Individuele

Selfdrive Tour

Ultimate Adventure West

DAG 2: VANCOUVER
Volledige dag om deze prachtige stad te ontdekken. Bezoek aan o.a. Stanley Park (totems en Aquarium), English Bay, het pittoreske
Gastown, het geanimeerde Granville Island, de spectaculaire Capilano Suspension Bridge en veel meer. Tijd voor shopping of gewoon
wandelen, fietsen, genieten van deze dynamische stad (Ticket voor Capilano Suspension Park inbegrepen).
		
DAG 3: VANCOUVER - WHISTLER
140 KM
Vandaag rijdt u de indrukwekkende 'Sea-to-Sky' highway to Whistler. Onderweg ontdekt u fjorden, immense bergen met eeuwige sneeuw
en mag een oponthoud aan de Shannon Falls niet ontbreken. Na aankomst te Whistler, tijd voor een eerste verkenning.
DAG 4: WHISTLER
Ontdek de prachtige natuur en geniet van een ruime keuze aan activiteiten zoals begeleide kano- of kayaktochten, wandelingen, trips
per mountainbike, zip-line trekking, enz. en voor vanavond een gezellig terrasje in het verkeersvrije centrum of wat shopping. Excursie
'kanotocht 3u. River of Golden Dreams' inbegrepen. Zie ook extra activiteiten op pagina 9
DAG 5: WHISTLER - CLINTON/JESMOND
230 KM
De vruchtbare vallei van de Fraser-rivier brengt U richting Lillooet (ooit 'Mile Zero' van de beroemde Caribou Highway) en Cache-Creek,
langs uitgestrekte weiden en bedrijvige ranches. Deze etappe eindigt in het prachtige hoogland voorbij Clinton, voor een verblijf van 2
nachten op de gezellige Big Bar Guest Ranch. Verblijf zonder maaltijden.
DAG 6: CLINTON/JESMOND
Volledige dag op de ranch om te genieten van activiteiten zoals paardrijden, ritjes met de hooiwagen, wandelen, mountainbiken,
boogschieten, vissen, kano-varen, enz. Vanavond (misschien bij een gezellig kampvuur) kan u genieten van de rust en van een
onvergetelijke sterrenhemel.
DAG 7: CLINTON/JESMOND - KELOWNA
285 KM
Heel even terug tot Cache-Creek, dan via een mooie panoramische weg tot Kamloops, een druk commercieel knooppunt en ooit een
beroemde pelshandelspost. U rijdt nu verder oostwaarts richting Salmon Arm en Vernon, gelegen in het noorden van de vruchtbare
Okanagan Valley, beroemd om de talrijke wijngaarden, boomgaarden, stranden en recreatiemogelijkheden. Logies te Kelowna.
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DAG 8: KELOWNA & OMGEVING
120 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 lokale fruitteler, ga kano-varen en geniet van het uitzonderlijk, zonnig klimaat van deze mooie streek.
DAG 9: KELOWNA - MANNING PARK
310 KM.
De eerste etappe tot Osoyoos blijven de wijngaarden elkaar opvolgen maar eens u de vallei verlaat, verandert het landschap. U reist
verder tot het ongerepte natuurpark van Manning waar u een uitbundige flora en rijke fauna zal ontdekken. Logies in het park.
DAG 10: MANNING PARK - VICTORIA
230 KM. + FERRY
Vandaar reist u verder tot Hope, dan tot Harrison Hot Springs, prachtig gelegen aan de oevers van het meer en omringd door een
imposant bergmassief. Daarna verder tot bij de oceaan waar u aan boord rijdt 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. De dag eindigt in Victoria voor logies.
DAG 11: 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. Excursie Whalewatching per boot
inbegrepen in de prijs.
DAG 12: 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 13: 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 (Excursie bearwatching 2u. inbegrepen), maak een wandeling in het regenwoud van het Pacific Rim
National Park of plan een ontspannen kayak tocht door de Clayaquot Sound.
DAG 14: TOFINO/UCLUELET - VANCOUVER
290 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 logies in de buurt van de luchthaven.
DAG 15: VERTREK VANCOUVER
Na een rustige nacht, rit naar de luchthaven en inleveren van de huurwagen. Terugreis of individuele verlenging mogelijk 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
Economy Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Deuren
2
2
4
4
4
Standard / Moderate Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar + 4 Excursies
25/05 - 30/06/2020
3.966
2.146
2.033
1.655
1.443
359
913
01/07 - 31/08/2020
4.170
2.248
2.084
1.723
1.494
359
913
01/09 - 10/10/2020
3.966
2.146
2.033
1.655
1.443
359
913
Suppl. ALAMO GOLD
76
38
19
26
19
-
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SELFDRIVE TOURS

DAG 1: AANKOMST TE VANCOUVER
Na aankomst, afhaling van de huurwagen en korte rit naar het hotel in de stad. Check-in en tijd voor een eerste verkenning.

