ONDEKKING van WEST CANADA
Calgary/Vancouver (14 nachten)
Geniet van prachtige landschappen, cultuur,
onvergetelijke wildobservaties en avontuur.
Deze reis brengt u vanuit de weelderige
bergparken van Banff en Jasper en de
serene horizonten van de Columbia
Icefields in het hart van de Rocky Mountains
naar Kleena Kleene waar u verblijft in een
authentieke ranch. Verder via de Coastal
Mountains naar de vallei van Bella Coola.
Inside Passage naar Vancouver Island en
de bruisende steden Victoria en Vancouver.

Dag 1 – BRUSSEL/CALGARY
Aankomst in Calgary International Airport. Ophalen van de huurwagen en transfer naar uw hotel.
Uw Nederlandstalig Canada Roadbook zal klaar liggen bij de receptie. De rest van de dag is vrij om de
attracties van deze cowboy stad te verkennen. Overnachting in Sandman Hotel Calgary City Centre of
Ramada Hotel Downtown Calgary.
Dag 2 - CALGARY / BANFF ( 130 KM )
U verlaat Calgary richting Rocky Mountains. Na uw aankomst in Banff is de rest van de namiddag vrij
om het charmante stadje te bezoeken. Overnachting in Banff Ptarmigan Inn of Mount Royal Hotel.
Dag 3 - BANFF NATIONAL PARK
Vandaag kan u de omgeving van Banff verkennen. We suggereren een bezoek aan het Luxton
Museum, een gondola rit naar de top van Sulphur Mountain of een wandeling langs de winkeltjes
van het stadje. U kan eveneens raften op Bow River of een boottocht maken op het mooie Lake
Minnewanka. Tweede overnachting in Banff.
Dag 4 - BANFF / JASPER ( 285 KM )
Via de spectaculaire Icefields Parkway, één van de landschappelijk
mooiste routes ter wereld, rijdt u naar Jasper. Onderweg
suggereren we stops bij Lake Louise en Peyto Lake. In Jasper
National Park is een bezoek aan Maligne Canyon niet te missen.
Daarna rijdt u nog het laatste stukje tot Jasper. Overnachting in
Lobstick Lodge of Amethyst Lodge.
Optioneel : ICE EXPLORER op de ATHABASCA gletsjer – een 90
minuten avontuur met een Ice Explorer op de Athabasca gletsjer.

Dag 5 - BANFF / 108 MILE HOUSE ( 455 KM )
Vandaag reist u langs de Yellowhead Highway naar 108 Mile House. We suggereren een stop bij
Mount Robson Provincial Park met de hoogste piek van de Rockies. Van hieruit gaat het verder langs
de veehouders van de Cariboo Regio. 100 Mile House werd gesticht in de 19e eeuw tijdens de
Cariboo Gold Rush toen hier een overnachtingsplaats werd gebouwd voor de goudzoekers die naar
de goudvelden trokken. Overnachting in Hills Health Ranch in 108 Mile House.
Dag 6 - 108 MILE HOUSE / KLEENA KLEENE ( 318 KM )
Vandaag rijdt u in westelijke richting door de ongerepte wildernis van British Columbia. Via de Bella
Coola Highway arriveert u bij de Terra Nostra Guest Ranch even ten westen van of Tatla Lake dat één
van de meest adembenemende uitzichten in Canada biedt. Tegen een decor van het wilde Chilcotin
plateau biedt het Terra Nostra prachtige bergvergezichten, avontuurlijke paardenritten en
wandelpaden langs een mooi meer. Overnachting in de Terra Nostra Guesthouse in Kleena Kleene.
Lunch en diner inbegrepen.
Dag 7 - KLEENA KLEENE
Vandaag kan u naar hartelust de paden en bossen van de Terra
Nostra Guest Ranch verkennen, idyllisch gelegen aan de grens van
de majestueuze Coast Mountains. Hier ondervindt u hoe het
bergleven is. Al uw maaltijden worden geserveerd in de gezellige
blokhut. Overnachting in Kleena Kleene. Ontbijt, lunch en diner
inbegrepen.
Dag 8 - KLEENA KLEENE / BELLA COOLA ( 209 KM )
Na het ontbijt reist u verder naar het noorden door de bergketens van British Columbia. Daarna
bereikt u het zuidelijke deel van Tweedsmuir National Park. Dit is het grootste beschermde park van
de provincie waar bezoekers de eeuwenoude ongerepte natuur zien. Na het verlaten van het park
begeeft u zich in de vredige vallei van Bella Coola, woongebied van de Nuxalt First Nations, gelegen
aan de 100 km lange inham van de Pacific Ocean. Overnachting in Bella Coola Mountain Lodge.
Ontbijt inbegrepen.
Dag 9 - BELLA COOLA / PORT HARDY
Geniet een volle dag aan boord van BC Ferries van de prachtige
voorbijglijdende landschappen van de Inside Passage. De cruise
eindigt in Port Hardy. Overnachting in Port Hardy inn of Airport Inn
Port Hardy.
Dag 10 - PORT HARDY / CAMPBELL RIVER ( 235 KM )
Vandaag rijdt u in zuidelijke richting langs de oostkust van Vancouver Island. U volgt de oevers van
Nimpkish Lake en neemt vervolgens de weg door het binnenland naar Campbell River, bekend als ‘s
werelds beste sportvisserscentrum. Overnachting in het schilderachtige Painter’s Lodge Holiday &
Fishing Resort.
Optioneel : JOHNSTONE STRAIT WHALEWATCHING – cruise in de
beschermde wateren van Johnstone Strait aan de noordoostelijke
kust van Vancouver Island. Dit gebied is gekend als ’s werelds beste
observatieplaats van orka’s (half juli tot half augustus). Naast
orka’s worden hier ook vele andere dieren en vogels gezien zoals
dolfijnen, zeehonden, zeeleeuwen en walvissen.

Dag 11 - CAMPBELL RIVER TO VICTORIA ( 265 KM )
Terwijl u de Strait of Georgia volgt die Vancouver Island scheidt van British Columbia, passeert u
karakteristieke plaatsen zoals Parksville, Nanaimo, en Chemainus.
Via de Malahat Drive arriveert u in het mooie koloniale Victoria.
Overnachting in Harbour Towers Hotel & Suites of Château Victoria
Hotel & Suites.
Dag 12 - VICTORIA ( 130 KM )
Verkenning van de elegante stad Victoria. We suggereren een
bezoekje aan Beacon Hill Park en de kunstgalerij. In de namiddag
kan u zich onderdompelen in Britse charme terwijl u van high tea geniet in het Fairmont Empress
Hotel.
Optioneel : BUTCHART GARDENS – een bezoek aan Victoria is niet compleet zonder bezoek aan de
beroemde Butchart Gardens. Wandel door de vele tuinen en geniet van het dynamische kleuren- en
geurenpalet.
Dag 13 - VICTORIA TO VANCOUVER ( 70 KM )
Mini-cruise met BC Ferries naar Vancouver door de Strait of
Georgia. In Vancouver kan u genieten van een van de vele
restaurantjes van dit kosmopolitische juweel. Overnachting in het
Sandman Hotel Vancouver City Centre of Century Plaza Hotel &
Spa.
Dag 14 - VANCOUVER ( 285 KM )
Een volledige dag om te genieten van Vancouver en omgeving. Enkele suggesties : MacMillan
Planetarium, Chinatown, Gastown, Granville Island, Grouse Mountain en Stanley Park. Overnachting
in Vancouver.
Optioneel : CAPILANO SUSPENSION BRIDGE AND PARK – wandel
over de adembenemende Capilano Suspension Bridge die hoog
boven de Capilano-rivier hangt. Geniet van de altijdgroene bossen
en serene wandelpaden in het park en van de zeven hangbruggen
hoog boven het woud ( Treetops Adventure). De CLIFFWALK is een
215m lange wandelweg die u langs de granieten klippen van de
Capilano Canyon brengt over een reeks bruggen, platformen en
trappen over de Capilano River.
Dag 15 – VANCOUVER / BRUSSEL
Vrije tijd tot inlevering van de huurwagen en terugvlucht naar Brussel.
Dag 16 – BRUSSEL
Aankomst in Brussel.

Prijzen en data op aanvraag

Incusief
•
14 overnachtingen
•
Ferry Bella Coola (08u00)– Port Hardy/Discovery Coast (21u00) - wagen & passagiers
•
Ferry Swartz Bay – Tsawwassen (1u35) - wagen & passagiers
•
2 ontbijten, 2 lunches, 2 diners (Terra Nostra Guest Ranch)
•
Een gepersonaliseerd roadbook met essentiële reisinformatie, plaatselijke bezienswaardigheden en
attracties, dagelijkse reisroute, kaarten en stadsgidsen, hotelvouchers.
•
Plaatselijke taksen
Exclusief
•
Vluchten Brussel/Brussel
•
Luchthaventransfers
•
Andere maaltijden en activiteiten dan vermeld
•
Huurwagen (zie Alamo)
•
Fooien

Optioneel Activiteiten pakket :
Columbia Icefields
Kleena Kleene
Telegraph Cove
Victoria
Vancouver

Ice Explorer (1u30)
Rit te paard (2 uur)
walvissafari (3u30) in Johnstone Strait (gesloten boot)
toegang tot Butchart Gardens
bezoek aan Capilano Suspension Bridge & Park (1u30)

