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Rockies TrailRockies TrailAutocar rondreis 
Engelstalige begeleiding

DAG 1: AANKOMST CALGARY DONDERDAG
Na aankomst op de luchthaven neemt u naar keuze bus of taxi 
(niet inbegrepen) tot aan uw hotel Delta Calgary Downtown. 
Check-in, eerste kennismaking met de gids en daarna vrije tijd.

DAG 2: CALGARY - BANFF NATIONAL PARK VRIJDAG
We starten deze voormiddag met een stadsrrondrit en verkenning 
van Calgary. Rond de middag, doorreis naar Banff waar u een 
eerste glimp opvangt van de imposante Canadian Rockies. Logies: 
Mount Royal Hotel of gelijkwaardig.

DAG 3: BANFF NATIONAL PARK ZATERDAG
Vandaag geniet u van een uitgebreid bezoek aan Banff en 
omgeving met o.a. The Cave and Basin warmwaterbronnen, het 
Banff Springs Hotel, Tunnel Mountain, Bow Falls, enz. Nadien vrije 
tijd voor eigen verkenning, mogelijke deelname aan optionele 
excursies of tijd voor shopping.

DAG 4: BANFF N.P. - JASPER NATIONAL PARK ZONDAG
Via de prachtige ‘Icefield Parkway’ reist u van Banff naar Jasper 
met onderweg een eerste halte en bezoek aan het mooie Lake 
Louise, wellicht één van de meest gefotografeerde en gefilmde 
natuurgebieden van Canada. Iets verder noordwaarts geniet u 
van een excursie per ‘Ice Explorer’ op de Athabasca gletsjer en 
daarna doorreis tot Jasper. Logies: Hotel Lobstick Lodge of 
Marmot Lodge of gelijkwaardig.

DAG 5: JASPER NATIONAL PARK - KAMLOOPS MAANDAG
's Morgens vroeg: optionele boottocht op Maligne Lake, het 
grootste gletsjermeer in het park. Daarna verlaat u Jasper via de 
‘Yellowhead Highway’ en krijgt zo een schitterend uitzicht op Mt.
Robson, de hoogste berg in de Rockies. Door een verbluffend stuk 
natuur reist u via de Shuswap Highlands naar Kamloops. Logies: 
Doubletree by Hilton of gelijkwaardig.
 

DAG 6: KAMLOOPS - WHISTLER DINSDAG
Na het verlaten van de “cowboy” streek van Canada, reist u 
verder via Kamloops en Cache Creek. Kort daarna ontdekt u de 
machtige vallei van de Fraser River met diepe, donkere canyons. 
Op uw tocht komt u voorbij Lillooet, ooit een vermaard 
handelscentrum tijdens de Gold Rush. Eindbestemming wordt 
Whistler Village, een druk bezocht bergstation. (Optionele excursie 
per watervliegtuig over het Garibaldi Park). Logies: Delta Whistler 
Village Suites.

DAG 7: WHISTLER - VICTORIA WOENSDAG
We reizen verder “zuid” naar Horseshoe Bay via de “Sea to Sky” 
Highway. Per boot gaat het naar Vancouver Island en het laatste 
stuk tot Victoria reist u opnieuw per bus. Bij aankomst in Victoria 
geniet u meteen van een uitgebreide stadsrondrit met o.a. 
Parliament Buildings en de Inner Harbor, Beacon Hill Park, Marine 
Drive, het schitterende Royal British Museum... Logies: Coast 
Victoria Hotel & Marina.

DAG 8: VICTORIA DONDERDAG
Deze voormiddag: uitgebreid bezoek aan de prachtige tuinen van 
Butchart Gardens, één van de mooiste botanische tuinen ter 
wereld. Vrije tijd voor een ontspannen wandeling, voor filmen en 
fotograferen. Dan terug naar Victoria en vrije namiddag. Eigen 
verkenning of tijd voor optionele excursies zoals een 
walvisobservatie-trip of een tocht per watervliegtuig. Logies.

DAG 9: VICTORIA - VANCOUVER VRIJDAG
Na deze korte verkenning op Vancouver Island, neemt u terug de 
ferry en die brengt u door de schilderachtige "Gulf Islands" naar 
de bruisende stad Vancouver. Na aankomst, stadsrondrit met oa. 
Stanley Park, Capilano Suspension Bridge, English Bay, het 
historische Gastown, Chinatown, en veel meer. Tijd voor eigen 
verkenning, wat winkelen of gewoon tijd voor “relax”. Vanavond 
wordt u uitgenodigd op ons afscheidsdiner met ontspanning in 
een gezellig restaurant van de stad. Logies: Sutton Place Hotel.

DAG 10: VERTREK UIT VANCOUVER ZATERDAG
Nog een laatste wandeling, dan vrije, individuele transfer (niet 
inbegrepen) terug naar de luchthaven. 

INBEGREPEN:
- 9 Overnachtingen in de vermelde hotels (of gelijkwaardig).
- Rondreis per luxe-autocar met Engelstalige begeleider,  

die voor Nederlandstalige klanten in het Nederlands alle 
individuele vragen zal beantwoorden.

- Bagagehandling: 1 valies per persoon
- Het stadsbezoek in Calgary, Banff, Victoria en Vancouver.
- Excursie per 'Ice Explorer' op het Columbia Icefield, toegang tot 

Butchart Gardens en bezoek aan Lake Louise.
- Alle bezoeken zoals vermeld in het programma en de ferry-

overtochten zoals aangeduid.
- Dagelijks ontbijt en het afscheidsfeest (diner) in Vancouver 

op dag 9.
- Alle provincietaksen en de G.S.T.

BEGELEID VAN 
CALGARY tot VANCOUVER

AFREISDATA
                                     

JUNI: 11
JULI: 16

AUGUSTUS: 20
SEPTEMBER: 03

Begeleid: ENGELS
DUUR

10 DAGEN / 9 NACHTEN    

Prijs per persoon in euro
PERIODE SINGLE DUBBEL TRIPLE
11/06 - 30/09/2020 3.112 2.066 1.797
Extra nacht Vancouver Sutton Place Hotel
01/06-30/09/2020 338 169 124
  extra continental breakfast per nacht, pre/post 15 15 15
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