Wings n
‘ Wheels

Welcome to Canada

Een reisbrochure samenstellen over het op één na
grootste land ter wereld is praktisch een onmogelijke
opgave. De opdracht lijkt echter moeilijker dan hij is
want hoewel Canada inderdaad immens groot is, bestaat
het land voor het grootste deel uit ongerepte natuur en
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of lodges op een open plek in een bos.
CANADA is groot maar wij hopen dat de ruime selectie
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aan dit land vereenvoudigen en aangenaam maken.
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VLUCHTPRIJS NIET INBEGREPEN
Verschillende maatschappijen bieden vanuit Brussel en naburige luchthavens dagelijks tientallen vluchten aan met bestemming Canada. De
prijzen zijn frequent aan schommelingen onderhevig. Wij laten u de
vrije keuze om, in functie van beschikbaarheid, vliegtuigklasse en
datum, samen met uw reisagent en onze medewerkers de beste prijzen volgens gewenste reisroute en vluchtdatum uit te zoeken. De
luchthaventaksen wijzigen naar gelang de bestemming en zullen
steeds mee vermeld worden bij de prijsopgave.

Nieuw !
ETA - Electronic Travel Authorisation
Iedere persoon is verplicht zich te registeren
via de website van de Canadese overheid:
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Ottawa

PRETTIGE VAKANTIE !!

CANADESE AMBASSADE
Tervurenlaan 2 - 1040 Brussel
Tel: 02 / 741.06.11
Fax: 02 / 741.06.43
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Duluth

A LAND WITHOUT LIMITS !!

Kies voor uw vakanties een
luchtvaartmaatschappij met een
grote reputatie op gebied van
betrouwbaarheid en persoonlijke
service en geniet bovendien van een
VOORDELIG TARIEF!
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Thunder Bay

CANADA,

Prijs: 7 CAD per persoon
Met kredietkaart te betalen op het moment
van registratie.
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van elke vakantie.

http://www.cic.gc.ca
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BESTE TIJD OM TE REIZEN
Canada kunnen wij nog moeilijk als een land
beschouwen maar eerder als een gigantisch
continent met enorm uiteenlopende klimaattypes. De Atlantische provincies hebben warme
zomers en relatief koude winters. In het Canadees binnenland, vanaf de Rocky Mountains tot
de Grote Meren zijn de zomers warm en droog
- aan de westkust van de Pacific Ocean zijn die
koel en relatief droog, de winters zacht, bewolkt
en nat. Ook midden in de zomer kan het in
Canada ‘s avonds erg fris zijn. Zorg er dan ook
voor dat u altijd een lichte jas, trui of vest bij
hebt. Hoe noordelijker u gaat, hoe warmer uw
kledij dient te zijn.
BAGAGE
1 reiskoffer per persoon (max 23 kg) en één
handbagage zijn gratis. Wenst u toch een 2de
koffer mee te nemen, dan dient hiervoor aan
de check-in extra betaald te worden (informeer
per airline). Indien ‘stopovers’ ingelast worden,
dient ter plaatse, volgens de voorwaarden van
de luchtvaartmaatschappij ieder stuk ingecheckte bagage apart betaald te worden.
Zeker wanneer u een huurwagen reserveert, is
het van belang rekening te houden met de kofferinhoud. Zoniet zal u wellicht voor de minder
aangename verrassing komen te staan dat een
wagen van hogere categorie tegen belangrijke,
bijkomende kosten moet gehuurd worden.
Reisdocumenten, internationaal reispas, rijbewijs, medicijnen en belangrijke persoonlijke
benodigdheden steeds in de handbagage meenemen. Idem voor alle breekbare voorwerpen.
SALES TAX GST-PST (LOKALE B.T.W.)
GST: Goods and service tax, nationaal.
PST: Provincial sales tax, verschillend per provincie.
HST: Harmonised Sales Tax (provincietaks en
GST taks samen).
Bovenop de aangegeven verkoopprijs van het
artikel dat u koopt, moet er vrijwel steeds de
sales tax en de GST/HST betaald worden.
Samen variëren deze taksen van 5% tot 15%.

Philadelphia

VERZEKERINGEN
In onze prijzen zijn geen verzekeringen voorzien. Het is echter raadzaam om deze bij uw
reisagent af te sluiten daar annulatie- en bijstandskosten soms hoog kunnen oplopen.
De dagprijs in een Canadees ziekenhuis ligt
tussen de 1.000 CAD à 2.000 CAD per dag.
Veelal blijkt dat bij opname in een ziekenhuis
(ziekte/ongeval) u onvoldoende verzekerd bent.
KINDEREN
Alles is erop voorzien om uw kinderen te verwelkomen. Belangrijke kortingen bij hotels en
luchtvaartmaatschappijen zijn hiervan een duidelijk bewijs. Kinderen kunnen veelal gratis of
tegen sterk gereduceerde prijs logeren in de
kamer van de ouders (minstens 2 betalende
volwassenen). Daar waar mogelijk hebben wij
leeftijd en prijzen vermeld in de prijstabel.
Enkele formaliteiten moeten in acht
genomen worden:
Kinderen - ook baby’s moeten over een
eigen internationaal reispas beschikken.
Kinderen jonger dan 18 jaar die niet
samenreizen met hun ouders moeten
daarbij over een door de gemeente opgesteld attest beschikken met toelating van
de ouders om het land te verlaten.
FOOIEN
Rekeningen in restaurants en bars zijn steeds
exclusief bedieningsgeld. Het personeel verwacht een gebruikelijke fooi (tip of gratuity).
Algemene regel: voorzie ongeveer 18% van de
rekening als dienstgeld. U laat de fooi op tafel
achter, ook al betaalt u aan de kassa. Betaalt u
per creditcard, voeg dan de fooi toe aan het
totaal bedrag waarvoor u de credit card slip
aftekent. Kontroleer steeds nauwkeurig het
bedrag waarvoor u afrekent.
Hierbij enkele praktische details:
- kruiers/piccolo’s die u assisteren in de luchthavens of busstations en/of uw koffers naar de
kamer brengen: 2cad per koffer,
- kelners / room-service: 1,5cad à 2cad.
- de portier die een taxi voor u aanhoudt:
minimum 1cad.
Ook bovenop de prijs van de taxi-meter betaalt
u de gebruikelijke 15-18% bedieningsgeld.
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Algemene informatie
INTERNATIONAAL REISPAS
Moet geldig zijn tot enkele dagen na datum
van terugreis. Indien via de USA gereisd
wordt, dan is een internationaal reispas met
gedigitaliseerde foto en electronisch leesbaar
vereist. (zie voorbeeld op de website: www.
wnw.be)
Iedereen die naar Canada reist, dient zich
minstens 72u. op voorhand te registreren op
de website van de Canadese immigratiedienst
(7cad. per pers.).
www.cic.gc.ca
Indien U via de USA naar Canada reist, dient
u zich tevens minstens 72 uur op voorhand te
registreren op de website van de USA immigratiedienst (14usd. per persoon).
https://esta.cbp.dhs.gov
VISA
(toeristisch verblijf minder dan 3 maand)
Niet nodig voor reizigers met Belgische nationaliteit.
MUNTEN
CAD cash, gebruikelijke kredietkaarten.
ELECTRICITEIT
110 V/ 60 Hz. Stekker Amerikaans model
Adapter en transformator noodzakelijk.
TAAL
Overal Engels en Frans in de provincie
Quebec.
TIJDSVERSCHIL MET BELGIE
- 6 uur Oostkust (Montréal)
- 9 uur Westkust (Vancouver)
INENTINGEN
Geen

Wings ‘n Wheels presents:
NIEUW - PRIJSAANDUIDING :

Alle prijzen die in deze brochure opgenomen zijn, zijn correct op het moment van druk.
De prijzen wijzigen echter veel sneller dan vroeger en teneinde u zo goed mogelijk te
informeren, opteren wij om onze WEBpagina’s permanent bij te werken. U vindt er de
juiste dagprijzen, voor de selfdrives met meer details in verband met de kamertypes,
wagenhuur en andere, nuttige informatie.
Gelieve onze website te raadplegen, open hetzelfde paginanummer zoals in de brochure.

http://www.wnw.be/canada

ONZE PRIJZEN
Alle prijzen in deze brochure zijn uitgedrukt in Euro, taksen
inbegrepen, met uitzondering van de bedragen die «ter
plaatse te betalen» zijn. Deze bedragen zijn uitgedrukt in de
lokale munt waar de aankoop/betaling plaatsvindt. Er zijn
geen maaltijden inbegrepen in de prijzen, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld.
PRIJSOFFERTES VOOR REIZEN "OP MAAT"
50 Euro, btw inbegrepen.
U kan steeds een prijsofferte op maat laten uitwerken. De
prijs hiervoor bedraagt 50 euro per reisroute en indien een
reservatie volgt, wordt deze 50 euro van de prijs van de reis
in mindering gebracht. Bezorg ons voor de start van de
offerteopmaak zoveel mogelijk details zodat er nadien geen
herberekeningen dienen te gebeuren.
KAMERS / BEDDING
- Single: 1 bed
- Double: 1 bed (Double, queen of king)
- Twin: 2 bedden van één of 2 personen
(steeds op aanvraag)
- Triple: gewoonlijk 2 bedden van 2 personen,
- Quadruple: gewoonlijk 2 bedden van 2 personen
- Extra bed/Bijzetbed (Rollaway = plooibed)
kan aangevraagd worden en zal bijna altijd ter
plaatse moeten afgerekend worden
(+/- 20/25cad per nacht.)
(Beperkte beschikbaarheid =first come first serve)
- FP / Kinderen (Family Plan): de leeftijd en al dan niet
de prijs waarbij één of twee kinderen de kamer
van minstens twee betalende personen delen.
De vraag en “Special request” zoals rokers kamer, kamer met
2 aparte bedden, kamer toegankelijk voor rolstoelgebruikers,
kamer op hoog of laag gelegen verdieping, enz... kan bij de
reservatie doorgegeven worden, maar kan niet gegarandeerd
worden.
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SELFDRIVE TOURS
U reist volledig zelfstandig, waarbij u kan gebruik maken van
de voorgestelde routes in deze brochure of waarbij u uw
eigen reisweg uitstippelt, zolang u er maar voor zorgt dat u
's avonds bij het voorziene hotel aankomt. Dit type reizen kan
volledig naar wens aangepast worden - vóór de reservatie.
(zie hierboven, prijsofferte op maat).
INBEGREPEN IN DE SELF DRIVE TOURS
De vermelde hotelovernachtingen, enkel logies, tenzij anders
vermeld en de lokale taksen. Tevens is de voorgestelde
huurwagen voorzien met CDW/LDW met een franchise
volgens de verhuurmaatschappij (zie pagina 5 & 6) en alle
diensten van de formule Fully Inclusive + GPS bij Alamo of
alle diensten van Fully Inclusive ZONDER GPS bij Enterprise.
DOCUMENTATIE
Voor alle selfdrive tours (hotels+huurwagen) zorgen wij voor
een uitgebreide gratis documentatie, met de folders en
brochures die ons door de lokale diensten voor toerisme ter
beschikking gesteld worden, voor de ene regio al meer dan
voor de andere.
ROADBOOK
Enkel voor de selfdrive tours, gereserveerd ‘identiek’ zoals
gepubliceerd in de brochure, wordt een roadbook voorzien.
Afhankelijk van het circuit kan het gebeuren dat het ‘roadbook’ in het eerste hotel van het circuit ter beschikking ligt.
Indien u een selfdrive tour ZONDER wagen reserveert, dan
wordt er GEEN roadbook voorzien.

RESERVATIEKOSTEN

Bij hotelreservaties van minder dan 3 NACHTEN:
extra 30 euro reservatiekosten - per dossier.
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