Autorondreis Spirit of the West
19 dagen/18 nachten

(c)Manuela Libens, Ben W Bell,
Inbegrepen: Banff Evening Wildlife Safari, Vancouver Hop on, Hop off 2 daags duoticket, Columbia Icefield
Glacier Adventure, een reisgids ´West-Canada´ en een documentatiepakket
Dag 1: Calgary
Bij aankomst op de luchthaven van Calgary haalt u de huurwagen op en rijdt u naar het centrum van de stad.
Dag 2: Calgary – Banff (123 km)
Mogelijkheid om eerst de mooie uitzichten over de stad te bekijken vanaf de Calgary Tower of om een geleid
bezoek aan het Calgary Olympic Park, de site van de winter olympische Spelen van 1988, te maken.
Daarna gaat u via de uitlopers van de Rocky Mountains naar het Banff National Park.
Dag 3: Banff
Breng de dag door met een bezoek deze prachtige stad en de nationale parken. Banff biedt u een grote
variëteit aan activiteiten. De populaire Sulphur Mountain Gondola belooft een prachtig uitzicht, en The Cave
& Basin Nationale Historische Site brengt een unieke kijk op de geschiedenis van Banff en zijn hete bronnen
die leidden tot de ontwikkeling van de stad.
Inbegrepen activiteit: Banff Evening Wildlife Safari
Met deze excursie brengt een minibus u langs de belangrijkste uitzichtpunten van de Nationale Parken met
gedetailleerde informatie van de gids omtrent de wilde dieren en de ecologie. U wordt opgehaald en
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teruggebracht aan uw hotel.
Dag 4: Banff – Revelstoke (281 km)
Ga deze ochtend noordwaarts naar Lake Louise en bewonder de schoonheid van één van de meest
gefotografeerde vergezichten ter wereld. In de namiddag brengt de rit u langs het Yoho National Park,
Rogers Pass en Glacier National Park, enkele van de meest pittoreske gebieden van Canada.
Dag 5: Revelstoke – Kelowna (205 km)
Terwijl u meer naar het zuidwesten gaat, ziet u de landschappen veranderen van ruige bergtoppen naar de
rollende valleien van de Okanagan regio van British Columbia. Deze streek produceert de beste wijnen van
British Columbia en is ook bekend voor zijn fruitteelt.
Dag 6: Kelowna – Vancouver (392 km)
Reis deze ochtend langs de oevers van Lake Okanagan tot Penticton. Ga verder via de kleine steden
Keremeos en Princeton naar Manning Park. Dit park beslaat 66,884 hectare en is vermaard voor zijn
wandelpaden en de wilde dieren. In de namiddag rijdt u door de vruchtbare vlakten van de Fraser River
Valley om de bruisende stad Vancouver te bereiken.
Dag 7 en 8: Vrije dagen in Vancouver
Vandaag en morgen heeft u de mogelijkheid om Vancouver te bezoeken, één van de spectaculairste steden
ter wereld.
Inbegrepen activiteit: Vancouver Hop-on Hop-off 2-daags Dual Pass
Bezoek de stad aan boord van bussen met open dak en trams in de stijl van San Francisco. Met deze
flexibele duoticket combinatie van de stads- en parkroutes ontdekt u alle hoogtepunten van Vancouver,
inclusief belangrijke attracties en pittoreske bezienswaardigheden. U kan op- en afstappen aan elke van de
29 stopplaatsen. Commentaar in het Engels of Frans.
Dag 9: Vancouver – Victoria (64 km + ferry)
De rit vervolgt zuidwaarts naar Tsawwassen om de ferry naar Vancouver Island te bereiken (niet
inbegrepen). Hou uw fototoestel bij de hand tijdens de 90’ durende overzet – orka’s, zeehonden en arenden
kunnen gespot worden. Rij dan verder langs het Saanich Schiereiland naar het centrum van Victoria.
Dag 10: Victoria
Verken British Columbia’s regionale hoofdstad die doordrenkt is van koloniaal erfgoed. Breng zeker een
bezoek aan Beacon Hill Park, Bastion Square, de Parlementsgebouwen, Chinatown, de Binnenhaven en het
historische Empress Hotel. Een bezoek aan de wereldberoemde Butchart Gardens, net ten noorden van de
stad, wordt ook erg aanbevolen. Voor de liefhebbers kunnen er optioneel walvisobservatietochten op
voorhand geboekt worden.
Dag 11: Victoria – Campbell River (286 km)
Vandaag gaat u naar het noorden langs de oostkust van Vancouver Island in de richting van Campbell River,
één van de beste zalm viscentra ter wereld. Passeer langs Duncan, bekend om zijn totempalen en
Chemainus met zijn kleurrijke muurschilderingen. Indien de tijd het toelaat, kan u aan Nanaimo een omleiding
nemen om de Cathedral Grove te bezoeken, een oud bos met 800 jaar oude Douglas Fir bomen.
Dag 12: Campbell River – Port Hardy (234 km)
Vervolg de weg naar het noorden en maak een stop in Telegraph Cove voor een kort bezoek dit dorp aan het
water met een historische promenade. Dit is ook één van de beste locaties om walvissen te spotten.
Dag 13: Port Hardy – Prince Rupert (16u Daylight Inside Passage Ferry)
Meldt u zich minstens 90 minuten voor het vertrek van de ferry aan op de ferry terminal. De Inside Passage is
één van de hoogtepunten van uw tocht vandaag. U zal langs enkele van de beste landschappen en
overvloedige fauna ter wereld reizen: deze wateren zijn bewoond door arenden, orka’s en zeehonden.

2/4

Dag 13: Port Hardy - Prince Rupert
Vandaag doen wij de Inside Passage. Deze 16uur durende overtocht is bij uitstek het hoogtepunt van deze
reis. Naast de adembenemende uitzichten kan je ook zee arenden, zeehonden en mogelijks ook Orka´s
spotten.
Dag 14: Prince Rupert – Smithers (350 km)
Voor vandaag staat er een rit door het wilde en ruige achterland van British Columbia op het programma.
Onderweg naar Smithers maakt u een stop aan het K’san Native Village in Hazelton. Deze zorgvuldig
heropgebouwde Gitskan Indiase Gemeenschap presenteert authentieke voorbeelden van erfgoed en
ambachten van de Pacific Northwest Stammen.
Dag 15: Smithers – Prince George (381 km)
U kan een omweg maken naar Fort St. James National Historical Site, een gerestaureerde site in bonthandel
die de geschiedenis en het avontuur van Canada’s bonthandel belicht.
Dag 16: Prince Georges – Jasper (374 km)
De route steekt de Yellow Head Pass over naar het oosten, langs Mount Robson, de hoogste top in de
Canadian Rockies, en verder door tot het Jasper National Park.
Dag 17: Jasper
Bezoek het Jasper National Park. Bewandel de mooie wandelpaden en ontdek de vele meren zoals de
Pyramid en Patricia meren alsook de vallei van de Maligne rivier.
Dag 18: Jasper – Lake Louise (225 km)
’s Ochtends rijdt u naar het zuiden langs de Icefield Parkway, die slingert tussen grillige bergtoppen,
sprankelende meren en majestueuze gletsjers. Uw dag eindigt in Lake Louise, ‘The Jewel of the Rockies’.
Inbegrepen activiteit: Columbia Icefields Glacier Adventure
Tegenover het Columbia Icefield Visitor’s Centre bevindt zich de Athabasca Glacier, een tong van ijs van 6
km lang en 1 km breed. Via een speciaal ontworpen Ice Explorer gaat u naar het midden van de gletsjer waar
u kan uitstappen op het ijs.
Dag 19: Lake Louise – Calgary (183 km)
Bewonder de schoonheid van één van de meest gefotografeerde vergezichten ter wereld.
Afhankelijk van het tijdschema van uw terugvlucht begeeft u zich naar het zuidwesten, door het Banff
National Park naar de luchthaven van Calgary. Inlevering van de huurwagen en check-in voor de terugvlucht.
Uurregeling Inside Passage
De Inside Passage Cruise – Northbound op dag 13 van het reisschema moet op de volgende dag vallen om
aan te sluiten met het vaarschema van de veerboot: van 1 juni tot 29 september 2021:
Juni, Juli en September -> op oneven dagen
Augustus -> op even dagen
De 16 uur durende veertocht vertrek vanuit Port Hardy om 7u30 ’s morgens om toe te komen in Prince
Rupert om 23u30.
Transport
Samen met deze reis kan u ook de nodige vluchten en huurwagen reserveren. Vraag een volledige
offerte
Accommodatie
Voor deze reis verblijft u in 3* hotels zoals Sandman downtown Calgary, Elk & Avenue Banff, Coast Capri
Kelowna, Coast Discovery Inn and Marina Campbell River, Prestige Prince Rupert Hotel, Chateau Jasper of
gelijkaardig. De juiste hotels worden vermeld bij de bevestiging van uw reis.
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Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
Logies alleen
Prijzen en reservaties: Klik hier
Toeslag per nacht per kamer in Calgary in periode 7/6-10/6/21: € 135 en in periode 9/7-18/7/21: €148
De vertrekdatum bepaalt de prijs.
Inbegrepen in de prijs: 18 overnachtingen op basis van logies alleen, Inside Passage Ferry (zie opmerking)
van Port Hardy naar Prince Rupert (voor een standaard type wagen tot 6m lang), Banff Evening Wildlife
Safari, Vancouver Hop on, Hop off 2 daags duoticket, Columbia Icefield Glacier Adventure
documentatiepakket met kaarten, een reisgids ‘West-Canada’ , alle toepasselijke belastingen en de bijdrage
Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen in de prijs: huurwagen, ferry tussen het vasteland en Vancouver Island, dagkajuit,
gereserveerde zitplaats in de Aurora Lounge of toeslag voor overmaats voertuig voor de Inside Passage
Ferry, parkeergelden aan de hotels, toegangstickets of parkeergelden voor de nationale parken en/of
bezienswaardigheden, maaltijden, dranken, persoonlijke uitgaven en verzekeringen
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