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Calgary
Waterton Lakes National Park Area
Glacier National Park Area
Radium Hot Springs
Banff National Park Area
Jasper National Park Area
Wells Gray Provincial Park Area
Kamloops
Vancouver Area

DAG 1 - 3
CALGARY

9 JUN-11 JUN
ALBERTA

Calgary, de oostelijke toegang naar de Rocky Mountains, ligt in de buurt van het gebied waar de prairies eindigen en de
uitlopers van de bergen beginnen en de rivieren de Bow en Elbow samenkomen. In het westen verrijzen de majestueuze
bergen en in het oosten liggen prairie vlaktes die zich uitstrekken tot Ontario. Niet alleen is het de grootste stad in
Alberta, maar ook het grootste Canadese grootstedelijk gebied tussen Toronto en Vancouver. Het beschikt over veel
winkels en restaurants, 20e-eeuwse zandstenen gebouwen en een grote diversiteit aan accommodatie. Calgary,
oorspronkelijk een frontier town in het westen, is nog steeds trots op dit erfgoed en toont dit tijdens de Calgary
Stampede, een tiendaags jaarlijks rodeo evenement dat meer dan een miljoen bezoekers per jaar trekt. Calgary is een
uitstekend beginpunt om de nationale parken van Canada in Alberta en British Columbia te bezoeken.
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Van Calgary tot Waterton Lakes National Park Area
Totale reistijd: 03:53
Totale rijafstand: 272,79 km / 169,50 miles

DAG 3 - 4

11 JUN-12 JUN

WATERTON LAKES NATIONAL PARK AREA
Waterton Lakes National Park Area omvat alle regio’s die tijdens een bezoek aan Waterton Lakes National Park van
belang kunnen zijn. De hotels in het park zelf hebben een ideale ligging. Een beperkt aantal alternatieven vind je in
Pincher Creek.

Van Waterton Lakes National Park Area tot Glacier National Park Area
Totale reistijd: 03:50
Totale rijafstand: 159,25 km / 98,95 miles

DAG 4 - 5

12 JUN-13 JUN

GLACIER NATIONAL PARK AREA
Dit gebied omvat Glacier National Park en de omliggende steden. In het park vind je een deel van twee bergketens, meer
dan 130 meren en 1000 verschillende soorten planten en dieren. Er zijn verschillende overnachtingsmogelijkheden te
vinden in het park zelf, maar ook in de omliggende steden Kalispell, Whitefish, Browning en East Glacier Park.

Van Glacier National Park Area tot Radium Hot Springs
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Totale reistijd: 04:01
Totale rijafstand: 362,00 km / 224,94 miles

DAG 5 - 6
RADIUM HOT SPRINGS

13 JUN-14 JUN
BRITISH COLUMBIA

Radium Hot Springs ligt in de Windermere vallei te midden van de Rocky Mountains aan de ingang van Kootenay National
Park. Het beschikt over het grootste warmwaterbron-buitenzwembad in Canada: 39°C water met mineralen en vrij van
zwavelgeur- omgeven door natuurlijke rotswanden en een prachtig alpenlandschap. Populair is de stad ondermeer haar
outdooractiviteiten, restaurants, golfen, skiën en haar breed scala aan diverse soorten accommodaties.

Van Radium Hot Springs tot Banff National Park Area
Totale reistijd: 03:06
Totale rijafstand: 134,30 km / 83,45 miles

DAG 6 - 8

14 JUN-16 JUN

BANFF NATIONAL PARK AREA
Banff National Park, gelegen in de Canadese Rocky Mountains, was het eerste nationale park in Canada en is uitgeroepen
tot UNESCO Werelderfgoed. Uitgestrekte gletsjers omrand met ijs, uitgestrekte bossen en smaragdgroene meren tonen
een aantal van de meest majestueuze berglandschappen op aarde. Accommodaties zijn te vinden in het park zelf, maar
vooral in Banff en Lake Louise. Verscholen in de prachtige natuur voorzien de charmante stadjes Banff en Lake Louise in
alle gemakken van een grote stad. Alternatieve en minder dure accommodaties vindt men in de steden die grenzen aan
het park, zoals Canmore, Bow Lake, Kananaskis, Columbia Icefields, Castle Junction en Mount Norquai.

Van Banff National Park Area tot Jasper National Park Area
Totale reistijd: 09:49
Totale rijafstand: 670,58 km / 416,68 miles
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DAG 8 - 10

16 JUN-18 JUN

JASPER NATIONAL PARK AREA
Het Jasper National Park, gelegen ten noorden van Banff National Park, is het grootste van de Canadese Rocky Mountain
Parks en onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed. Brede valleien, ruige bergen, gletsjers, bossen, alpenweiden en
wilde rivieren langs de oostelijke hellingen van de Rockies maken allemaal deel uit van het ongelooflijke landschap. Er is
meer dan 1200 kilometer hiking trails en een aantal spectaculaire wegen door de bergen. Het park is het thuis van een
verbazingwekkende verscheidenheid aan wilde dieren, zoals grizzlyberen, zwarte beren, bevers, elanden en nog veel
meer. Accommodatie vindt men in de bergstad Jasper of Columbia Icefields, gelegen in het park zelf, of in de naburige
stad Hinton. Jasper biedt luxe resorts, mooie hotels, motels, rustieke hutten en backcountry lodges. Hinton beschikt over
een aantal hotelketens.

Van Jasper National Park Area tot Wells Gray Provincial Park Area
Totale reistijd: 06:52
Totale rijafstand: 320,35 km / 199,06 miles

DAG 10 - 11
WELLS GRAY PROVINCIAL PARK AREA

18 JUN-19 JUN
BRITISH COLUMBIA

Omdat hier 39 watervallen te vinden zijn, draagt het Wells Gray Park de bijnaam "Canada's Waterfalls Park". Deze
uitgestrekte wildernis biedt grote meren, diepe kloven, met gletsjers bedekte bergtoppen, brede alpenweiden en
oerbossen, die bijna even groot zijn als het Banff National Park met een zelfde onvergetelijke ervaring. Het park biedt
uitstekende mogelijkheden om wildlife te spotten. De grote steden in dit gebied zijn Valemount, Blue River en
Clearwater, deze zijn bereikbaar via de Yellowhead Highway 5.

Van Wells Gray Provincial Park Area tot Kamloops
Totale reistijd: 02:14
Totale rijafstand: 123,17 km / 76,53 miles
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DAG 11 - 12
KAMLOOPS

19 JUN-20 JUN
BRITISH COLUMBIA

Kamloops ligt aan de samenvloeiing van de Thompson rivieren nabij het Kamloopsmeer. Wie vanuit het oosten via de
Fraser Canyon reist, wordt steevast getrakteerd op brede vergezichten over de riviervallei, de glooiende heuvels en de
stralend blauwe hemel. De regio staat gekend voor haar vele winteractiviteiten maar ook voor mountainbiken,
parachutespringen, hengelsport, golf en talrijke sportevenementen. De stad wordt omringd door een tweehondertal
meren. De prachtige panorama’s, het weelderige groen, de fascinerende zonsondergangen over het Kamloopsmeer, de
grimmige pracht van de rots- en zandkliffen en wandelingen door de parken zorgen voor ontspannende ervaringen voor
de minder avontuurlijke reiziger. Ga op een raderboottocht op de Thompson of bezoek de Siberische tijgers en de
grizzlyberen in het Kamloops Wildlife Park. Bij Heritage Railway kan je een uitstap in een stoomtrein maken. Je kan er ook
een dagje op uit naar de Greenstone Mountain, een eind buiten de stad.

Van Kamloops tot Vancouver Area
Totale reistijd: 04:31
Totale rijafstand: 350,99 km / 218,09 miles

DAG 12 - 15
VANCOUVER AREA

20 JUN-23 JUN
BRITISH COLUMBIA

Vancouver Area omvat de bruisende stad Vancouver, de international luchthaven en de steden in de onmiddellijke
omgeving, zoals Surrey, Port Coquitlam, North Vancouver, New Westminster, Delta, Langley, Burnaby and Maple Ridge.
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DAG 1 - 16

9 JUN-24 JUN

VAN CALGARY INTERNATIONAL AIRPORT NAAR VANCOUVER AREA

OPMERKINGEN







Opgelet: de namen op de vouchers moeten identiek zijn aan de namen in uw paspoort.
De informatie over de vermelde diensten en producten werd naar best vermogen verzameld en proberen een
getrouw beeld van de werkelijkheid te geven. De verstrekker van deze informatie is niet verantwoordelijk indien
deze informatie niet overeenkomt met de feitelijke dienstverlening.
Alle prijzen in deze offerte zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen worden aangepast aan de
wisselkoers. Vraag meer informatie bij uw tussenpersoon of reisonderneming.
Lees aandachtig deze belangrijke informatie over het aantal bedden op de kamer, vooral indien u met meer dan twee
personen op de kamer verblijft. Het aantal bedden of de grootte van de kamer leidt wel eens tot misverstanden.
Bijvoorbeeld in het geval van twee ouders met een kind van 10 jaar kan het hotel, totaal legaal, een kamer met
alleen een tweepersoonsbed aanbieden om beide ouders en het kind te laten slapen. De verantwoordelijkheid van
een hotel beperkt zich tot het toestaan van het aantal gasten in dezelfde kamer maar niet tot het aantal bedden
noch de grootte van de bedden (indien niet op voorhand bevestigd) noch de grootte van de kamer. Soms kan de
reiziger ter plaatse betalen voor een extra bed.
Bedragen die eventueel ter plaatse door de reiziger moeten worden betaald (zoals: 'drop off' kosten van de
autohuur, bijkomend bed, 'resort fees', enz.) zijn steeds voor rekening van de reiziger. De informatie hierover is
louter informatief en de verstrekker ervan kan niet aansprakelijk worden gesteld over de juistheid van deze
informatie.
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