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DAG 1: AANKOMST TE CALGARY
Na aankomst op de luchthaven, opname van de huurwagen en korte trip naar het voorziene hotel. Vrije tijd en logies.

DAG 2: CALGARY – CANMORE  115 KM.
Start deze voormiddag met een uitgebreid stadsbezoek. Geniet van de combinatie van oud en nieuw: Calgary Tower, Fort Calgary, het 
financiële district en het domein waar jaarlijks de ‘Stampede’ gehouden wordt. Nadien rijdt u via de uitlopers van de Rocky Mountains 
naar Canmore voor logies.

DAG 3: CANMORE/BANFF 100 KM.
Geniet van de rust en de natuur. Maak een trip per gondellift naar Sulphur Mountain, bezoek Lake Minnewanka en de Bow Falls of ga 
op verkenning in het historische Banff Springs Hotel. Winkelen, wandelen, lekker eten in een typisch restaurant hoort er ook bij. Een 
keuze aan activiteiten vindt u op pagina 9 van deze brochure.

DAG 4: CANMORE – JASPER 330 KM.
Vandaag wordt een onvergetelijke dag! Volg de Icefield Parkway. Eerste halte wordt die aan het schitterende Lake Louise, gedomineerd 
door Mt. Victoria. Daarna naar de Athabasca gletsjer en rit op dit immense ijsveld met een ‘snocoach’ (niet inbegrepen). Via prachtige 
meren, imposante watervallen en eeuwige gletsjers komt u aan te Jasper.

DAG 5: JASPER
Ontdek Jasper en de schitterende omgeving. Geniet van een boottocht op het prachtige Maligne Lake of neem deel aan één van de 
optionele sportactiviteiten zoals fietsen, wandelen, raften, kanovaren, enz… of gewoon tijd voor relax (zie info op pagina 9).

DAG 6: JASPER – PRINCE GEORGE 390 KM.
Bij het verlaten van de provincie Alberta via de Yellowhead Pass, krijgt u een indrukwekkend uitzicht op Mount Robson, de hoogste top 
in de Rockies. U vervolgt dan via de Fraser River (beroemd voor het kuitschieten van de zalm) in westelijke richting tot Prince George, 
gelegen aan de uitlopers van de "Caribou Mountains".

DAG 7: PRINCE GEORGE – WILLIAMS LAKE 300 KM.
U rijdt eerst tot Quesnel, een klein houthakkersstadje langs de Caribou Highway. Net voorbij dit stadje verlaat u de hoofdweg en rijdt 
naar het historische Barkerville. Bezoek aan dit gerestaureerd goudzoekers stadje uit 1870 waar u rondgeleid wordt door gidsen in 
typische klederdracht. Dan terug naar de hoofdweg en zuidwaarts tot Williams Lake voor logies.

DAG 8: WILLIAMS LAKE – KAMLOOPS/LAC LE JEUNE 280 KM.
Williams Lake is de toegangspoort tot de prairie- en ranchregio van de provincie British Columbia. De Caribou Highway brengt u daarna 
via Cache-Creek en via de machtige vallei van de Fraser rivier tot het bedrijvige Kamloops. Deze stad is momenteel een druk commercieel 
knooppunt, een uitgestrekte stad, ooit een beroemde pelshandelspost. Logies een 30 tal km. ten zuiden bij Lac Le Jeune.

DAG 9: KAMLOOPS / LAC LE JEUNE  
Volledig vrije dag om de omgeving te verkennen of geniet van de talrijke activiteiten bij het hotel: wandelen, mountainbiken, vissen, 
roeien, vogelobservatie, ... of genieten van het strand vlakbij het hotel.

DAG 10: KAMLOOPS / LAC LE JEUNE - PENTICTON 280 KM.
Vandaag rijdt u verder oostwaarts richting Salmon Arm en Vernon waar u de sfeer van de vroege ranchtijd kan proeven bij een bezoek 
aan de historische O'Keefe Ranch. Vernon bevindt zich in het noorden van de vruchtbare Okanagan Valley. Deze regio, gekend om haar 
wijngaarden, boomgaarden, stranden en recreatiemogelijkheden geniet van een uitzonderlijk zonnig klimaat en is dan ook een ideale 
plek voor een dagje ontspanning.

AFREIS: CALGARY
DAGELIJKS

15 MEI tot 30 SEPTEMBER

DUUR: 
19 DAGEN / 18 NACHTEN
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DAG 11: PENTICTON & OMGEVING 100 KM.
Talrijke activiteiten op en rond het meer zullen u beslist aanspreken. Breng een bezoek aan één van de vele wijnkelders, ga langs bij 
een locale fruitteler en eindig deze relaxe dag opnieuw in uw hotel te Penticton.

DAG 12: PENTICTON - HARRISON HOT SPRINGS 320 KM.
Een rustige rit vandaag. De Princeton highway brengt u naar het ongerepte natuurpark van Manning waar heel wat wandelroutes 
aangeboden worden midden uitgestrekte alpenweiden en een rijke fauna en flora. Daarna doorreis via Hope naar Harrison Hot Springs. 
Met een schitterende ligging aan de oevers van het meer en omringd door een imposant bergmassief, garandeert deze stad een 
ontspannen verblijf.

DAG 13: HARRISON HOT SPRINGS - VICTORIA 180 KM. + FERRY
Deze voormiddag bereikt u de Pacific Ocean en rijdt er aan boord van de ferry die u van Tsawwassen naar Swartz Bay op Vancouver 
Island brengt (ter plaatse te betalen). Na onscheping rijdt u meteen tot de beroemde Butchart Gardens en brengt er een bezoek aan 
deze schitterende tuinen. Nadien tot Victoria voor logies.

DAG 14: VICTORIA
Ontdek de charme en schoonheid van deze sympathieke stad. Breng er een bezoek aan o.a. Parliament Buildings, Beacon Hill Park, de 
Inner- en Outer Harbor, het prachtige B.C. Provincial Museum, het historische Empress Hotel of neem deel van één van de vele excursies 
zoals een begeleide wandeling door de stad, een panoramische vlucht per watervliegtuig ... enz. (zie pagina 9 voor meer info).

DAG 15: VICTORIA – TOFINO/UCLUELET 330 KM.
Geniet van een ontspannen rit langs de kust van Vancouver Island in de richting van Parksville. Onderweg bezoek aan de beroemde 
totempalen van Duncan en aan de muurschilderingen te Chemainus. Daarna volgt u de mooie panoramische weg n°4 naar de andere 
kant van Vancouver Island, nl. naar Tofino, gelegen aan de Pacific Ocean.

DAG 16: TOFINO/UCLUELET
Ontdek de ruige westkust van Vancouver Island, verzamel schelpen op Long Beach, neem deel aan één van de vele boottochten, op zoek 
naar walvissen en beren (zie excursies op pag. 9), maak een wandeling in het regenwoud van het Pacific Rim National Park of plan 
een ontspannen kayak tocht door de Clayaquot Sound.

DAG 17: TOFINO/UCLUELET - VANCOUVER 260 KM. + FERRY.
Op weg naar de ferry geniet u nog even van deze sublieme natuur en daarna rijdt u naar Nanaimo waar u aan boord gaat van de ferry 
(ter plaatse te betalen) die u naar Horseshoe Bay brengt. Na aankomst, korte rit naar Vancouver en intrek in het hotel.

DAG 18: VANCOUVER
Trek vandaag op verkenning in deze bruisende stad: Gastown District, Chinatown, Robson Street, Capilano Suspension Bridge, Stanley 
Park met het Aquarium, beroemde musea en veel meer.

DAG 19: VERTREK UIT VANCOUVER
Terugrit naar de luchthaven en inleveren van de wagen. Terugvlucht of verlenging naar keuze mits supplement.

Prijs per persoon in EURO Overnachtingen, taksen & huurwagen.
Aantal personen 1 2 2x2 3 4 Suppl. Suppl.
Kamertype Single Dubbel 2 Dubbels Triple Quadruple Kind Kind
Wagentype Compact Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Deuren 2 2 4 4 4
Standard Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
15/05 - 31/05/2020 3.885 1.945 1.801 1.449 1.221 37 373
01/06 - 30/06/2020 4.678 2.342 2.183 1.741 1.439 88 458
01/07 - 31/08/2020 4.986 2.506 2.267 1.853 1.523 88 458
01/09 - 30/09/2020 4.678 2.342 2.183 1.741 1.439 88 458
Suppl. ALAMO GOLD 114 57 29 38 29
Supplement one-way Calgary-Vancouver ter plaatse te betalen: 150 CAD+taks
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