WALVISSEN, BEREN en VANCOUVER ISLAND
Vancouver/Vancouver (8 nachten)
De route biedt u levendige steden,
afgelegen wildernis en de onvergelijkbare
schoonheid van Vancouver Island. Vanuit
het bruisende Vancouver ondergaat u een
heus walvisavontuur in Victoria en het
Pacific Rim National Park. Met een
watervliegtuigje trekt u landinwaarts op
zoek naar grizzlyberen, arenden en vossen
nabij Knight Inlet. Tenslotte keert u terug
naar Vancouver op het vasteland langs de
ruwe landschappen van de Sunshine
Coast.
DAG 1 - VANCOUVER
Aankomst in uw hotel in Vancouver, waar uw Roadbook klaarligt bij de receptie. De rest van de dag is
vrij voor een eerste verkenning van de stad. Bezienswaardigheden in Vancouver : het historische en
charmante Gastown, de markt op Granville Island, het beroemde Stanley Park, China Town en
Capilano Suspension Bridge. Overnachting in Vancouver.
DAG 2 - VANCOUVER - VICTORIA ( 70 KM )
Met BC Ferries vaart u over Strait of Georgia langs een mooie
kustlijn en de vredige stranden van de Gulf Islands naar Vancouver
Island. Volg het Saanich Peninsula naar Victoria, hoofdstad van
British Columbia, dat haar koloniale charme behield. Eventueel kan
u besluiten met een bezoek aan het Empress Hotel voor de
traditionele High Tea. Overnachting in Victoria.
DAG 3 - VICTORIA ( 0 KM )
Vandaag vaart u met een Zodiac op de Stille Oceaan op zoek naar
orka’s, walvissen, zeeleeuwen en andere. Een ritje door het serene
landschap van het Saanich Peninsula brengt u bij Butchart
Gardens, één van Victoria’s bekendste plaatsen. De tuinen worden
onder de mooiste ter wereld gerekend. U kan een wandeling
maken langs de kleurrijke arrangementen van Sunken Garden, de
Japanse en Italiaanse tuien, de Engelse rozentuin en de prachtige
Ross fontein. Overnachting in Victoria.
DAG 4 - VICTORIA - TOFINO ( 320 KM )
Hou uw fototoestel bij de hand om het schitterende landschap dat zich voor u zal ontplooien vast te
leggen. De weg kronkelt zich door de oude regenwouden en provinciale parken van Vancouver Island
naar de Pacific Coast. U bevindt zich hier in het Pacific Rim National Park, een ecologische en
geografische parel. Overnachting in Tofino.

DAG 5 - TOFINO ( 0 KM )
Vandaag geniet u van een opwindende walvissafari, op zoek naar grijze walvissen, zeeleeuwen en
papegaaiduikers. Hopelijk wordt u beloond met een onvergetelijke ontmoeting met een van de
grootste zoogdieren ter wereld in de Clayoqout Sound. Terug aan land kan u de ruige kust verder
verkennen via een netwerk van wandelpaden of een strandwandeling maken op Long Beach op zoek
naar schelpen en drijfhout. Overnachting in Tofino.
DAG 6 - TOFINO - CAMPBELL RIVER ( 290 KM )
Deze morgen brengt een spectaculaire kronkelweg u terug naar de oostkust van Vancouver Island.
Onderweg kan u de grotten van Horne Lake of Cathedral Grove bezoeken. U ziet ook rotstekeningen
bij Sproat Lake en de schilderachtige watervallen van Little Qualicum Falls Provincial Park. Vanavond
heeft u de tijd om het bijzondere Campbell River te bezoeken. Wandel over Discovery Pier waar u
misschien zalmen, arenden of zelfs walvissen kan zien en uitzicht heeft over Discovery Passage,
Quadra Island en de Coast Mountains van het vasteland van British Columbia. Misschien kan u er
zelfs deelnemen aan een vissersexcursie. Overnachting in Campbell River.
DAG 7 - CAMPBELL RIVER - KNIGHT INLET

Uw bestemmig van vandaag, Knight Inlet Lodge, is niet toegankelijk via de weg. Vanuit Campbell
River brengt een watervliegtuigje u in 30 adembenemende minuten naar de monding van Glendale
River waar de Knight Inlet Lodge drijft op een enorm vlot van cederbomen. Tijdens een excursie gaat
u hier op zoek naar beren en andere wilde dieren. In de lente geniet u van het weelderige regenwoud
van de West Coast en het overvloedige wildleven. In de lente zorgen de nieuwe grassen en mossels
voor voedsel voor beren na hun lange winterslaap. In de herfst zitten stromen en rivieren overvol vis.
Overnachting in Knight Inlet. Lunch en diner zijn inbegrepen.
DAG 8 - KNIGHT INLET - VANCOUVER ( 160 KM )
Deze morgen keert u terug naar Campbell River met een watervliegtuigje. U vliegt over het prachtige
kustlandschap met serene lagunes en dikke weelderige bossen. Kijk uit naar arenden, Canadese
ganzen, futen, herten en zwarte beren. Met de BC Ferries vaart u terug naar Vancouver. Overnachting
in Vancouver. Ontbijt inbegrepen.
DAG 9 – VANCOUVER – BRUSSEL
Tijd voor verdere verkenning van Vancouver tot de terugvlucht naar Brussel.
Accommodatie
Vancouver

Standard
Coast Plaza Hotel of
of
Century Plaza Hotel & Spa

Superior
Coast Coal Harbour
of
Sheraton Wall Centre

Victoria

Best Western Plus Carlton Plaza
of
Château Victoria Hotel & Suites

Inn at Laurel Point
of
Magnolia Hotel & Spa

Tofino

Schooner Motel
of
Clayoquot Orca Lodge

Best Western Tin Wis
of
Marina West Motel

Campbell River

Heron’s Landing Hotel

Heron’s Landing Hotel

Knight Inlet

Knight Inlet Lodge

Knight Inlet Lodge

Prijzen op aanvraag

Incusief
• 8 overnachtingen in de gekozen formule
• 1 ontbijt, 1 lunch en 1 diner in Knight Inlet Lodge
• Zodiac walvissafari (3 uur) in Victoria
• Ferry Tsawwassen – Swartz Bay (1’35) – passagiers & wagen
• Ferry Nanaimo – Horse Shoe Bay (1’35) – passagiers & wagen
• Zodiac walvissafari (3 uur) in Pacific Rim National Park
• Watervliegtuig Campbell River/Knight Inlet/Campbell River
•
Vertrek Campbell River om 09u00 – max 17 kg bagage + handbagage.
•
Parkeergelegenheid bij de basis
•
Terug in Campbell River om 11u00
Welkomst briefing
Diner, wijn inclusief
Boottocht in Glendale Cove
Transferten naar de observatieplatformen (beren)
Beren- en wildobservatie
Gids
Avondprogramma

•

Een
gepersonaliseerd
bezienswaardigheden en
hotelvouchers.

•

Plaatselijke taksen

roadbook
met
essentiële
reisinformatie,
plaatselijke
attracties, dagelijkse reisroute, kaarten en stadsgidsen,

Exclusief
• Vluchten Brussel/Brussel
• Luchthaventransfers
• Andere maaltijden en activiteiten dan vermeld
• Huurwagen (zie Alamo)
• Fooien

