
Dag 1 • Belgie - Amsterdam - Calgary
We worden thuis afgehaald en naar de luchthaven ge-
bracht voor onze vlucht naar Calgary. Bij aankomst wor-
den we verwelkomd door onze plaatselijke Nederlandsta-
lige gids en rijden we naar het ***hotel Sandman Calgary 
West (of gelijkwaardig).
 
Dag 2 • Calgary - Banff (o, a)
We maken een stadsrondrit door Calgary en bezoeken 
Heritage Park. ’s Namiddags rijden we naar Banff, het 
oudste nationale park van Canada, ten westen van Cal-
gary op de grens met British Columbia. De besneeuwde 
bergtoppen van de Rocky Mountains, de kristalheldere 
meren en wilde dieren maken dit park uniek. We over-
nachten in de ***Lodge Banff Aspen (of gelijkwaardig).

Dag 3 • Banff (o, a)
We spenderen onze voormiddag in het overweldigende 
Banff Park, het hart van de Rocky Mountains. We rijden 
langs het in 1888 ontworpen Banff Spring Hotel, het 
Minnewanka meer en ontdekken de Hoodoos, vreemd 
gevormde pilaren langs de Bow rivier. ’s Namiddags ge-
nieten we van vrije tijd in Banff.

Dag 4 • Banff - Lake Louise - Jasper  
Langs het mooie landschap van Icefields Parkway bege-
ven we ons naar het kraakheldere Lake Louise. Met een 
spectaculair uitzicht over de Victoria gletsjer. We rijden 
over de Bow Pass, met mooi zicht op het felblauwe water 
van Lake Peyto en stoppen aan de Athabasca waterval-
len vooraleer door te rijden naar Jasper.

Dag 5 • Jasper (o, a)
Vanuit Jasper ontdekken we de natuur van het nationale 
park, waar wildstromende beekjes, watervallen en glet-
sjers het prachtige decor vormen. We rijden via Medicine 
Lake naar Maligne Lake en stoppen bij Maligne Canyon 
voor een wandeling. Loopbruggen langs kalkstenen wan-
den en razende watervallen… zonder twijfel één van de 
spectaculairste kloven van de Rockies! In de namiddag 
genieten we van vrije tijd.

Dag 6 • Jasper - Sun Peaks (o, m)
We rijden naar het Mount Robson Provincial Park dat zijn 
naam dankt aan de 3954 meter hoge Mount Robson, de 
hoogste piek van de Canadese Rocky Mountains. Via de 
Yellowhead Highway trekken we naar Brits Columbia en 

genieten in de namiddag van een opwindende rivier safa-
ri terwijl we op zoek gaan naar zwarte beren, adelaars en 
ander wilde dieren.
 
Dag 7 • Sun Peaks - Whistler (o, a)
Duizenden goudzoekers en kolonisten passeerden tij-
dens de Gold Rush de Hat Creek Ranch op weg naar 
de goudvelden. Nadien gaan we naar Lillooet, een dor 
cowboystadje. We vervolgen onze weg langs de Cariboo 
Highway en Duffey Lake Road naar Whistler.

Dag 8 • Whistler (o, a)
We genieten van een “canopy walk ecotour” met prach-
tige zichten van op hangbruggen en observatieplatforms 
en kijken neer op de boomtoppen, de vallei en de rivier. 
In de namiddag verkennen we op eigen houtje Whistler.
 
Dag 9 • Whistler - Nanaimo (o, a)
We rijden langs de ‘Sea to Sky Highway’ tot aan Horseshoe  
Bay waar we de ferry nemen naar Nanaimo, op Vancou-
ver Island. In Nanaimo wandelen we over de Harbour 
Side Walkway, een promenade langs het water. Nadien 
hebben we vrije tijd in dit havenstadje.
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West-Canada, een fascinerende natuur

West-Canada biedt een scala aan overweldigende natuur. In één reis kunt u kennismaken met azuurblauwe meren, snelstromende rivieren, gletsjers, 
dorre prairies, zelfs woestijnlandschap en een spectaculaire kustlijn aan de Westkust. Geniet van een onvergetelijke reis door een prachtige natuur.



Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij 
uw reisdocumenten)

15 dagen / 13 nachten
maaltijden volgens programma

Afreisdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

11 september 18 € 3499

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 890

Dag 10 • Nanaimo - Victoria (o, a)
Door het oude regenwoud steken we het eiland over tot in 
Tofino. Onderweg stoppen we in Port Alberni waar we het 
indrukwekkende Cathedral Groove bezoeken. Dit reservaat 
huisvest de oudste Spar van British Columbia. We stoppen 
in Chemainus om de muurschilderingen te bewonderen. 
Bij aankomst in Victoria starten we met een gegidste tour 
doorheen deze ‘Parel van West Canada’ met z’n prachtige 
binnenhaven, het stadscentrum met het bekende Empress 
Hotel.

Dag 11 • Victoria (o, a)
’s Morgens schepen we in om walvissen te observeren on-
der begeleiding van een bioloog. Spot er grijze walvissen, 
bultruggen, orka’s en nog verschillende andere zeedieren. 
Ontdek de schoonheid van Clayoquot Sound aan de west-
kust van Vancouver Island. In de namiddag genieten we van 
vrije tijd.

Dag 12 • Victoria - Vancouver (o, a)
In de ochtend nemen we de overzet Tswawwassen en zet-
ten opnieuw voet aan wal op het vasteland van Canada. 
We komen aan in Vancouver, een magnifieke stad met een 

prachtige ligging tussen de Stille Oceaan en de bergen. We 
maken een stadstour en ontdekken English Bay, Granville 
Island, het historische Gastown, het levendige Chinatown.

Dag 13 • Vancouver (o, a)
We rijden over de Lions Gate Bridge, naar het noorden van 
Vancouver, waar we de Lynn Canyon & Capilano Suspension 
Bridge bezoeken. Deze 50m hoge hangbrug strekt zich uit 
over een prachtige canyon waar wild water, watervallen en 
zeer diepe poelen onder ons doorrazen. Vrije namiddag.

Dag 14 • Vancouver - Amsterdam - België (o)
Afhankelijk van onze vluchturen, nemen we onze transfer 
naar de luchthaven voor de terugvlucht.

Dag 15 • België
Onze aankomst in België is voorzien in de voormiddag en we 
worden aansluitend terug thuisgebracht.

Opgelet: door omstandigheden kan de volgorde van het program-
ma worden aangepast.

HOTELS EN 
Ligging: meestal vlakbij de bezienswaardigheden, 
behalve in de grote steden, daar liggen de hotels 
buiten het centrum
Uitrusting: receptie, restaurant en bars
Kamers: comfortabel ingericht met badkamer met 
douche en toilet, tv, telefoon, airco
Maaltijden: volgens programma (o= ontbijt, 
m=middagmaal, a= avondmaal)

SERVICE
 � Transfer van bij u thuis naar de luchthaven en terug
 � Vluchten Calgary heen en Vancouver terug
 � Transfers en transport met plaatselijke autocar
 �Maaltijden volgens programma
 � Bezoeken zoals vermeld in het programma
 � Begeleiding door een plaatselijke Nederlandstalige 
gids

NIET INBEGREPEN
 � Facultatieve excursies
 � Fooien

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: u heeft een internationaal pas-
poort nodig dat tenminste nog één dag langer gel-
dig is dan uw verblijf. De vrijstelling van visumplicht 
in Canada dient aangevuld te worden met een ver-
plichte elektronische registratie vóór vertrek. Om 
deze procedure vooraf in orde te kunnen brengen, 
is het belangrijk dat u Reizen Lauwers minstens 2 
maanden voor vertrek een kopie van uw internatio-
naal paspoort bezorgt.
 � Gezondheidszorgen: zijn in Canada goed maar 
de kosten voor medische verzorging en/of opname 
in het ziekenhuis kunnen bijzonder hoog zijn. Het is 
bijgevolg aanbevolen op voorhand een goede reis-
verzekering af te sluiten die dit soort kosten en een 
eventuele repatriëring dekt
 � Taal: Engels en Frans zijn de officiële talen
 � Tijdsverschil: in de oostelijke regio is het 6u vroe-
ger dan in België, in de westelijke regio is het 9u 
vroeger dan in België
 �Munteenheid: de nationale munt van Canada is 
de Canadese dollar; 1 CAD = 0,67 EUR (juni 2017)
 � Kredietkaarten: het gebruik van American Ex-
press, Master en Visa Card is zeer ruim verspreid
 � Fooien: de lonen zijn betrekkelijk laag en perso-
neel is vaak op fooien aangewezen. In restaurants 
en bars is de rekening exclusief bedieningsgeld. 
Een fooi van 15% bovenop het eindbedrag is ge-
bruikelijk. Ook taxichauffeurs krijgen tot 15% fooi. 
Voor kruiers rekent u 2 CAD per koffer, 2 CAD per 
dag voor kamermeisjes in hotels, 3 CAD pp/dag 
voor de chauffeur, 4 CAD pp/dag voor de tourlea-
der en 2 CAD pp voor de stadsgidsen.
 � Elektriciteit: de stroomsterkte in Canada bedraagt 
110-120V. Neem in ieder geval een adapter en 
een verloopstekker mee.
 � Prijzen: gebaseerd op de internationale wissel-
koers van juli 2017
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West-Canada, een fascinerende natuur CANADA   


