Rockies Roundup

Autocar rondreis
Duitstalige begeleiding

ESCORTED TOURS

DAG 1: AANKOMST VANCOUVER
Na aankomst op de luchthaven, neemt u naar keuze bus of taxi
(niet inbegrepen) tot aan het Exchange Hotel of gelijkwaardig.
Check-in, eerste kennismaking met de gids en vrije namiddag.
DAG 2: VANCOUVER
U start vandaag met een gezellig ontbijt en geniet daarna van een
stadsrondrit met bezoek aan o.a. Stanley Park, English Bay, het
pittoreske ‘Gastown’ district, Chinatown en veel meer. De namiddag
is vrij voor eigen ontdekking, een ritje met de 'tram', tijd voor
shopping of gewoon wat “relax”.
DAG 3: VANCOUVER - VICTORIA
Deze ochtend neemt u de ferry richting Vancouver Island, door het
gebied van de pittoreske Gulf-Islands. Na aankomst, meteen
bezoek aan de kleurrijke tuinen van Butchart Gardens, één van de
mooiste parken ter wereld. In de namiddag, doorreis tot Victoria,
charmante hoofdstad van British Columbia en na een korte
orientatietocht, vrije tijd voor eigen ontdekking. Optionele excursies
worden ter plaatse aangeboden (walvisobservatie, sightseeing trip
per watervliegtuig, enz). Logies: Royal Scot Inn of gelijkwaardig.
BEGELEID VAN
VANCOUVER tot VANCOUVER
AFREISDATA
JUNI:
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JULI:
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AUGUSTUS:
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SEPTEMBER:
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Duitstalige begeleiding
DUUR:
14 DAGEN / 13 NACHTEN

DAG 4: VICTORIA - CAMPBELL RIVER
U reist verder noordwaarts via gezellige vissersdorpjes en geniet
van schitterende uitzichten op de eilandjes voor de kust. Onderweg
bezoek aan de beroemde muurschilderingen van Chemainus en
aan het stadje Duncan, gekend om zijn totempalen. In de late
namiddag aankomst te Campbell River en logies: Anchor Inn of
Coast Discovery Inn.
DAG 5: CAMPBELL RIVER - PORT HARDY
De ruwe kust van Vancouver Island brengt ons verder noordwaarts
waar u zal genieten van een onvergetelijke boottocht op zoek naar
walvissen en andere waterfauna, dit in het gebied van de mooie
Johnstone Strait. Daarna doorreis tot Port Hardy, intrek in het hotel
Kwa' Lilas en vrije tijd.
DAG 6: PORT HARDY - PRINCE RUPERT (FERRY)
U gaat aan boord van één van de schepen van British Columbia
Ferries en vaart langs de kust noordwaarts richting Prince Rupert.
Deze ‘Inside Passage’ is één van de beroemste vaarroutes van
Canada in een prachtig natuurgebied waar otters, zeeleeuwen en
walvissen zich thuis voelen. ‘s Avonds aankomst en logies in het
hotel Pacific Inn.
DAG 7: PRINCE RUPERT - SMITHERS
We verlaten de kust en volgen de prachtige Skeena River Valley
richting Smithers. Onderweg, bezoek aan 'Ksan Indian Village'
waar u kennis maakt met de tradities en cultuur van de vroegere
'Gitxsan' bevolking. Na aankomst te Smithers, intrek in het hotel
Prestige Hudson Bay Lodge en vrije tijd.
DAG 8: SMITHERS - PRINCE GEORGE
Vanuit Smithers gaat de reis verder oostwaarts via de YellowHead
Highway door reusachtige bossen, over ruw en oneffen terrein.
Onderweg bezoek aan het Fort St. James National Historic Park
waar de gloriedagen van de pelshandel herleefd worden. Einde
namiddag aankomst te Prince George, gelegen aan de uiterste
rand van het 'Cariboo' gebied. Logies: Sandman Inn & Suites.

DAG 9: PRINCE GEORGE - JASPER NATIONAL PARK
We volgen de beroemde Fraser River in oostelijke richting tot de
grens met de provincie Alberta waar u een prachtig uitzicht krijgt
op Mt. Robson, de hoogste bergtop in de Rockies. De Yellowhead
Pass brengt ons naar Jasper waar onderweg deelname aan een
optionele raft-trip mogelijk is. Na aankomst intrek in het hotel en
vrije tijd. Logies: Marmot Lodge.
DAG 10: JASPER - BANFF NATIONAL PARK
Ongetwijfeld wordt deze trip één van de hoogtepunten van uw
reis. Via de indrukwekkende 'Icefield Parkway' naar Banff.
Onderweg wordt halt gehouden bij het imposante Columbia
Icefield waar u deelneemt aan een excursie per 'Ice Explorer' op
de gletsjer. Later brengt U ook een bezoek aan het schitterende
Lake Louise, wellicht één van de meest fotogenieke plaatsen in de
Rockies. Logies te Banff: Inns of Banff.
DAG 11: BANFF NATIONAL PARK
Vandaag staat een uitgebreid bezoek aan Banff en de prachtige
omgeving op het programma: de warmwaterbronnen van 'Cave en
Basin' het statige Banff Springs Hotel, Lake Minnewanka, Bow
Falls, enz. De namiddag is vrij voor eigen verkenning, deelname
aan optionele excursies of tijd voor relax en shopping.
DAG 12: BANFF NATIONAL PARK - VERNON
Vanuit Banff gaat de trip verder richting Columbia River Valley. Via
de Kicking Horse Canyon, door het Yoho National Park, over de
Rogers Pass, ... prachtige panorama's op gletsjers, steile
bergtoppen, immense canyons ... en de dag eindigt in Vernon, het
begin van de beroemde Okanagan-vallei, een pittoreske regio met
ontelbare wijngaarden. Logies: Sandman Inn & Suites.
DAG 13: VERNON - VANCOUVER
Na het ontbijt rijden wij door de beroemde fruit- en wijnregio van
British Columbia. Kort oponthoud aan het mooie Kalamalka meer
vooraleer de rit naar de kust en Vancouver aan te vatten. De
natuur blijft ontzettend mooi met immense bergtoppen, uitgestrekte
weilanden en boomgaarden. Na aankomst in Vancouver, intrek in
het hotel Executive Airport of River Rock Casino Hotel. Een optionele bootexcursie & diner wordt als afscheidsfeest aangeboden.
DAG 14: VERTREK UIT VANCOUVER
Tijd voor een laatste wandeling en individuele transfer (niet
inbegrepen) naar de luchthaven.
INBEGREPEN:
- 13 Overnachtingen in de aangeduide hotels of gelijkwaardig.
- Rondreis per luxe-autocar met Duitstalige begeleiding.
- De stadsbezoeken zoals aangeduid, de vermelde ferry-tochten,
toegang tot Butchart Gardens, de 'Ice Explorer', toegang tot
Capilano Suspension Bridge en de bezoeken zoals vermeld in het
programma.
- De “Inside Passage” boottocht van Prince Rupert naar Port Hardy.
- 12 ontbijten, de bagagehandling: 1 valies per persoon
- Alle provincietaksen en de G.S.T.

Prijs per persoon in euro
PERIODE
14/06 - 30/09/2020
Extra nacht Vancouver voor of na de rondreis:
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SINGLE
4.562

DUBBEL
TRIPLE
3.032
2.631
op aanvraag

