
VAnCouVEr	&	VICTorIA	5 DAGE / 4 næTTER

Pris pr. person ved 

periode  mm  m  mmm  mmmm Barn
0-11 år

Best Western 
downtown / harbour 
towers

01/04-26/04  2.345  3.690  2.065  1.940 565

27/04-27/05  2.940  4.690  2.535  2.285 595

28/05-29/06  3.285  5.250  2.785  2.565 595

30/06-30/09  3.535  5.845  3.000  2.720 595

01/10-28/10  2.535  3.845  2.190  2.065 595

29/10-14/01  2.285  3.660  2.000  1.845 500

15/01-20/03  olympiske lege - priser på forespørgsel 

09/11-31/03  2.285  3.660  2.000  1.845 500

prisen inkluderer:
ü 2 nætter på hotel i Vancouver
ü hop-on/hop-off sightseeing tour i Vancouver
ü Bus / færge transport til/fra Victoria
ü 2 nætter på hotel i Victoria
ü 4½ times sightseeing tur i Victoria blandt andet til Butchart gardens*)
  *) erstattes med 1½ time double-decker tur fra nov-apr

VanCouVer experIenCe 4 DAGE / 3 næTTER

Pris pr. person ved 

periode  mm  m  mmm  mmmm Barn
0-11 år

Best Western sands 
by the sea

01/04-28/04  2.160  3.125  1.970  1.875 785

29/04-28/06  2.315  3.625  2.000  1.845 535

29/06-30/09  2.625  4.220  2.220  2.000 535

01/10-29/01  2.000  3.000  1.815  1.690 535

30/01-28/02  olympiske lege - priser på forespørgsel 

01/03-30/03  2.000  3.000  1.815  1.690 535

prisen inkluderer: 
ü     3 nætter på hotel i Vancouver
ü     hop-on/hop-off sightseeing tour i Vancouver
ü     heldagstur med bus / færge til Victoria

Best Western downtown *** 
718 Drake Street
Vancouver, BC, V6Z 2w6
Tlf.: (604) 669 9888

Et nyere turistklasse hotel i centrum med 
udsigt til False Creek-området. Med en 
god beliggenhed er hotellet ikke langt fra 
restauranter, shopping og underholdning. 
Alle værelser har te-/kaffefaciliteter, 
TV, telefon, samt hårtørrer. hotellet har 
fitness-center, sauna og tagterrasse med 
jacuzzi.Parkering ca. CA$ 9 pr. døgn

harbour towers ***+ 
345 Quebec Street
Victoria, B.C. V8V 1w4
Tlf.: (250) 385 2405

Førsteklasses hotel med en central belig-
genhed, ikke langt fra havnen med restau-
ranter og shopping. Alle værelser har te-/
kaffefaciliteter, strygejern/-bræt, loftvifte 
samt hårtørrer. hotellet har indendørs 
swimmingpool, sauna, spa, fitness-center 
og room service. Gratis parkering.

harbour towersbest western downtown

VICtorIa experIenCe  
4 DAGE / 3 næTTER

VanCouVer og 
VICtorIa experIenCe  
5 DAGE / 4 næTTER

CITY BREAKS

da der er 2 overnatninger i hver by, bliver der god tid til at 
opleve det bedste af både vancouver og victoria og danne 
jer et godt og personligt indtryk af de to dejlige byer. På en ½ 
dags sightseeingtur i vancouver ser I byens største attrak-
tioner og kan også opleve byen på egen hånd for eksem-
pel i gastown - der opkaldt efter byens første værtshusejer 
”gassy” Jack deighton, der er udødeliggjort i en statue pla-
ceret på maple street square. efter at have krydset georgia-
strædet til vancouver Island og provinsen british colombias 
hovedstad, victoria, undgår I ikke at få områdets enestående 
natur ind på nethinden bl.a. i naturparken, butchart gardens. 
desuden er der tid til på egen hånd at se de historiske byg-
ninger og indsnuse atmosfæren i den charmerende by.

her får I mulighed for at opleve det bedste af vancouver. nyd 
sightseeingturen hvor I ser nogle af vancouvers største attrak-
tioner og begiv jer på egen hånd ud i byen og stop for eksem-
pel ved verdens første dampdrevne ur, der står i den vestlige 
ende af water street. I får måske øje på verdens smalleste 
kontorbygning sam kee, der på en meget beskeden plads er 
klemt inde som nr. 8 i west Pender street. At slentre i gaderne 
omkring robson street og tage en drink i en af de mange 
caféer og barer er heller ikke noget dårligt tidsfordriv. På en 
heldagsudflugt til provinsen british colombias hovedstad vic-
toria på vancouver Island, får I virkelig områdets enestående 
natur ind på nethinden. I besøger naturparken butchart gar-
dens, ser de historiske bygninger og har lidt tid på egen hånd.

best western sands by the sea

Best Western sands by the sea ***
1755 Davie Street
Vancouver, BC, V6G 1w5
Tlf.: (604) 682 1831

Beliggende lige ved stranden med blot 10 
minutters gang fra Stanley Park finder I 
dette hyggelige turistklasse hotel. Alle væ-
relser er udstyrede med aircondition, TV, 
internet-adgang, kaffemaskine samt hår-
tørrer. På hotellet findes blandt andet en 
restaurant samt 2 forskellige barer, hvorfra 
der er en fantastisk udsigt over den smukke 
bugt. Der tilbydes desuden roomservice. 
Parkering ca. CA$ 7 pr. døgn.
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