
HELISKI MED ALPINA VÄRLDSCUP
VETERANEN STIG STRAND

CMH CARIBOOS, KANADA 11-18 JANUARI 2014

CMH NORDIC ARRANGERAR EN HELISKIRESA TILL KANADA.
MED PÅ RESAN HAR VI DEN ALPINA VÄRLDSCUP VETERANEN STIG STRAND

Efter stor succe på 1960-talet då österrikaren Hans Gmoser startade CMH Heli-Skiing i 
Bugaboos i Kanada, öppnade han 1974 sitt andra heliski område, Cariboos, och byggde 
Cariboos lodge i samma klassiska alpina stil som Bugaboos. Skidåkare från hela världen 
började upptäcka denna drömskidåkning och ytterligare 9 heliskiområden öppnades efter 
Cariboos. 

Vildmarksterrängen i Cariboos erbjuder en mix av såväl högalpin skidåkning som unik 
skogsåkning. Cariboo lodge är belägen på 1.100 m.ö.h. Då det inte finns några 
vintervägar, flygs gästerna in till lodgen med helikopter. Cariboo lodge har alla 
bekvämligheter med trevlig full service bar samt middagsrum i alpin stil. Lodgen har 
bekväma dubbel och enkelrum samt gemytliga sällskapsrum. Vedeldad bastu och Hot Tub 
utomhus ger en fantastisk after-ski avkoppling. Det finns även tillgång till massage av 
professionella terapeuter. Egen internationell kökschef och bagare ser till att våra gäster 
serveras det bästa av mat. 4 grupper om 11 skidåkare i varje disponerar en Bell 212 
helikopter, totalt 44 gäster. Det finns tillgång till telefon samt Internet på lodgen.



Datum: ! 10 - 20 januari 2014 

Resa :! Ankomst i Calgary fredag 10 januari eftermiddag. Övernattning på Delta 
Airport Hotel i Calgary. Lördag morgon 11 januari CMH busstransfer till 
Cariboos. Resan tar ca. 7.5 timmar.  12-18 januari heli-skiing. Hemresedag 
lördag den 18 januari, 1/2 dags heli-skiing och avresa från Cariboos på 
eftermiddagen. Övernattning på Delta Calgary Airport hotel lördag-söndag. 
Flyg hem söndag. Ankomst hemdestination måndag den 20 januari. 

Pris: ! CAD (Kanadensiska dollar) 8.840 med del i dubbelrum, CAD 9.750 i enkelrum 
! Tillkommer lokal skatt fn 2.5%

Ingår:

• Privat buss transfer från Calgary till Cariboos samt retur
• Boende i Cariboos lodge 7 nätter lördag - lördag
• Cariboos lodge faciliteter 
• Frukost, lunch, middag, snacks exklusive bardrycker
• Säkerhetsutrustning samt special skidor 
• 30.500 meter helikopterlyft - Bell 212  (11 gäster + guide) söndag-fredag 6 dagar + 

halva lördagen (hemresedagen)
• Mountain guides ACMG (Association of Canadian Mountain Guides) och/eller 

IFMGA (International Federation of Mountain Guides association)

Tillägg:

• Extra helikopterlyft. I snitt flyger man 37.000 meter på en vecka. Extra helikopterlyft 
efter eget önskemål kostar CAD 125 per 1000 vertikal meter.

• Bardrycker
• Massage, bokas på plats hos CMH professionella massage terapeuter 
• Övernattning vid ankomst/avresa i Calgary på Delta Airport Hotel till CMH special 

pris.  

Flyg:

• Flygresa till Calgary erbjuder ex SAS/Lufthansa/Air Canada/KLM i ekonomiklass för 
ca SEK 7.000

Övrigt:

• 44 skidgäster på lodgen. 4 grupper om 11 skidåkare delar en Bell 212. Liten jet 
ranger helikopter flyger ut lunch i terrängen till alla skidåkare samt används den 
även för säkerhets guide

• CMH Nordic disponerar 22 platser för bokning senast den 1 april 2013



Bokning & betalning:

• CAD 1.000 betalas senast 15 dagar efter bokning. Depositionen återbetalas inte, 
men kan överlåtas till annan gäst i familj eller vänskapskrets eller användas av för 
annan resa med CMH under innevarande år

• Slutbetalning betalas senast 12 veckor före avresa. Vid utebliven betalning avbokas 
platsen. Slutbetalningen återbetalas inte, men kan överlåtas till annan gästi familj 
eller vänskapskrets eller användas av för annan resa med CMH under innevarande 
år

• Kontrollera personlig avbeställningsförsäkring vid bokning
• Betalning kan göras med kreditkort eller banköverföring i CAD
• Senast den 31 mars 2013

VÄLKOMMEN TILL EN  UPPLEVELSERESA BLAND ALPINA VÄNNER!

CMH Nordic teamet
Janne Hinds

CMH NORDIC PHONE +46 8 716 11 90  E-MAIL: info@cmhnordic.com 
www.cmhnordic.com - facebook.com/cmhnordic - twitter.com/cmhnordic - youtube.com/cmhnordic
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