Autorondreis West Canada Classic
15 dagen/14 nachten

Tijdens deze reis maakt u uitgebreid kennis met alles wat dit deel van Canada te bieden heeft, en dat is heel
wat. Het kosmopolitische Vancouver en het statige Victoria liggen beide aan de Stille Oceaan, wat
mogelijkheden biedt om walvissen en andere zeedieren te zien. Verder kan u de nalatenschap van locale
Indianenstammen leren kennen en de overweldigende Rocky Mountains exploreren. De reis biedt ook de
mogelijkheid om aan enkele spectaculaire activiteiten deel te nemen, zoals een jetboat ride door nauwe
canyons, een rafting tocht of een zweeftocht aan een kabel door de bomen. Maar ook rustpunten zijn
voorzien, zoals een wandeling naar een blokhut waar een heerlijke barbecue op u wacht...
INBEGREPEN: Hop on/Hop off Vancouver, een reisgids ´West-Canada´ en een documentatiepakket.
Dag 1: Vancouver
Haal uw huurauto op in de luchthaven van Vancouver.
Inbegrepen activiteit: Vancouver Hop on Hop off 2-daags ticket
Deze pass laat u toe de stad in uw eigen tempo te ontdekken. Downtown, Stanley Park, Chinatown,
Gastown, Granville Island en nog veel meer !
Dag 2: Vancouver
Breng de dag door met het verkennen van Vancouver.
Aanbevolen activiteit: Sea Vancouver Waterfront Sightseeing Adventure
Tijdens deze boottocht voor Vancouver, toont de schipper u alle bezienswaardigheden die vanop het water te
zien zijn. Maar het wordt ook een behoorlijk spectaculaire tocht wanneer hij de boot tegen hoge snelheid door
Burrard Inlet stuurt...
Dag 3: Vancouver - Victoria (64 km + ferry overtocht)
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Voormiddag heeft u tijd om Vancouver verder te verkennen. In de namiddag rijdt u zuidelijk naar
Tsawwassen voor de ferryovertocht naar Vancouver Island. Hou uw camera bij de hand want misschien ziet
u orka´s, zeehonden of arenden.
Dag 4: Victoria
Ontdek de hoogtepunten van Victoria, British Columbia’s provinciale hoofdstad: Beacon Hill Park, Bastion
Square, de parlementsgebouwen, Chinatown, de Inner Harbour en het historische Empress Hotel.
Aanbevolen activiteit: Whale Watching Cruise(3 uur)
De natuurkundige aan boord geeft uitleg over de mariene ecologie. De Juan de Fuca Strait is de thuis van
groepen orka’s, maar ook grijze walvissen, dwergvinvissen, bultruggen, dolfijnen en bruinvissen kunnen
worden waargenomen.
Dag 5: Victoria - Whistler (227 km + ferry overtocht)
Langs de oostkust van Vancouver Island, naar de Nanaimo ferry terminal. Stop zeker in Chemainus met zijn
kleurrijke muurschilderingen en in Duncan, bekend om zijn totempalen. Neem de veerboot terug naar het
vasteland. Van Horseshoe Bay rijdt u langs de kust van Howe Sound naar Whistler.
Dag 6: Whistler
Breng de dag door met het verkennen van Whistler en neem deel aan enkele van de vele outdoor activiteiten
die beschikbaar zijn in het dorp.
Aanbevolen activiteit: Whistler Superfly Zipline
Dit zijn zweeflijnen die aangelegd zijn in het verbluffende berglandschap. Ze leiden u hoog tussen de bomen
via platforms om in alle vrijheid te genieten van de stilte en de rust van het bos.
Dag 7: Whistler - Kamloops (288 km)
Vandaag rijdt u naar Pemberton en dan via de Duffy Lake Road naar Lillooet. Dan langs Cache Creek naar
Kamloops.
Dag 8: Kamloops - Jasper (441 km)
Naar Wells Gray Park voor het verkennen van Helmcken Falls, Spahats Falls en Clearwater Lake.
Aanbevolen activiteit: Eco safari
De Eco Safari is een Wilderness en wilde beesten belevenis. U gaat op zoek naar wilde beesten met een
stille en stabiele catamaran. Met een beetje geluk krijgt u tijdens dit uur de kans op ongelofelijke foto´s.
Dag 9: Jasper
Bezoek de Pyramid en Patricia Meren en de Maligne River Valley, volg de vallei naar Maligne Lake en maak
een wandeling in de mooie Maligne Canyon, een smalle kloof met kalkstenen muren. Observeer het steeds
veranderende waterniveau van het Medicine Lake. Een bezoek aan de Jasper Tramway toont u een
ongeëvenaard uitzicht over de majestueuze Rockies.
Aanbevolen activiteit: Athabasca Float Tour
Vroeger gebruikten de bonthandelaars de rivieren om met hun huiden van de wildernis naar de
handelsposten te reizen. Deze tocht in een raft leidt u langs stroomversnellingen en kalm water waar uw gids
heel wat kan vertellen over de dieren die er leven en over de geschiedenis van dit deel van Canada.
Toegankelijk voor jong en oud.
Dag 10: Jasper - Banff (405 km)
Rij zuidwaarts langs de Icefield Parkway, die slingert tussen de grillige bergtoppen, glinsterende meren en
majestueuze gletsjers. Neem de tijd om Lake Louise te bezoeken en verbaas u over haar schoonheid. Stop
bij Moraine Lake, omringd door tien spectaculaire pieken, voordat u het Banff National Park in rijdt.
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Dag 11: Banff
De Sulphur Mountain Gondola biedt een prachtig uitzicht op Banff en de omliggende bergen. The Cave &
Basin National Historic site biedt een unieke blik op de geschiedenis van Banff en de hot springs.
Hoogtepunten in de omgeving zijn de Bow River Falls, Tunnel Mountain Drive, de plaatselijke
natuurhistorische musea en de Upper Hot Springs.
Aanbevolen activiteit: Western Lunch Cookout
Trek de bergen in te paard en volg een pad aan de voet van Sulphur Mountain naar een blokhut waar een
heerlijke barbecue op u wacht, in authentieke cowboy stijl. U keert terug langs de oevers van de Bow River.
Indien gewenst, kan u deze tocht ook per huifkar maken.
Dag 12: Banff - Vernon (436 km)
Vandaag rijdt u door het Yoho National Park, de Rogers Pass en het Glacier National Park.
Aanbevolen activiteit: Grizzly bear refuge
In het Kicking Horse Mountain Resort, kan u grizzlybeer Boo observeren. Dit is een beer die in 2002 als
"baby" zijn moeder verloor en sindsdien werd opgevangen in dit resort, waar hij door wetenschappers in zijn
natuurlijke omgeving wordt gevolgd.
Dag 13: Vernon
Vandaag rijdt u naar de glooiende valleien van de Okanagan gebied. Deze regio is de thuisbasis van meer
dan 40 wijndomeinen, waarvan u vele kan bezoeken en wijn kan proeven. Bezoek zeker de Calona
Wijngaarden, de Cedar Creek wijngaarden, de Quail´s Gate, de Mission Hill Winery of de Summerhill Estate
Winery.
Dag 14: Vernon - Harrison Hot Springs (357 km)
Zuidwaarts naar Keremeos, langs Princeton naar Manning Provincial Park. Dit is de thuis van een aantal
wilde dieren zoals de zwarte beer, de coyote, herten, bevers, marmotten en meer dan 190 soorten vogels.
Via Hope naar Harrison Hot Springs voor uw laatste overnachting.
Dag 15: Harrison Hot Springs - Vancouver (130 km)
Vrije tijd in Harrison. Het schilderachtige dorp ligt naast Harrison Lake, waar de dapperen een koele, maar
verfrissende duik kunnen overwegen. Daarna door Fraser Valley naar Vancouver voor de terugvlucht.
Aanbevolen Activiteitenpakket
* Vancouver Waterfront Sightseeing Adventure(+7j.)
* Victoria Orca Whale Watching Cruise (3uur)
* Whistler: Superfly Zipline
* Blue River Eco safari (1uur)
* Jasper: Athabasca Float tour
* Banff: Western Lunch Cookout
* Kicking Horse: Grizzly Bear Refuge
Prijs per persoon: Volwassen: € 535,50 - Kind (4-12): € 316
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Transport
Samen met deze reis kan u ook de nodige vluchten en huurwagen reserveren. Vraag een volledige
offerte
Accommodatie
Voor deze reis kan u kiezen uit een verblijf in 2-3* hotels, in 3* hotels en in 4* hotels.
2-3* hotels zoals The Barclay Vancouver, Comfort Inn Victoria, Aava Whistler, Marmot Lodge Jasper,
Harrison Lake Hotel of gelijkaardig.
3* hotels zoals Century Plaza Vancouver, Quality Inn downtown Victoria, Aava Whistler, Chateau
Jasper, Elk & Avenue Banff, Prestige Hotel Vernon of gelijkaardig.
4* hotels zoals Metropolitan Vancouver, Grand Pacific Victoria, Delta Whistler Suites, The Crimson
Jasper, Sparkling Hill Resort Vernon of gelijkaardig.
De juiste hotels worden vermeld bij de bevestiging van uw reis.

Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
Logies alleen
Prijzen en reservaties op http://www.gallia.be/Canada/fly_drive/west_canada_classic_15_dagen.html .
Harrison hot springs toeslag verblijf vrijdag of zaterdag nacht: €6/nacht/persoon
Voorbeeld hotels: The Barclay Hotel, Comfort Inn, Aava Hotel, Sandman Hotel, Marmot Lodge, Banff Inn,
Sandman Inn, Harrison Lake Hotel of gelijkaardig

Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
Logies alleen
Prijzen en reservaties op http://www.gallia.be/Canada/fly_drive/west_canada_classic_15_dagen.html .
Harrison hot springs toeslag verblijf vrijdag of zaterdag nacht: €6/nacht/persoon
Voorbeeld hotels: Century Plaza Hotel, Quality Inn Downtown, Aava Hotel, Coast Hotel, Chateau Jasper, Elk
& Avenue, Prestige Hotel Vernon, Harrison Lake Hotel of gelijkaardig

Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
Logies alleen
Prijzen en reservaties op http://www.gallia.be/Canada/fly_drive/west_canada_classic_15_dagen.html .
Harrison hot springs toeslag verblijf zaterdag nacht:
1/5-30/6:€ 62,5 pppn - 1/7-30/9: € 50,50 pppn - 1/10-31/10: € 70,50 pppn
Voorbeeld hotels: Metropolitan Hotel, Grand Pacific Hotel, Delta Whistler Village Suites, South Thomson Inn,
The Crimson Jasper, Delta Royal Canadian Lodge, Sparkling Hill Resort, Harrison Hot Springs Hotel of
gelijkaardig.

De vertrekdatum bepaalt de prijs.
Inbegrepen: 14 nachten hotelverblijf op basis van logies alleen, Vancouver 2-daagse Hop on Hop off Tour,
documentatiemap met kaarten en informatie, een reisgids "West-Canada" per dossier, verplichte belastingen
en GST / HST kortingen voor bezoekers naar Canada, bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vluchten, autohuur, ETA-visum, de aanbevolen activiteiten, parkeergelden, maaltijden,
ferry retour tussen het vasteland en Vancouver Island, inkomtickets Nationale Parken en parkeertickets,
persoonlijke uitgaven en verzekeringen.
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