Welkom bij Sea Wolf Adventures,
Belangrijk bericht! Dit is een trip in de wildernis, waarbij deelnemers lichamelijk fit
moeten zijn en uitgerust met geschikte schoenen en kleding voor gematigde trektochten
door het bos en op rotsachtig terrein. De gebieden waar we beren gaan kijken kunnen
zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd als de weersomstandigheden of
onvoldoende kans op beren daartoe reden geven.
We kijken er naar uit om je aan boord van de Sea Wolf te verwelkomen, voor een dag
vol ontdekkingen en plezier!
Voor de Grizzlys of the Wild tour willen we dat je aankomt op 1514 Broughton Blvd.
in Port McNeil (hetzelfde gebouw als MacKay Whale Watching) dagelijks om 6:45 uur.
Bij aankomst word je begroet door je gids, die de veiligheidsregels en het reisschema
voor de dag met je doorneemt en je naar de boot brengt.
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Als je in Alert Bay verblijft, moet je ons dat minstens 24 uur van tevoren laten weten met
een e-mail of telefoontje. We halen je dan om 7:20 uur op van het overheidsdok. Vraag
de receptioniste van je accommodatie om een routebeschrijving naar het dok.

Vergeet niet om het volgende mee te nemen:
Waterbestendige jas
Waterbestendige broek
Waterdichte wandelschoenen of kniehoge rubber laarzen
Hoed
zonnebrandmiddel
Insectwerend middel
Camera
Medicatie (indien van toepassing)
Dieetbehoeften (diabetici, allergieën)

Om ervoor te zorgen dat onze tour op dieren in het wild zo min mogelijk impact heeft,
vragen we je om donkere kleding te dragen. Als je een camera meeneemt, schakel dan
je flitser uit, die maakt de beren bang.
Maak voor vertrek indien nodig gebruik van het toilet. We hebben er een aan boord,
maar die is niet zo comfortabel :)
Als je vragen hebt, aarzel dan niet om een e-mail te sturen.
info@seawolfadventures.ca, of bel (250) 902 WOLF (9653).
Gilakas'la (Bedankt),
Sea Wolf Adventures
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