
Kanada

Program po dnevih

A. Kanada - the best of, opisni program

Kanada je pravi raj za ljubitelje neokrnjene in raznolike narave. Pot bomo začeli v olimpijskem
mestu Calgary.

Odkrivali bomo lepote Skalnega gorovja (Rocky mountains) ter obiskali najlepše kanadske
parke (Banff, Jasper, Yoho...). Čakajo nas lepote smaragnih jezer, ledeniki, kanjoni in slapovi. Z
malo sreče bomo videli tudi pester živalski svet (srnjad, losi, veverice, grizliji, črni medvedje),
uživali bomo v kampiranju ter večerih ob ognju.

Ogledali si bomo modeno in turistično mestece Banff ter pravljični Lake Louis, v bližini katerega
se nahaja najlepše jezero v Kanadi - Lake Moraine.
Zapeljali se bomo po enih najlepših panoramskih cest sveta: Icefield Parkway (Lake Louise –
Jasper). Sledi še nacionalni park Jasper, ki nikogar ne pusti ravnodušnega.
Prek Mount Robson provincial park se bomo zapeljali do Hat Creek Ranch in naprej po
panoramski cesti Route 99 do mesta Vancouver.

Za konec sledi še Vancouver, kjer si bomo ogledali stari del mesta ter sprehodili po parku
Stanley. Kdor želi se lahko sprehodi med 1300 let starimi drevesi in gre na whale watching
(Orke).
Po želji lahko potovanje podaljšaš: Toronto in Niagarski slapovi (3 dni).

Nočitve: Hostli in moteli brez lokalne kategorizacije, v kampih šotori, ki jih je treba vzeti s seboj.

Prevozi: Potujemo z najetimi avtomobili, zato na potovanju uživamo neomejeno svobodo in si
pogledamo hajlajte Kanade. Avtomobile najamemo in jih vozimo sami, zato tu ponovno
opozarjamo na previdnost pri vožnji. Za vsak avto potrebujemo enega do dva voznika, torej ti ni
potrebno voziti, če ne želiš. Ponavadi je namreč voznikov več kot dovolj. V vsakem avtu je
potrebno imeti vsaj enega potnika, ki ima kreditno kartico.

Program priporočamo le tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

B. Kanada - the best of, program po dnevih

15 dni

1.dan Odhod in prihod v Calgary v večernih urah. Nočitev Calgary (hostel).

2.dan Ogled olimpijskega centra in premik v Banff. Nočitev (kampiranje).

3.dan Nacionalni park Banff: Jackston Canyon, Stanley Glacier / Sunshine Meadows, Lake
Minnewanka. Nočitev Banff / Lake Louis (kampiranje).
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4.dan Nacionalni park Banff: Lake Louise, Moraine lake TOP SHIT, po želji trek (Consolation
lakes, 2h) oziroma s kanuji po jezeru. Nočitev Lake Louis (kampiranje).

5.dan V nacionalnem parku Yoho si pogledamo Emerald lake in Takakaw falls. Nočitev Lake
Louise (kampiranje).

3-5.dan Opcija: rafting na reki Kicking Horse River.

6.dan Eden od vrhuncev - celodnevno odkrivanje panoramske ceste Icefield Parkway (vožnja
Lake Louise-Jasper), ki šteje med 10 najlepših cest sveta (krajši sprehodi do razglednih točk,
pogledi na gore Skalnega gorovja, ledeniška jezera: Bow Lake, Peyto Lake, ledenik Athabasca,
slapovi Athabasca). Nočitev Jasper (kampiranje).

7.dan Nacionalni park Jasper: trek Sulfur Skyline (4-6h) in nato v toplice (Miette Hot Springs).
Nočitev Jasper (kampiranje).

8.dan Nacionalni park Jasper: eden najlepših trekov - trek pod goro Mt Cavell (3-5h, lahko samo
kratek sprehod). Nočitev Jasper (kampiranje).

9.dan Nacionalni park Jasper: Maligne Canyon, Medicine Lake, Maligne Lake (sprehod ob
jezeru / trek Moose lake, 1-2h / trek Bald hills, 4-6h). Nočitev Jasper (kampiranje).

10.dan Nacionalni park Jasper: Valley of Five Lakes, popoldne piknik. Nočitev Jasper
(kampiranje).

7-10.dan Opcija: rafting na reki Fraser, rent-a-kayak, rent-a-bike, morning wildlife discovery,
jahanje konj.

11.dan Zapeljemo se v Mount Rosbon Provincial Park: pogled na najvišjo in najmogočnejšo
goro kanadskega Skalnega gorovja Mount Robson (3954m), sledi vožnja do mesteca Kamloops
oziroma do Hat Creek Ranch. Nočitev (kampiranje).

12.dan Panoramska vožnja na čudoviti Route 99 (peljemo se tudi mimo Whistlerja) do mesta
Vancouver. Nočitev Vancouver (hostel).

13.dan Vancouver: Gastown, opcija: Capilano Suspension Bridge Park (hoja po visečih
mostovih med 1300 let starimi dreves), ogled Stanley Park-a (whale watching: z malo sreče
vidimo Orke). Nočitev Vancouver (hostel).

14.dan Prosto v Vancouvru. Let proti domu.

15.dan Prihod domov.

*po želji lahko potovanje podaljšaš: Toronto in Niagarski slapovi (3dni), cena cca 300€, opcija
izleta s čolnom pod slapove oziroma preleta slapov s helikopterjem.
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*v julijskem terminu je potovanje en dan daljše: drugi dan si pogledamo muzej, ki je posvečen
indijancem in bizonom – Head smashed in buffalo jump (Unesco), nato se vrnemo nazaj v
Calgary in gremo na največji festival v Kanadi – Calgary Stampede, kjer si ogledamo dirke s
kočijami, indijansko vas in rock & country music. Nočitev v Calgary-ju.

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje v
Kanado
Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo, zato skrbna priprava le
najnujnejšega ni odveč. V pomoč vam podajamo listo potrebnih stvari, ki naj se znajdejo v
vašem nahrbtniku.

Čaka nas nak nekaj hoje hoje, zato je pametno imeti s seboj še en mali rugzak ali pa prasico,
saj se bo glavnino stvari puščalo v kampih. Na trekingu šotorimo in si kuhamo sami, ker je to v
Kanadi veliiiiiiko ceneje in bolj pristno. Voda je v Kanadi pitna.

Vreme je pregovorno nepredvidljivo, čeprav v tem letnem času najbolj stabilno. Temperature
čez dan okoli 17-25 stopinj, ponoči pa 10 stopinj.

Zlato pravilo: Spokamo za 3 dni, vmes v civilizaciji peremo, potem pa to nosimo en teden!

V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega daj tudi nase):

potni list (veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma izstopa iz zadnje države)
keš v USD, ker bolje menjajo kot EURe; prav pride tudi bančna kartica Cirrus/Maestro ali
Visa Electron, za dvig z bančnih avtomatov (izhod v sili, za plačila v trgovini)
šotor (en šotor na dve osebi)
gorilnik, lahke aluminijaste posode za kuhanje, priborček, šalica, krožnik (nikar ne nosite
plinske bombice s sabo, ker vam jo bodo na letalu iz nahrbtnika vzeli ven)
topla spolna vreča in termArest ali armafleks za spat
pohodne palice (kdor je navajen hoditi z njimi)
mala svetilka za na glavo
treking čevlji (uhodite jih preden se odpravimo, da ne bo problemov z žulji!) in čevlji za
preobutev (lahko tudi Teve), japonke za pod tuš (če ne morete brez tega)
pohodniške hlače (lahko tudi gore tex), gore tex jakna, topel termo velur (flis), dolge
spodnje gate (punce, najlonke so baje tople, pa skoraj nic jih ni skupaj)
1 x puli ali lahek pulover (lahko tudi bombažni)
2 x bombažna majica z dolgimi rokavi (lahko tudi kako švic perilo)
švic perilo s kratkimi rokavi (2x), 4 navadne majčke s kratkimi rokavi
kapa,
nogavice (vsaj 2 para ojačanih pohodniških, 4-5 pare navadnih bombažnih)
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spodnje perilo (7×), kopalke (morda pademo s slapov ;-) in kratke hlače
sončna očala (po možnosti gorska)
brisača (tiste ta lahke popotniške so zakon – dobiš jih v trgovinah kot so Anapurna, K2,
Iglu, Kibuba,...) in vlažilni robčki (pridejo prav namesto tuša na treku)
toaleta: milo, zobna ščetka, pasta, krema za sončenje, krema za ustnice,...
medicinski paket (razdeliti na dve osebi): spitaderm sprej ali podobno za razkuževanje
rok, antibiotiki ciprobay ali podbno, aspirin, tablete proti diareji, proti zaprtju, vitaminski
tableti, obliži, povoj, gaza, bivacin, tablete proti slabosti,…
knjiga, karte, i-pod...
še kaj, na kar smo morda pozabil in brez katerega ne moreš živeti

Pusti doma predsodke, slabo voljo, uhane, zlate ogrlice, tečne partnerje, dragocene ure, lepe
čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in
jeklene živce!
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