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Activity PackagesActivity Packages

THE INNUSIT NATIVE VILLAGE (LAC EDOUARD)
2 Dagen / 1 nacht (vertrekpunt La Tuque, Québec).
Vergeet even uw zo vertrouwde ‘moderne wereld’ en kom even herbronnen 

in dit typisch, herbouwd ‘indianen’ dorp, midden de bossen van La 
Mauricie. Hier lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan en le Village Innusit 
staat garant voor een onvergetelijke ervaring. 

Inbegrepen:
•	Boottocht heen en terug tot aan het dorp. 
•	1 Overnachting in een TIPI (tent) na een gezellig avondmaal klaargemaakt 

op een houtskoolvuur in openlucht.
•	Deelname aan diverse activiteiten ter plaatse, bever observatie, plukken 

van bessen, tocht per rabaska (authentieke kano), enz.
•	Ontbijt op dag 2, de lokale taksen.

L' AUBERGE DU TRAPPEUR   
SITE MOKOTAKAN - Québec - vanuit St.-Mathieu-du-Parc
3 Dagen / 2 Nachten
Dit gebied van de “Mokotakan” herinnert u beslist aan de aanwezigheid 

van de Amérindiens sinds meer dan 5000 jaar. De bedoeling van deze 
site is de verspreiding van de cultuur van dit volk te leren kennen en 
heel even mee te beleven! U logeert de 1ste nacht in een typische 
tent (tipi) om de beleving nog intenser te maken en de 2de nacht is 
voorzien in de Auberge du Trappeur, die zich net naast het domein van 
Mokotakan bevindt, praktisch aan de ingang van het nationaal park van 
La Mauricie.

Inbegrepen:
•	1 Overnachting in de Auberge du Trappeur en 1 nacht in een tipi (tent).
•	Half pension tijdens uw verblijf (2 ontbijten en 2 avondmalen).
•	Begeleid bezoek (of met audio-guide) van het indianendorp Mokotakan.
•	Toegang tot het Musée de la Faune.
  Optioneel ter plaatse - mits toeslag - excursie observatie van zwarte 

beren en/of van elanden. 1 NACHT BIJ DE WOLVEN (SAGUENAY)
2 Dagen / 1 nacht (vertrekpunt Girardville - Saquenay)
Vooral de regio van de ‘Saguenay’ staat garant voor ontmoetingen met 

wolven en laat toe iets meer te ontdekken over dit fascinerend dier. U 
logeert in een typische ‘Ecolodge’, ofwel houten chalet of prospector-
tent. In alle veligheid, kan u zelfs van achter het raam, de wolven in hun 
natuurlijke biotoop observeren.

Inbegrepen:
•	1 Nacht in een houten chalet of prospector-tent (lakens, dekens, hand-

doeken zijn voorzien). De toiletten/douches bevinden zich buiten de chalet.
•	Het ontbijt (self service) in de eetzaal van het hoofdgebouw.
•	Volledige dag begeleid bezoek aan o.a. het park Mahikan waar u uitleg 

krijgt over de habitat van wolven, hoe ze leven, bezoek aan het info-
center, wandeling in het bos en uitleg over het leven van de bevers, 
bezoek aan de kennel.

•	Een traditionele lunch op houtskoolvuur in een tipi, aan de oevers van de 
rivier.

•	Toegang tot de sauna en tot de wandelpaden rond het domein.

LA FERME 5 ETOILES  
3 Dagen / 2 Nachten (vertrekpunt Sacre-Coeur / Quebec)
Een uitstekende keuze voor wie bekommerd is om de natuur en een iets 

actiever verblijf zoekt, dit zowel in de lente, zomer als herfst. Van hieruit 
krijgt u van een prachtig panorama op de Saguenay en groot en klein 
geniet er van het contact met de dieren en van de rust.

Inbegrepen:
•	2 Overnachtingen 
•	2 Ontbijten, 2 avondmalen.
•	Keuze uit 2 activiteiten: boottocht per zodiac op zoek naar walvissen, tocht 

per kayak, excursie per quad in de bossen, vissen op forel, paardrijden, 
massotherapie... enz.

•	Activiteiten aangeboden op het domein: bezoek en verzorging van de 
dieren op de boerderij, wandeling met zicht op het fjord, toegang tot het 
zwembad, bezoek aan een ‘cabane à sucre’ enz.

•	Lokale taksen.

COWBOY VOOR MINSTENS 1 DAY
3 Dagen / 2 Nachten (vertrekpunt St. Paulin, Québec)
U dient echt niet naar West-Canada te reizen om “cowboy” ervaring op 

te doen... hier in St. PAULIN, vanuit de Auberge Le Baluchon, kan u uw 
dromen waar maken. Te paard neemt U deel aan een tocht van 1.5km en  
daarnaast biedt de Auberge ook ontzettend veel andere mogelijkheden, 
altijd met heel veel respect voor de natuur.

Inbegrepen (ook lokale taksen):
•	2 Overnachtingen in de Auberge Le Baluchon, standard kamer.
•	2 Ontbijten (brunch op zondag) en 1 avondmaal.
•	Begeleide tocht te paard van 1.5km (veedrijven). Kinderen -12j. kunnen 

helaas NIET aan deze activiteit deelnemen.
•	Activiteiten waaraan u ter plaatse ook kan aan deelnemen: kano, kayak, 

mountainbike, wandeltochten, sauna, géocaching, volleyball, tennis, 
binnen- en buiten zwembad, etz.

AMISHK ADVENTURE AMERINDIENNE
2 Dagen / 1 Nacht (vertrekpunt St. CALIXTE / Quebec)
Dit prachtig domein van de Amishk Amériendiens bevindt zich aan de rand 

van een schitterend meer, midden uitgestrekte bossen en op amper 75 
min. rijden van Montréal. Tijdens dit verblijf geniet u mee van de tradities 
en de cultuur van deze autochtone bevolking.

Inbegrepen:
•	1 Overnachting in Tipi of Prospector Tent (volgens keuze), slaapzak en 
   bedlinnen is voorzien.
•	1 Typisch avondmaal en 1 uitgebreid ontbijt.
•	Diensten van een autochtone gids tijdens uw verblijf.
•	Activiteiten op het domein: verkenningstocht bij aankomst, kano-tocht op 

het Amishk meer, workshops in verband met medicinale planten, uitleg 
over de pelshandel en de beverjacht, verhaal en dans ‘s avonds rond het 
vuur, nachtelijke kano-tocht onder de sterrenhemel, enz. 

•	Lokale taksen

LE DOMAINE DUCHESNAY - BEARWATCHING   
BEAR & WILDLIFE VIEWING - Quebec
3 Dagen / 2 Nachten.
Iedere gelegenheid is goed om er even op uit te trekken en te genieten van 

de vele voorzieningen van het  Domaine Duchesnay. Ontspanningscentrum 
in open lucht, geschikt voor de vier seizoenen en gelegen op amper 30 
minuten rijden van Quebec-stad. Dit uitgestrekt domein omvat zowat 
89km² en bevindt zich aan de oevers van het Saint-Joseph meer, een 
uitstekend recreatiedomein met tal van activiteiten, voor jong en oud.

Inbegrepen:
•	2 Overnachtingen in het ‘Pavillion Champêtre’.
•	Half pension vanaf het avondmaal dag 1 tot en met het ontbijt van dag 3.
•	Het transport heen/terug van het domein naar het observatieplateau van 

de beren.
•	Begeleide waarnemingstocht van 1 1/2u. à 2u.
•	Plaatselijke activiteiten: kano, kayak, volleyball, fietsen, wandelingen,..

LEGENDES & MYTHES IN WENDAKE

3 Dagen / 2 Nachten (op 30 minuten van Quebec)
Inbegrepen: (minimum 2 deelnemers).
•	2 Overnachtingen in een ‘comfort’ kamer in het Museum-Hotel Les 
  Premières Nations.
•	2 Ontbijten (buffet) en 2 gastronomische avondmalen (La Traite).
•	Toegang tot het museum Huron-Wendal.
•	Een speciale avond ‘Mythes en Legendes’ in het typische Longhouse.
•	Begeleide excursie (duur: 4.30u) ‘Canoë et Tradition’ op de site van het 

Huron dorp plus typisch middagmaal in het plaatselijk restaurant.

PRIJS PER PERSOON

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 06-11j.
01/05 - 31/10/20 417 341 285 268 217 (*)
Kind 3-5 jaar (*) in kamer van de ouders 183

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 
5-12j.

01/05-14/07 zon-woe 540 417 375 349 302
15/07-14/10 zon-woe 613 451 400 370 302
01/05-14/07 don-zat 557 434 392 366 302
15/07-14/10 don-zat 668 506 455 426 302
Min. 2 volwassenen voor de package. Kinderen -5j. zijn gratis. 

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 6-12j.
07/06 - 01/07/20 379 264 243 234 77
02/07 - 06/09/20 400 277 251 239 77
07/09 - 29/09/20 379 264 243 234 77
Minimumleeftijd: 6 jaar

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 
6-11j.

01/06-29/09 zon-don 698 515 468 443 205
01/06-29/09 vr-zat 715 532 485 460 205
Kind 0-6j. in de kamer van de ouders: 56 euro

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 0-11j.
01/05 - 30/10/20 480 240 240 171 na
Kinderen worden als volwassenen beschouwd.

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 0-12j.
03/07 - 23/09/20 434 217 145 109 109

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 0-11j.
01/05 - 31/10/20 268 200 188 183 120

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 2-12j.
Logies TIPI
13/05 - 31/10/20 202 202 202 202 100

Logies PROSTECTOR TENT
13/05 - 31/10/20 221 221 221 221 109
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“EN FAMILLE" TE VALCARTIER  
3 Dagen / 2 Nachten (Valcartier - 20 min. van Québec).
Een niet te missen verblijf in het hotel van Valcartier. Een verblijf waar u 

met de ganse familie kan genieten van enkele dagen relax in de natuur. 
Naast de voorzieningen van het hotel, geniet u er ook van het annexe 
vakantiedomein met een indrukwekkend zwembaden complex (binnen 
en buiten) voorzien van tobbogans, een zwembad met golfslag, glijbanen 
en een recreatiebad in openlucht. U kan u er ook volleyball spelen aan 
het strand en genieten van uitgebreide animatie.

Inbegrepen:
•	2 Overnachtingen op basis van een 'suite king' - 1 king bed + 1 queen 

'murphy' bed.
•	Toegang voor 1 dag tot het BORA PARC - indoor waterpark - annexe aan 

het hotel en aan het openluchtbad et 35 glijbanen.
• Lokale taksen.

VAL JALBERT - HISTORIC VILLAGE
2 Dagen / 1 nacht - Dagelijks - vertrekpunt Chambord.
Inbegrepen:
• 1 Overnachting in één van de historische kamers van de “Village” met 

privé badkamer.
• 1 avondmaal en 1 ontbijt.
• Wandeling en bezoek aan dit charmant dorp, u gaat terug naar de 
  jaren 20 en de tijd waarin Val Jalbert een beroemd centrum was van de 

houtverwerkende industrie.
• Ticket voor de kabellift is inbegrepen - Bezoek ook de waterval.
• Lokale taksen.

SUNDANCE GUEST RANCH  
2 Dagen / 1 Nacht (vertrekpunt Ashcroft, British Columbia)
Inbegrepen:
•	1 Overnachting op de ranch in kamers met air-conditioning en privé bad 

of douche (Tijdens het weekend: verblijf van 2 nachten verplicht).
•	Vol pension, 3 maaltijden per dag.
•	2 begeleide tochten van telkens 2u. per dag - in groep - en uitgesplitst 

volgens ervaring. Het gebruik van de paarden, het zadel, leidsel en de 
diensten van ervaren begeleiders.

•	Gebruik van alle ranch voorzieningen, deelname aan overige activiteiten…. 
De ranch beschikt over zwembad, tennisterrein, volleybalveld en golf in 
de omgeving. Juli en augustus: speciaal kinderprogramma (3-7 jaar). 

•	Lokale taksen.
•	Geen aankomst op vrijdag, zaterdag, zondag en niet op verlengde 
  weekends.

BIG BAR GUEST RANCH 
3 Dagen / 2 Nachten (vertrekpunt Clinton, British Columbia)
Gelegen op een helling in de prachtige ranch-regio van British Columbia op 

ongeveer 1u. rijden van Clinton. Zowel de kamers in de Inn als de ‘cabins’ 
zijn ruim en werden ingericht in een gezellig ‘cowboy’ decor.

Inbegrepen: 
• 2 Overnachtingen in de COWBOY INN
•	Alle voorzieningen van de ranch, wandeltochten, fietstochten (beperkt 

aantal fietsen), gebruik van kano’s en pedalo’s op het meer, boogschieten 
en gebruik van alle materiaal - paardrijden ter plaatse te regelen (extra 
kost).

•	Lokale taksen.

AVENTURE PLUME BLANCHE

2 Dagen / 1 Nacht (vertrekpunt: Mashteuiatsh - 
vlakbij Roberval - Québec)
Gelegen in een bosrijke omgeving op een 5tal km. van Roberval. Logies in 

een rustige, eenvoudige omgeving, midden de natuur. Ontdek de tradities 
van de lokale ‘Pekuakamiulnuatsh’ bevolking, een stap terug in de tijd.

Inbegrepen:
•	1 Overnachting - logies in tipi (slaapzak, map en kussen voorzien).
•	Avondmaal (degustatie van lokale specialiteiten) en continentaal ontbijt 

de volgende morgen.
•	Voorstelling (video) van het domein La Plume Blanche.
•	Korte filmvoorstelling over de plaatselijke bewoners en kennismaking met 

hun cultuur en tradities en zelf maken van een typische ‘dromenvanger’
•	Lokale taksen.

ADVENTURE IN THE LAND OF CARIBOU
2 Dagen / 1 nacht (vertrekpunt St. Félicien - Lac St. Jean).
Inbegrepen (minimum 2 personen):
•	1 Overnachting in een ‘prospector’ tent, slaapzak, hoofdkussen voorzien. 
•	Vol pension (vanaf lunch dag 1 t/m. lunch dag 2).
•	Κanotocht en wildlife’ viewing (elanden/rendieren) en bezoek achter de 

schermen in de ZOO van St. Félicien. 
•	Filmvoorstelling op groot scherm in het Boréalium.
•	Minimum 2 personen per reservatie.
•	Lokale taksen.

PATHWAY ALGONQUIN NATIONAL PARK  
3 Dagen / 2 Nachten (vertrekpunt Algonquin Park, Ontario)
Inbegrepen:
•	Dag 1: Bij aankomst in het park wordt u opgewacht en wordt een transfer 

voorzien naar de Voyageur Quest Outpost. Wandeling naar Surprise Lake 
en pick-nick lunch in het park. Dan transfer per ‘voyageur’ kano naar de 
Algonquin Log Cabin. Vrije tijd om te genieten van de prachtige natuur. 
’s Avonds: Diner en aansluitend wandeling in het schemerdonker in de 
bossen op zoek naar wolven en ander wild.

•	Dag 2: Ochtendwandeling naar Lookout Bluff en ontbijt. ’s Middags: 
lunch in de lodge en de namiddag is vrij voor eigen ontdekking of voor 
optionele activiteiten. In de late namiddag peddelt u naar de plaats waar 
het kampvuur aangelegd is en waar het avondmaal opgediend wordt.

•	Dag 3: In de vroege ochtend, optionele kanotocht - daarna ontbijt aan  
het meer. De rest van de ochtend brengt u door in de ‘voyageur’ kano 
op ontdekking van de boeiende geschiedenis van het meer. ’s Middags: 
barbecue-lunch bij de lodge en vrije tijd tot uw vertrek.

•	Toegangsticket tot het park, lokale taksen,	diensten van een natuurgids 
en kanobegeleider. 

•	Aanvang: Maandag en Vrijdag maar niet wekelijks in mei.

SUMMER ADVENTURE SACACOMIE LODGE   
4 Dagen / 3 Nachten (vertrekpunt Ste. Alexis-des-Monts).
Inbegrepen:
•	3 Overnachtingen in de Sacacomie Lodge. Logies en taksen.
• Half pension: vanaf het avondmaal op dag 1 tot en met het ontbijt op de 

laatste dag.
•	Onbeperkt toegang tot de Geos Spa. Eucalyptus stoombad, twee 
   jaccuzzi’s in open lucht, ondergrondse sauna, ... (kinderen: min. 14j.).
•	Begeleide excursie (3u.) met een trapper op zoek naar beren en bevers.

PRIJS PER PERSOON

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 5-12j.
15/05 - 15/09/20 412 206 205 205 114
Kinderen: 0-5j: gratis

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 10-15j.
Cowboy Inn
01/05 - 17/05/20 460 230 169 138 120
18/05 - 20/05/20 504 252 184 150 130
21/05 - 28/06/20 460 230 169 138 120
29/06 - 02/09/20 551 276 199 162 138
03/09 - 04/10/20 460 230 169 138 120
05/10 - 07/10/20 504 252 184 150 130
Kinderen toegelaten vanaf 10j.
Paardrijden 2 1/2u. 84 euro per persoon (kinderen vanaf 10j.)

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 13-18j.
01/05 - 18/10/20 301 260 260 - 174
Kind 8-12 jaar 148 148
Kind 4-7 jaar - 41 41 -
Kind 0-3 jaar FREE

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind -12j.
14/05 - 19/05/20 948 664 591 553 on request
20/05 - 14/10/20 1.017 698 613 570 on request

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 2-11j.
23/05 - 04/10/20 227 148 125 114 66

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 6-11j.
11/05 - 17/07/20 975 488 488 488 444
20/07 - 28/08/20 1.050 530 530 530 460
31/08 - 12/10/20 975 488 488 488 444
 Kinderen -6j. Niet toegelaten

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 0-11j.
09/06-09/07/20 zon-woe 307 175 128 111 43
10/07-29/08/20 zon-woe 353 196 145 120 43
09/06-09/07/20 don-zat 353 196 145 120 43
10/07-29/08/20 don-zat 400 222 162 132 43

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 6-14j.
15/06 - 15/10/20 329 329 329 329 242
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