Autorondreis ´Van de bergen tot de oceaan´
8 dagen/7 nachten

Het Westen van Canada staat om zijn prachtige natuur bekend. Majestueuze bergen wisselen af met wilde
bergrivieren en verstilde meren. Omdat de regio dun bevolkt is, hebt u veel kans om ook wilde dieren te zien.
De steden op de route hebben elk ook een duidelijk verschillende eigenheid.
INBEGREPEN: avond wildlife safari, Vancouver Hop-on/Hop-off, documentatiepakket, reisgids West-Canada
Dag 1: Calgary
Haal uw huurauto op aan de luchthaven van Calgary en daarna rijdt u naar uw hotel in het centrum van
Calgary.
Dag 2: Calgary - Banff (123 km)
Voor het vertrek naar Banff kan u vandaag nog de Calgary Tower bezoeken die u een prachtig uitzicht geeft
over de stad. Of u kan naar het Calgary Olympic Park gaan voor een rondleiding van deze plaats waar in
1988 de Olympische Winterspelen plaatsvonden. Daarna gaat u verder door de uitlopers van de Rocky
Mountains naar Banff National Park.
Dag 3: Banff
Breng uw dag door met het verkennen van de prachtige stad en de nationale parken. Banff biedt een breed
scala aan activiteiten. De populaire Sulphur-Mountain- Gondola biedt een prachtig uitzicht en The Cave &
Basin National Historic site biedt een unieke blik op de geschiedenis van Banff en de hete bronnen die geleid
hebben tot de ontwikkeling van het stad.
Inbegrepen Activiteit: Begeleide wild-life avondtrip (2 uur)
Deze tour is inclusief een gids met gedetailleerde commentaar over de fauna en ecologie van de Nationale
Parken, het vervoer per minibus naar de belangrijkste uitzichtpunten en het ophalen en afzetten bij hotels in
Banff.
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Dag 4: Banff - Revelstoke (281 km)
Rij deze morgen naar het noorden en Lake Louise. Bewonder de schoonheid van een van de meest
gefotografeerde uitzichten in de wereld. In de namiddag rijdt u verder naar het Yoho National Park, Rogers
Pass en Glacier National Park - een deel van de meest impressionante landschappen die u kan ontdekken in
Canada.
Dag 5: Revelstoke - Kelowna (205 km)
Vandaag verandert de natuur om u heen van ruige bergtoppen naar glooiende valleien in de Okanagan.
Deze regio is de grootste wijn-producerende regio van British Columbia.
Dag 6: Kelowna - Vancouver (392 km)
Reis verder langs de oevers van Lake Okanagan naar Penticton. Ga dan verder via de kleine steden van
Keremeos en Princeton in Manning Park. Dit park van 66.884 hectare staat bekend om zijn wandelpaden en
wilde dieren. In de namiddag reist U verder door de vruchtbare vlaktes van de Fraser River Valley vóór het
bereiken van uw bestemming voor vanavond, de bruisende stad Vancouver.
Dag 7: Vancouver - vrije dag
Vancouver is prachtig gelegen aan de oevers van de Stille Oceaan met als achtergrond de Coast Mountains.
u moet zeker de volgende plaatsen gaan bezoeken: de Capilano brug over de Capilano Canyon en de
Skyride naar de top van de Grouse berg. Vanaf beide plaatsen heeft u een schitterend, panoramisch zicht op
de stad.
Inbegrepen activiteit: Hop-on, Hop-off 2 dagen Classic Pass
Bekijk de stad op uw eigen tempo met de Hop-on, Hop-off Loop. Dit is een gemakkelijke manier om
Downtown, Stanley Park, China Town, Gastown, Granville Island en vele andere stukken van de stad te
bekijken. Bij elke stop krijgt u commentaar van wat er op deze plaats te zien is.
Dag 8: Vancouver - terugreis
Last minute shopping en sightseeing voordat u terug naar de luchthaven van Vancouver rijdt voor uw vlucht
naar huis.
Canadian Signature Experience package:
* Heritage Park - How the West was Once
* Columbia Icefield Glacier Adventure
* Capilano Suspension Bridge - Cliffwalk
Prijs per volwassene: € 126,50 en per kind (3-11j.): € 61
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 3* of 4* hotels.
3* hotels zoals bv Sandman Signature Calgary City Centre, Elk & Avenue Banff, Ramada Kelowna of
gelijkaardig
4* hotels zoals bv Hilton Garden Inn Calgary, Buffalo Mountain Lodge Banff, Prestige Beach House
Kelowna of gelijkaardig.
De juiste hotels worden vermeld bij de bevestiging van uw reis.

Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
Prijzen en reservaties: Klik hier
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De vertrekdag bepaalt de prijs.

Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
Prijzen en reservaties: Klik hier
De vertrekdag bepaalt de prijs.

Inbegrepen in de rondreis:
7 overnachtingen in een hotel op basis van logies, Vancouver Hop-on hop-off 2 dagen Classic Pass, de
avondsafari in Banff, 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, parking aan de hotels en in de parken, inkomgelden
Nationale Parken, maaltijden, persoonlijke uitgaven, verzekeringen, voorgestelde sightseeing en activiteiten
gedurende de rondreis.
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