Canada Grizzly Bear Watching - Cariboo Mountains,
4, 5 of 6 dagen

U gaat op pad met Gary Zorn, de "Bear Whisperer", die door 35 jaar ervaring in dit
gebied de beste plekken weet om grizzly's en andere dieren in het wild te spotten.

REISOMSCHRIJVING
U gaat op pad met Gary Zorn, de "Bear Whisperer", die door 35 jaar ervaring in dit
gebied de beste plekken weet om grizzly's en andere dieren in het wild te spotten.
Naast grizzlyberen is er veel ander wildlife te zien, zoals zwarte beren, berggeiten,
elanden, kariboes, wolven, herten, lynxen en wolverines.
U verblijft in de intieme Pyna-tee-ah Lodge, die uitkijkt over de Quensel River,
waar een aantal goede zalm-en forel vispools zijn. De lodge heeft 6
tweepersoonskamers, waarvan 4 met eigen douche/toilet en 2 kamers die een
badkamer delen (voor families). Er is een gastenlounge met een grote natuurstenen
open haard, een eet- en keukengedeelte, een pooltafel en een giftshop met ook
vliegvisbenodigdheden. De lodge staat bekend om zijn gastronomische gerechten in
landelijke stijl, die worden bereid met lokale ingrediënten. Klanten houden van de
authentieke Canadese gastvrijheid en huiselijke sfeer. Gratis satelliet-WiFi is
beschikbaar voor de gasten. Mobiele telefoons werken hier niet. Alle maaltijden zijn
inclusief. Men heeft tevens een aantal full-service camperplaatsen op het terrein, dus
als u met een camper reist kunt u ook boeken voor deze tours.

DETAILS
Vertrekdata: dagelijks van 15/5-25/10. Van 10/9-11/10 tijdens de zalmtrek is het hoogseizoen, waarbij je vaak grizzly's zalm kunt zien vangen in de rivier.
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Inbegrepen:
- Naar keuze 3, 4 of 5 nachten verblijf in de Pyna-tee-ah Lodge in Likely in een kamer met douche/toilet, lokale taxes, gidsen, alle maaltijden en lokaal
transport naar de plaatsen waar meestal beren worden gezien. De tour start op de aankomstdag (check in vanaf 15.00 uur) met het diner om 18.00 uur en
eindigt met het ontbijt op de laatste dag. Tijdens de tours wordt gezorgd voor een lunchpakket.
Het is ook mogelijk te boeken voor een full-service RV-plaats als u met een camper reist.
Exclusief:
- fooien voor de gidsen (aanbevolen wordt 10% van de pakketprijs)
- alcoholische drankjes
Minimum leeftijd: 12 jaar
Ecotours BC
Ecotours BC heeft 35 jaar ervaring in het organiseren van wildlife tours. De eigenaar, Gary Zorn, staat bekend als de Bear Whisperer ™, en hij was 35 jaar
geleden de eerste persoon die een officiele licentie verkreeg als gids voor het observeren van beren in British Columbia. Hij staat bekend om zijn unieke
relatie met de beren en kan verbazingwekkende verhalen vertellen over de beren en andere dieren in het wild. Hij heeft een professioneel team van gidsen in
dienst die zullen zorgen dat het u aan niets ontbreekt.
Ecotours BC behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf diensten te annuleren of aan te passen, als het weer of de plaatselijke
omstandigheden hier aanleiding toe geven. De eerste prioriteit is de veiligheid voor alle betrokkenen. We bekijken wilde dieren in hun natuurlijke habitat; er
zijn geen uitkijkplatforms en de dieren zitten niet in een natuurreservaat. We garanderen geen beren- en andere wildlife waarnemingen, maar doen ons best
om de gasten naar de plaatsen te brengen die op dat moment de beste kansen hebben op het zien van wilde dieren en we hebben een zeer hoog
slagingspercentage (ruim 90%). Deelnemers zijn verplicht om vooraf een verklaring te tekenen waarmee afstand van aansprakelijkheid wordt gedaan
tijdens de activiteiten. Ecotours BC stelt het hebben van een goede reisverzekering verplicht.

Zelf meenemen:

Waterdichte regenkleding (broek en jas), stevige waterdichte wandelschoenen, dagrugzak, pet/hoed, kleding die in lagen kan worden gedragen (fleece),
persoonlijke toiletartikelen, camera (bij voorkeur met een telelens) en een goede verrekijker.

Airport transfers Williams Lake:
Vervoer per taxi van de lokale luchthaven Williams Lake naar de lodge in Likely (ca. 1 uur) kan worden geregeld voor CAD 262 / € 175 per auto (max. 4
personen) retour.
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