærksom på, at prisen er
baseret på d.d. priser, regler og valutakurser ,
og at Dumas-Johansen tager forbehold for evt.
ændringer af disse. Der tages forbehold for force
majeure situationer, og vi forbeholder os ret til at
ændre i programmet.
BETINGELSER:
FORHÅNDSTILMELDING:
hurtigst muligt – først til mølle princippet ( er
uforpligtende).
BEKRÆFTELSE:
Depositum senest pr 01. juni ved indbetaling
af 5.000,00 pr person for at betale depositum til
fly, bus og hoteller (vi sender girokort).
RATE 2: kr. 9.000,00 pr 07. juli
RESTBELØB:
er os i hænde pr. 21. august 2017.

