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Hieronder vind je extra informatie van je reis 

 

Verblijf 

Met de trekkerstenten achter in de auto rijden we door de staten Brits-Columbia en Alberta. De route bepalen we 

zelf en proberen we zo te plannen dat we op zondag in de buurt zijn van een NRC-kerk.  

Activiteiten 

 

De activiteiten zullen afhangen van de route die met 
elkaar wordt uitgestippeld. 
Hier enkele suggesties:  

• Wandelen  

• Raften  

• Kanoën  

• Canyoning en hiken  

• Athabasca- en Sunwapta watervallen  

• Bezoek het Wells Gray Provincial Park. Dit park 
heeft maar liefst 49 watervallen. Een aantal 
indrukwekkende watervallen zijn o.a.  Helmcken 
Falls, de Moul Falls en de Dawson Falls 

• Met een kabelbaan naar de top van de Sulphur 
Mountain 

• Ontspan aan het Okanaganmeer. Dankzij de gunstige ligging in het 
Okanagandal heerst er rondom het   Okanagan Lake een aangenaam 
klimaat wat redelijk overeenkomt met het mediterrane klimaat zoals 
Frankrijk dat heeft 

• Eén van de mooiste meren in het Jasper park is het Malignemeer 

• Upper Hot Springs Pool  

• Geniet van een prachtige wandeling in het Stein Valley Nlaka'pamux 
Heritage Park 

• Impressie van Canada rondreis 2019 
  
Mogelijke suggesties voor de route:  

• Eén van de mooiste route door het westen van Canada; De Canadese 
Highway 99 

• Icefields Parkway  

• Maligne Lake & Spirit Island  

• Valley of the Ten Peaks  
• Sunwapta Falls 

 

Vervoer 

We vliegen van Amsterdam naar Vancouver (retour). De vliegtijden hieronder zijn onder voorbehoud. 

• Heenreis: vertrek van Amsterdam 11:55 uur; aankomst in Vancouver 18:05; 

• Terugreis: vertrek van Vancouver 11:30 uur; aankomst in Amsterdam 10:00; 

 

Op het vliegveld van Vancouver huren we auto’s.  

 

 

 
 

https://www.chilliwackriverrafting.com/
https://www.tripadvisor.nl/ShowUserReviews-g154918-d184575-r141383201-Athabasca_Falls-Jasper_Jasper_National_Park_Alberta.html
http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/explore/parkpgs/wells_gry/
https://www.banffjaspercollection.com/brewster-sightseeing/explore-banff/
https://www.banffjaspercollection.com/brewster-sightseeing/explore-banff/
https://tiogatours.nl/voorpret/bezienswaardigheden/canada/british-columbia/kelowna/
http://www.hotsprings.ca/banff-upper-hot-springs?utm_medium=banff-upper-hot-springs&utm_source=gmb
http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/explore/parkpgs/stein_val/
http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/explore/parkpgs/stein_val/
https://www.polarsteps.com/JanvandeWetering/1923589-roadtrip-canada?s=e74afa0c-063c-428d-b6ee-1b014e1a7ca3
https://www.bijzondereplaatsen.nl/canada/route99.htm
https://www.bijzondereplaatsen.nl/canada/route99.htm
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Bijzonderheden 

Gezondheid: 

•   Gezien de activiteiten is een goede conditie en een goede gezondheid vereist. 

Reispapieren 

• Voor deze reis heb je een geldig paspoort nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn op de 

datum dat je vertrekt. 

• eTA elektronische reismachtiging voor Canada (aanvragen) 

 

Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 

Inclusief: 

• Heen en terugreis met vliegtuig 
• Overnachting in hostel bij aankomst in Vancouver 

• Huurauto’s 

• Trekkerstenten 
 

Exclusief: 

• Proviand, kosten afhankelijk van groepskeuzes 

• Excursies, kosten afhankelijk van groepskeuzes 

• Entree nationale parken ca. 100 Euro (Afhankelijk van het 

aantal parken wat wordt bezocht kan het bedrag lager of hoger uitkomen) 
   

 

 

Elton Lake, Stein Valley 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-nl.html

