Rocky Mountaineer ´Passage to the West´
2-daagse treinreis

Deze wereldberoemde, luxe trein rijdt bij daglicht door de wilde schoonheid van het Westen van Canada. Het
is de beste manier om de majestueuze Canadese Rocky Mountains te aanschouwen. De Rocky Mountaineer
rijdt op verschillende trajecten tussen Vancouver en Lake Louise, Jasper en Calgary. U kiest voor een zitje
aan een gewoon venster of een zitje onder het panoramisch dak.
Eastbound traject
Dag 1: Vancouver - Kamloops
Tijdens deze rit ziet u het landschap op dramatische wijze veranderen van een glooiend groen landschap in
de Fraser Valley, door bossen en bochtige riviercanyons omringd door de bergtoppen van de Coast and
Cascade Mountains tot het woestijnlandschap van het binnenland. De hoogtepunten van de dag zijn: het
woeste water in Hell´s Gate van de Fraser Canyon en de steile hellingen langs de Thompson Rivier. Uw dag
komt ten einde als de Rocky Mountaineer langs de oevers van Kamloops Lake naar Kamloops rijdt, waar u
overnacht in een hotel.
Dag 2: Kamloops - Lake Louise/Banff
Uw reis gaat verder oostwaarts naar de machtige Canadian Rockies en de provincie Alberta. Opnieuw krijgt u
een rijk pallet aan landschappen voorgeschoteld van op de eerste rij. De trein rijdt langs steenrijke oevers
van meren, over hoge bergpassen en door opvallende tunnels die deel uitmaken van de rijke
spoorgeschiedenis van de Rocky Mountains. De hoogtepunten van de dag zijn: Craigellachie, de klim over
Rogers Pass, the Kicking Horse Canyon, de Spiral Tunnels en natuurlijk de gletsjers en de met sneeuw
bedekte toppen van de Canadian Rockies. Uw reis eindigt in het gehucht Lake Louise bij Banff (op woensdag
of zaterdag) of gaat verder naar Banff (op maandag).
U kan deze reis maken in twee richtingen, met volgende vertrekdata
Prijzen en reservaties: Klik hier
U kan kiezen uit 2 formules
Silverleaf:
- 2-daagse treinreis in een wagon met half-dome en grote zijramen
- 1 overnachting in een 3* hotel in Kamloops
- 2 x ontbijt, 2 x lunch en snacks opgediend op uw plaats
- bier, wijn, koffie, thee, soft drinks en alcoholische dranken tijdens de treinreis, met snacks
- bustransfers naar en van het station in Kamloops naar het hotel en terug
- alle taksen
Goldleaf:
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- 2-daagse treinreis in een wagon met 2 verdiepingen en full-dome ramen
- 1 overnachting in een 3* hotel in Kamloops
- 2 x ontbijt, 2 x lunch, all inclusive drankenpakket en snacks opgediend in de Golfleaf dining room op het
gelijkvloers van de trein
- animatie aan boord
- bustransfers naar en van het station in Kamloops naar het hotel en terug
- alle taksen
Prijs per persoon, in euro - CATR002A
Prijzen en reservaties: Klik hier

Prijs per persoon, in euro - CATR002B
Prijzen en reservaties: Klik hier

Inbegrepen: 2 dagen treinreis in de gekozen formule, 1 overnachting in een hotel in Kamloops, bustransfers
tussen station en hotel in Kamloops en bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen:
Internationaal vervoer, ETA-visum, transfers van/naar stations in Vancouver, Banff, drinkgeld trein personeel,
andere niet-vermelde uitgaven en verzekeringen.
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