Autorondreis Pacific Northwest
10 dagen/9 nachten

Deze 10-daagse autorondreis leidt u door een prachtig stuk British Columbia en Noord-USA. Ze combineert
bezoeken aan de steden Vancouver en Seattle met heerlijke natuur en outdoor activiteiten.
INBEGREPEN: walvisobservatie cruise, Black Ball Ferry, reisgids ´West-Canada´ en documentatiemap.
Dag 1: Vancouver
Bij aankomst op de internationale luchthaven van Vancouver gaat u uw huurauto ophalen en vertrekt u naar
de binnenstad van Vancouver.
Dag 2: Vancouver - Victoria (64 km + ferry)
In Vancouver bezoekt U Stanley Park met zijn totempalen, Canada plein en waterfront en het historische
Gastown. Vancouver is prachtig gelegen aan de oevers van de Stille Oceaan met als achtergrond de Coast
Mountains. Andere attracties van de stad zijn Granville Island markt, Vancouver Aquarium, the Waterfront en
China town. In de namiddag rijdt u zuidwaarts van Vancouver naar Tsawwassen naar de ferry. Tijdens de
overtocht houdt u uw camera klaar want hier kan u orka’s, zeehonden en adelaars spotten.
Dag 3: Victoria
Vandaag brengt u de dag door met het verkennen van de hoofdstad van de provincie British Columbia met
zijn enorm uitgebreid cultureel erfgoed. Hoogtepunten om te bezoeken zijn: Beacon Hill Park, Bastion
Square, het Parlement, Chinatown en de binnenhaven. Een bezoek aan het Royal BC Museum is
aanbevolen om een beter inzicht te krijgen in de geschiedenis, de mensen en de natuur van deze provincie.
Inbegrepen activiteit: Whale watching cruise
Tijdens een 3u cruise aan boord van een marine wildlife boot (u kan kiezen tussen een 14 meter grote boot
of een kleinere zodiac)zal u verstomd staan van de natuur. De gids is in staat om individuele orka´s op zicht
te herkennen. Maar de wateren van Juan de Fuca Strait zijn ook de plaats waar andere walvissen en
dolfijnen kunnen geobserveerd worden.
Dag 4: Victoria - Port Angeles WA (40 km + ferry)
Vanmorgen gaat u aan boord van Black Ball Ferry(1,5u) en geniet u van de prachtige oversteek via de Juan
de Fuca Strait naar Port Angeles, WA. Van Port Angeles rijdt u het Olympic National Park in (toegang ter
plaatse te betalen), naar Hurricane Ridge, met spectaculaire zichten over de bergen, met herten, beren, wilde
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marmotten en andere dieren.
Dag 5: Olympic National Park
Een vrije dag om het Olympic schiereiland te verkennen. In Olympic National Park (toegang ter plaatse te
betalen), kan u het ongerepte Lake Crescent bezoeken: een natuurlijk meer dat een buitengewone plaats is
voor recreatie en relaxatie. U kan er een begeleide kayaktocht maken, gaan vissen of een boot huren. Maar
ook een trektocht naar de 30 meter hoge Marymere waterval is aan te bevelen. En als u het écht rustig aan
wil doen, kan u naar de Sol Duc Hot Springs Resort gaan om heerlijk te relaxen in de warmwaterbronnen.
Dag 6: Port Angeles - Ocean Shores (270 km)
Rij naar Lake Pleasant en dan rond het Olympic schiereiland. Een uitstap naar het Hoh regenwoud is
aanbevolen: u vindt er bomen van wel 500 jaar oud. Via Ruby Beach (genoemd naar de robijnfragmentjes die
er het grijze zand kleuren), gaat het dan langs de kust voor u weer het binnenland inrijdt, richting Lake
Quinault. Dit meer is onderdeel van het Quinault regenwoud, en u heeft er een ruime keuze van activiteiten
(vissen, fietsen, wandelen, boottochten op het meer...). Rij verder naar het zuiden tot Ocean Shores aan de
kust van de Stille Oceaan, waar u overnacht.
Dag 7: Ocean Shores - Seattle (243 km)
Na een ochtend strandwandeling rijdt u naar het zuiden, richting Aberdeen en dan naar het Oosten, naar
Olympia, de hoofdstad van de staat Washington. Neem een kijkje aan het Capitool en maak een
wandelingetje langs de waterkant, voor u verder rijdt naar Seattle, om daar te overnachten.
Dag 8: Seattle
Seattle staat bekend als de "Emerald City". Enkele hoogtepunten in uw bezoek zijn de Universiteit van
Washington, Queen Anne Hill en Historic Pioneer Square, het uitzicht op Puget Sound en de Olympic
Mountain Range en de Hiram M. Chittenden Locks, die Puget Sound verbinden met Lake Union. Vergeet niet
Pike Place Market te bezoeken, dit is de oudste boerenmarkt in de Verenigde Staten.
Dag 9: Seattle - Vancouver (226 km)
Vandaag gaat u in noordelijke richting terug naar Canada voor uw laatste nacht. Langs uw route zijn er
prachtige plaatsen te ontdekken. Ook voor shopping zijn er tal van mogelijkheden. U vindt er ook 2 van de
beste kunstgemeenschappen tussen Seattle en Vancouver. LaConner, in de Skagit Vallei, biedt de
mogelijkheid om te wandelen langs de waterkant en tegelijkertijd kunstgalerijen en winkels te bezoeken.
Verder naar het noorden langs de I-5 ligt de historische wijk van Fairhaven, net ten zuiden van het centrum
van Bellingham.
Dag 10: Vancouver - Terugreis
U vertrekt naar de luchthaven van Vancouver waar u uw huurwagen achterlaat en de terugvlucht naar huis
aanvat.
Transport
Samen met deze reis kan u ook de nodige vluchten en huurwagen reserveren. Vraag een volledige
offerte
Accommodatie
Deze reis wordt aangeboden met verblijf in 3* hotels zoals bv Sandman Vancouver City Centre, Red
Lion Hotel Port Angeles, Shilo Inn Ocean Shores, Warwick Hotel Seattle of gelijkaardig. De definitieve
hotels worden vermeld bij de bevestiging van uw reservering.
Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
3* hotels - CAWE003
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Prijzen en reservaties: Klik hier
De vertrekdag bepaalt de prijs.

Inbegrepen in de rondreis:
9 overnachtingen op basis van logies, 3 uur durende walvisobservatie in Victoria, enkele reis op de Black Ball
Ferry tussen Victoria en Port Angeles voor 1 voertuig en 2 volwassenen, documentatiemap met kaarten en
informatie, verplichte belastingen voor bezoekers naar Canada, een reisgids ´West-Canada´ per dossier en
bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen in de rondreis:
Internationale vluchten, huurwagen, ETA-visum, maaltijden, ferry tussen het vasteland en Vancouver Island,
persoonlijke uitgaven, verzekeringen, de parkeerplaatsen aan de hotels, voorgestelde sightseeing en
activiteiten gedurende de rondreis, inkomgelden Nationale Parken en de parking aan de Nationale Parken.
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