EXPLORE
Canada - Alaska

Geldig van 1 april tot 31 oktober 2021
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Yukon
De goudzoekers
achterna door dit ruige,
ongeschonden stukje
Canada. Hier vindt u nog de
pure, ongerepte natuur. Droom
weg, geniet van het gebrek
aan stress en voel u even
helemaal alleen op
deze wereld.

Northwest
Territories
Dankzij de noordelijke
ligging is dit dunbevolkte
territorium de ideale plaats
om ijsberen en het noorderlicht te spotten.
Atlantisch Canada
Doorspekt met Franse,
Britse en Keltische invloeden,
de eilanden in Atlantisch Canada
hebben allemaal hun eigen
identiteit en zijn de ideale plaats
om het rijke maritieme verleden
van het land uit te pluizen.
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Tijdzone
Omdat Canada zo’n uitgestrekt land is, zijn er verschillende tijdzones. In het
Westen (Vancouver) is het 9 uur vroeger dan in België. In Quebec daarentegen is het 6 uur vroeger. In Canada is het gebruik van zomer- en wintertijd een
provinciale bevoegdheid en gaat dus niet noodzakelijk in op dezelfde dag.
Formaliteiten
U dient, als Belg, zowel voor Canada als voor de USA, in het bezit te zijn van
een gedigitaliseerd internationaal paspoort, dat bij terugkomst in België
nog 6 maanden geldig moet zijn. Wij raden de passagiers met een andere
nationaliteit dan de Belgische en/of Nederlandse aan om bij de ambassade
of het consulaat naar de nodige documenten te informeren. Kinderen zijn
steeds van harte welkom. Volgende formaliteiten dienen te worden vervuld:
kinderen moeten in het bezit zijn van een eigen geldig paspoort. Kinderen
jonger dan 18 jaar, vergezeld door andere volwassenen dan hun eigen ouders, dienen bij de gemeentediensten een attest aan te vragen waarin zij
toestemming krijgen om het land te verlaten.
Daarnaast moeten Belgische staatsburgers via het eTA, het electronisch systeem van de Canadese overheid of via het ESTA, het elektronisch systeem
van het Department of Homeland Security van de USA, vooraf toestemming
krijgen om zonder visum te reizen. De aanvraag voor eTA of ESTA moet online gedaan worden op de eTA of ESTA website. De vragen zijn vergelijkbaar
met die op het huidige aankomst/vertrekformulier dat nog steeds aan boord
van het vliegtuig ingevuld moet worden. In de meeste gevallen zal ESTA
ofeTA onmiddellijk uitsluitsel geven omtrent het visum-vrij kunnen reizen.
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CANADA
EEN LAND OM TE
ONTDEKKEN ...
Met Gallia op ontdekking buiten Europa
Als specialist op autovakanties en groene bestemmingen biedt Gallia al 26
jaar een uitgebalanceerd aanbod op West- en Noord-Europa. In de stijlvolle
brochures Gallia Geniet, Gallia Ontdek en Gallia Winter en op de website www.
gallia.be vindt u het gedetailleerde programma.
9 jaar geleden was de tijd rijp om de overstap te maken naar Canada, de ultieme groene bestemming ! Om grote delen van Canada zo goed mogelijk te
verkennen is een rondreis de beste optie. Het is en blijft echter zo een groot
land dat indien u maar enkele weken vakantie heeft, u steeds een keuze zal
moeten maken voor een bepaald deel. Hiervoor vindt u in deze brochure een
mooi overzicht van ons uitgebreide aanbod. Naast de reizen in deze brochure
vindt u op onze website nog een hele reeks schitterende ideeën.
Nog niet wat u zoekt ? Vraag dan via uw reisbureau of onze website een offerte
op maat voor uw droomreis.
Het Gallia Team
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British Columbia
Niet alleen de thuisprovincie van het prachtige Victoria
en prima skigebieden, de valleien
tussen de Coastal Mountains in
het westen en de Rockies hebben een verrassend mild klimaat en lenen zich zelfs
tot wijnbouw.
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Valuta
De munteenheid in Canada is de Canadese dollar (CAD), die onderverdeeld
wordt in 100 cent. Er zijn munten in omloop van 5, 10, 25, 50 cent en 1
en 2 dollar. Daarnaast zijn er bankbiljetten van 5, 10, 25, 50 en 100 dollar.
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Alberta
Reis door de adembenemende Rocky Mountains
naar steden als Banff en
Jasper, een pure streling voor het
oog. De provincie is uitermate
geschikt voor allerlei outdoor
activiteiten, zoals skiën en
mountainbiken.

Lake Michiga

Canada
Canada is een zeer uitgestrekt land (het tweede grootste ter wereld), dat
bovendien dun bevolkt is. De bevolking is even gevarieerd als het landschap.
In de Canadese steden zijn er heel wat minderheden die erin slagen vrij
harmonieus samen te leven: het zijn echte smeltkroezen. In het Oosten vindt
u een duidelijk Franse invloed in steden als Montreal en Quebec, die een
beetje een Europese sfeer hebben. Meer naar het Westen, komt u in eerder
“authentieke” Amerikaanse steden terecht als Calgary en Vancouver. Maar
in Canada is er ook heel veel natuur: ongerepte bossen, woeste bergen,
rustgevende meren en rivieren en prachtige kusten. Het is ook een land
waar u ijsberen, grizzlies, orka’s, elanden en bevers kan obser¬veren. Kortom: een land om te ontdekken…
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Oost-Canada
Wegdromen tijdens een
cruise op de Saint Lawrence rivier, cityhoppen tussen bruisende
metropolen als Toronto, Montreal
en Quebec of toch maar een
bezoekje aan de Niagara watervallen? In Oost-Canada vindt
u zeker uw gading.

GALLIA STANDAARD ANNULATIE VERZEKERING 6,3% op de reissom
Terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten tot 10.000 € in geval van:ziekte, ongeval,
overlijden, herexamens, ...

GALLIA PAKKETVERZEKERING Europa 7,5% op de reissom
ASSISTANCE PERSONEN
• vergoeding van de nabehandelingskosten in Belgie tot
6.250€/persoon
• opsporings- en reddingskosten tot 6.250€/persoon
ASSISTANCE VOERTUIGEN
• pechverhelping en sleepdienst
• repatriering van het voertuig, de passagiers, het reisgoed
en de huisdieren
ANNULERINGSVERZEKERING
• terugbetaling tot 10.000€/persoon
(ook in geval van voorafbestaande ziektes)

COMPENTATIEREIS
• terugbetaling tot 10.000€/persoon in geval van
repatriering
REISGOED
• terugbetaling tot 2.000€/persoon
• kosten voor de strikt noodzakelijke aankopen bij
laattijdige aflevering reisgoed door het openbaar
vervoer: tot 20% van het verzekerde bedrag
KAPITAAL REISONGEVALLENEN
• vergoeding tot 12.500€/persoon
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Prijs per volwassene: € 97,50 en per kind (3-12 jaar): € 64,50.
Dag 1: Toronto
OCEAN
zijn interessante stops mogelijk en bij de terugreis kan u dan afwisselen.
Cleveland
TRENTON
Aanbevolen Canada Experience pakket
Bij aankomst te Toronto, haalt u uw huurwagen op en reist u door naar Toronto.
Philadelphia
Dag 4: Quebec City – vrije dag
Toledo
OHIO
• Montreal Space for Life (Botanische
tuinen en Planetarium)
HARRISBURG
Akron
Dag 2: Toronto
INDIANA
Een vrije dag om deze historische stad te verkennen. Bezoek
het oude centrum met zijn
• upgrade van de inbegrepen cruise in Toronto naar een 2u cruise met bezoek aan
Vandaag geniet u van een dag in Toronto. U kan kuieren langs de waterkant, genieten van
historische gebouwen en versterkte omwalling. Geniet vanaf de Dufferin Terraces van de
Rockport Village
een cruise op het meer, of de vele musea en attracties van Toronto ontdekken.
uitzichten over de St Lawrence rivier en neem de tijd om de kleurrijke straten, winkels, cafés
Prijs per volwassene: € 47 en per kind (4-12 jaar): € 19.
Inbegrepen activiteit
en restaurants te verkennen.
Toronto CN Tower met bezoek aan de observatie verdiepingen LookOut level & Glass Floor.
Dag 5: Quebec City – Ottawa (453km)
Dag 3: Toronto - Niagara Falls (130 km)
Vandaag reist u verder in westelijke richting langs pittoreske landschappen rijk aan AngloMaak een ontspannen rit langs Lake Ontario naar Niagara Falls. Even verder ligt op de oever
-Saxon charme en de Quebecois Joie de Vivre. Onderweg kan u stoppen bij de vele meren,
Transport
van het meer het historische stadje Niagara-on-the-Falls. De streek staat bekend om zijn
de bossen en de typische Victoriaanse dorpjes.
Samen met deze reis kan u ook de nodige vluchten en huurwagen reserveren.
boomgaarden en zijn talrijke kleine wijnhuizen. Tijdens deze panoramische rit komt u langs
Dag 6: Ottawa – vrije dag
Peller Estates en Inniskillin. Verder op de Niagara Parkway liggen Queenston Heights Park,
Vrije dag in Ottawa. De hoogtepunten van de stad omvatten: een bezoek aan ParlementsAccommodatie
de bloemenklok en de Whirlpool stroomversnellingen.
gebouw met het wisselen van de wacht, een bezoek aan het Canadian Museum of CiviliVoor deze reis kan u kiezen uit een verblijf in 3* hotels, 4* hotels of 4,5* hotels.
Dag 4: Niagara Falls - Kingston (392 km)
zation of de National Gallery of Canada met één van de grootste kunstcollecties ter wereld.
• 3* hotels zoals bv Le Nouvel Hotel Montreal of Capital Hill Hotel Ottawa of gelijkU rijdt terug richting Toronto en dan voorbij de stad langs de oostelijke kant van het Lake
Geniet van de gezellige ByWard Market, een kleurrijke boerenmarkt en de omliggende caaardig.
Ontario tot aan de St. Lawrence Seaway en dan verder naar het stadje Kingston.
fés, restaurants en winkeltjes.
• 4* hotels zoals bv Le Meridien Versailles Hotel Montreal of Chelsea Hotel Toronto
Dag 5: Kingston – Ottawa (196 km)
Dag 7: Ottawa – Toronto (420km)
of gelijkaardig.
Zet uw reis verder langs de St Lawrence en bezoek onderweg Upper Canada Village in
Vertrek vanuit Ottawa naar Toronto en reis via de Thousand Island regio voor uw inbegre• 4,5* hotels zoals bv Fairmont Queen Elizabeth Hotel (Fairmont Room) of Fairmont
Morrisburg, of rij rechtstreeks door naar Ottawa, Canada’s hoofdstad, die zich genesteld
pen cruise. Toronto, is Canada’s grootste metropool die modern raffinement van een stad
Royal York of gelijkaardig.
heeft aan de oevers van de Ottawa Rivier.
van wereldniveau combineert met de charme van zijn multiculturele wijken en kleurrijke
De juiste hotels worden vermeld bij de bevestiging van uw reis.
Inbegrepen activiteit: Thousand Islands cruise (1uur)
markten.
Deze ontspannende 1 uur durende cruise voert u langs een wondermooi en weelderig
Inbegrepen activiteit: Thousand Islands cruise (1 uur)
landschap bezaaid met luxueuze cottages en uitgestrekte plantages, waaronder bv. het
Deze ontspannende 1 uur durende cruise brengt u door een wondermooi en weelderig
beroemde Boldt Castle.
landschap waarin luxueuze cottages en uitgestrekte landgoederen verspreid liggen. Het
Dag 6: Ottawa
beroemde Boldt Castle, Zavikon eiland en Millionaire’s Row vormen slechts een tip van de
Hoogtepunten voor vandaag: het Parlement met de wissel van de wacht, het Canadian Musluier van het avontuur van deze boottocht in het hart van de 1000 eilanden.
seum of History of de National Gallery of Canada. Geniet van de typische ByWard Market,
Dag 8: Toronto – vrije dag
een kleurrijke boerenmarkt, en van de omliggende cafés, restaurants en winkeltjes.
Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
Bezoek het waterfront, geniet van een cruise op het meer of ontdek één van de vele musea
Inbegrepen activiteit
3* accommodatie – CAOO001A
Twin
Single
Triple
Quad
en attracties van de stad.
In de loop van de dag scheept u in voor een Ottawa River cruise van 1u.
A:1/5-28/5/21
659,50
1299,00
485,00
398,50
Dag 9: Toronto
Dag 7: Ottawa – Lakefield/Keene regio (270 km)
Vrije dag in Toronto gevolgd door terugrit naar de luchthaven van Toronto waar u uw huurB:28/-29/6/21
686,50
1356,00
504,00
413,50
Wanneer u in de richting van Peterborough rijdt, komt u voorbij een landschap van weiden
wagen achterlaat en de terugvlucht naar huis aanvat.
C:30/6-30/9
737,00
1456,00
538,00
438,00
tot aan de Kawartha meren. Hier kan u uitrusten en genieten van de ontspannen sfeer van
D:1/10-24/10/21
713,00
1409,00
522,00
426,50
deze aan het water gelegen vakantiestreek.
4* accommodatie – CAOO001B
Twin
Single
Triple
Quad
Dag 8: Lakefield/Keene regio – vrije dag
A:1/5-16/6/21
876,50
1734,00
656,00
546,50
Rice Lake is een lang en smal meer, met meer dan 20 eilanden. De naam komt van de
wilde rijstbedden die er aan het einde van de 19de eeuw te vinden waren. Rond het meer
B:17/6-26/8/21
926,50
1835,50
689,50
572,00
ligt een landschap van glooiende heuvels, met vele historische stadjes en dorpjes, waar u
C:27/8-24/10/21
950,50
1883,00
703,00
583,50
in de antiekwinkeltjes en shops kan stilhouden om uw rit te onderbreken.
4,5* accommodatie – CAOO001C
Twin
Single
Triple
Quad
Dag 9: Lakefield/Keene regio – Toronto (165 km)
A:1/5-28/5/21
1204,00
2389,50
911,50
765,50
Vandaag laten we Rice Lake achter ons en vertrekken richting Toronto met aansluitend op
B:29/5-27/6/21
1337,00
2656,00
1000,00
831,50
de terugvlucht naar Europa.
C:28/6-2/9/21
1288,00
2558,00
967,50
807,00
D:3/6-13/9/21
1390,50
2763,50
1036,00
859,00
E:14/9-15/10/21
1346,50
2676,00
1006,50
836,50
F:16/10-24/10/21
1134,00
2250,50
864,50
730,50
Opgelet: De vertrekdag bepaalt de prijs van de reis.
Inbegrepen in de prijs: 8 overnachtingen op basis van logies, 1000 Islands cruise vanuit Rockport
(dag 7), documentatiemap met kaarten en informatie, reisgids ´Oost-Canada´ per dossier, verplichte
belastingen voor bezoekers naar Canada en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, huurwagen, ETA-visum, aanbevolen activiteitenpakket, parking en inkomgelden parken, maaltijden, persoonlijke uitgaven en verzekeringen.
D el a w

are

S

Hudson

are

De

D el a w

S

De

4

Aanbevolen Experience Canada pakket:
• Palaces & Palisades cruise: upgrade van 1000 islands cruise 1 uur naar 2 uur
• Museum of History - Grand Hall (Ottawa)
• Journey behind the falls (Niagara Falls)
Prijs per volwassene: € 45 en € 23 per kind 3-12j.

Transport
Samen met deze reis kan u ook de nodige vluchten en huurwagen reserveren.
Accommodatie
Voor deze reis kan u kiezen uit een verblijf in 3* of in 4* hotels
• 3* zoals bv Bond Place Toronto, Cairn Croft Niagara, Days Inn Downtown Ottawa of
gelijkaardig.
• 4* zoals bv Chelsea Hotel Toronto, Mariott on the Falls Niagara, Delta Waterfront
Kingston of gelijkaardig.
De juiste hotels worden vermeld bij de bevestiging van uw reis.

Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
3* accommodatie – CAOO004A
Twin
Single
Triple
Quad
A:1/5-9/6/21
707,50
1347,00
540,50
456,50
B:10/6-22/6/21
729,50
1391,50
555,50
468,00
C:23/6-28/8/21
783,50
1499,00
591,00
495,50
D:29/8-8/10/21
729,50
1390,00
554,50
468,00
E:9/10-24/10/21
698,50
1328,00
534,00
452,50
Toeslag van € 15,50 per kamer, per nacht voor verblijf op vrijdagnacht in Kingston
Toeslag van € 26,50 per kamer, per nacht voor verblijf op zaterdagnacht in Kingston
Toeslag van € 28,00 per kamer, per nacht voor verblijf op vrijdagnacht in Niagara Falls
Toeslag van € 51,00 per kamer, per nacht voor verblijf op zaterdagnacht in Niagara Falls
4* accommodatie – CAOO004B
Twin
Single
Triple
Quad
A:1/5-11/6/21
958,50
1848,50
742,50
635,50
B:12/6-26/6/21
1078,00
2086,50
822,00
695,00
C:27/6-26/8/21
1036,50
2004,00
794,50
674,50
D:27/8-3/9/21
987,00
1906,50
762,50
649,50
E:4/9-24/10/21
981,50
1895,00
758,50
647,00
Opmerking: toeslag voor zaterdag nacht van toepassing voor Niagara Falls, Kingston en Lakefield –
op aanvraag. De vertrekdag bepaalt de prijs.
Inbegrepen in de prijs: 8 overnachtingen op basis van logies, toegang Toronto CN Tower, Thousand
Islands cruise, Ottawa river cruise, een reisgids ´Oost-Canada´ per dossier en een documentatiemap,
verplichte belastingen voor bezoekers naar Canada en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, aanbevolen activiteiten pakket, ETA-visum,
huurwagen, parkeerplaatsen bij de hotels, toegangstickets voor de natuurparken en attracties,
persoonlijke uitgaven en verzekeringen
5

Calgary

Oost-Canada

Quebec Wildlife Discovery
11-daagse autorondreis
vanaf € 1271 p.p.

PACIFIC
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Dag 1: Montreal
Haal uw huurwagen af op de luchthaven van Montreal en rij verder naar het historische hart
van de stad.
Dag 2: Montreal
Verken het fascinerende Montreal dat enorm veel te bieden heeft aan haar bezoekers. Niet-te-missen hoogtepunten zijn de kathedraal van Notre-Dame, het historische stadscentrum met
zijn kasseistraatjes en buitenrestaurants, de oude haven, Mount Royal en één van de beste
winkelstraten van Canada: St. Catherine’s. Ook mogelijk op het programma: het Olympische
park, de botanische tuinen en de Biodome.
Aanbevolen: Montreal sightseeing cruise
Een 90 minuten durende cruise op de St Lawrence River waardoor u een ander zicht krijgt op
de stad. 20 kilometers geschiedenis en bezienswaardigheden langs de rivier.
Dag 3: Montreal – Duschesnay (250 km)
Vertrek ‘s ochtends in Montreal en rij langs de noordelijke oevers van de Saint Lawrence rivier
naar Quebec City. Uw bestemming is het Station Touristique Duchesnay. Dit resort, gelegen
aan Lac Saint-Joseph, is een ware speeltuin met tal van activiteiten waaronder wandelen,
kanovaren, muurklimmen, boogschieten en een Scandinavische spa.
Inbegrepen: 3 uur Black Bear Viewing
In de late namiddag ontmoet u uw gids die u een gedetailleerde uitleg over de zwarte beer en
andere dieren zal geven. Het bezichtigen gebeurt vanop een toren naast de bevervijver. U kan
ook nog andere diersoorten spotten zoals herten, bevers en vogels.
Dag 4: Duchesnay – Tadoussac (280 km)
Verder langs de noordelijke oever van de Saint Lawrence doorheen pittoreske plaatjes zoals
Baie St Paul en Pointe au Pic. De kliffen en landelijke omgeving zullen u zeker betoveren terwijl
u uw weg baant naar het kleine dorpje Taddoussac, aan de voet van de Saguenay Fjord.
Tadoussac is een gezellig dorpje met een interessante maritieme geschiedenis. Slenter door
de kleine straatjes en bezoek eventueel het Marine Mammal Interpretation Centre waar u een
potvisskelet van meer dan dertien meter lang aantreft, unieke video’s kan bekijken en naar
opnames kan luisteren.
Dag 5: Taddoussac
Inbegrepen: begeleide Whalewatching cruise
Deze tour is mogelijk zowel in grote boten als in de kleinere Zodiac, die dicht over de watervlakte glijdt. De golf van Saint Lawrence is een van de beste plaatsen ter wereld om walvissen te
spotten omdat er veel krill zwemt in het water. De baleinwalvissen eten enorme hoeveelheden
krill en komen in dit gebied samen om de lekkernij te verorberen. Andere walvissoorten eten
vis, schaaldieren en inktvis die ook ruimschoots aanwezig zijn in de rivier. Met een beetje geluk
kan u ook dwerg- en gewone vinvissen, blauwe walvissen en witte dolfijnen zien. De rest van
de dag heeft u vrij om Tadoussac te verkennen of een ritje te maken langs de Saguebay Fjord.
Dag 6: Taddoussac – Matane Wildlife Reserve (286 km + ferry + 55 km shuttle transfer)
Reis langs de ruige oever van de Saint Lawrence naar de Baie Comeau, waar u de ferry neemt
naar Matane op het schiereiland Gaspe. Als alternatieve route kan u kiezen om over te steken
in Rivière-Du-Loup naar Saint-Siméon en dan door te rijden langs de zuidoever naar Matane.
Vergeet niet de vaarschema´s te checken voor vertrek. Uw bestemming vandaag is de Chic-Chocs Mountain Lodge, diep in het hart van het Matane Wildlife reservaat. U checkt in aan
de Cap Chat receptie, waar u nadien uw auto achterlaat. Met een minibus vertrekt u naar de
berghut. Eenmaal gesetteld, woont u een korte veiligheidsbriefing bij en helpt een gids u met
het plannen van uw activiteiten. De berghut ligt op een hoogte van 615 m in het Chic-Chocs
bergmassief, u kan dus volop genieten van pure lucht en vergezichten over het reservaat. Dit is
een buitengewone magische plaats om outdoor activiteiten te beoefenen, waaronder begeleide wandeltochten, mountainbiken en kajakken. Neem deel aan één van de wandeltochten
met gids en ga op zoek naar de grote hertachtigen van Quebec, zoals elanden, kariboes en
witstaartherten. Door de enorme aantallen elanden is de kans dat u er een te zien krijgt zeer
hoog. Als u naar boven kijkt, ziet u de talloze roofvogels die van deze streek hun thuis maakten,
zoals de Amerikaanse zeearend, haviken en valken. Alle maaltijden tijdens uw verblijf in de
Chic-Chocs Mountain Lodge zijn inbegrepen en de chef bereidt gezonde kost, met de nadruk
op streekgerechten, vis en wild.
Dag 7: Matane Wildlife Reserve
Een volledige dag vrij om te ontspannen in de berghut of deel te nemen aan één van de
begeleide activiteiten. Volpension inbegrepen.
Dag 8: Matane Wildlife Reserve – Rimouski (160 km + 55 km shuttle transfer)
U heeft de ochtend vrij om deel te nemen aan activiteiten in de lodge. Na de lunch vertrekt u
met de shuttle naar Cap Chat. Rij verder door Matane langs de zuidelijke oever van de Saint
Lawrence rivier. Maak eventueel een tussenstop in Pointe-au-Père, waar u de vuurtoren of de
Site Historique Maritime kan bezoeken en luisteren naar verhalen over het gezonken schip
“RMS Empress of Ireland”.
Dag 9: Rimouski – Quebec City (312 km)
Volg de schilderachtige Route of the Navigators langs de oever van de Saint Lawrence. Net
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voorbij Rimouski vindt u het Parc National du Bic, dankzij haar hoge kliffen en beschutte
baaitjes een ideaal habitat voor zeevogels en zeehonden. Een aanbevolen tussenstop is
Saint-Jean-Port-Joli, een lieflijk dorpje waar kunst en geschiedenis de scepter zwaaien. Net
voor de kust van Montmagny ligt Grosse-Île, een natuurhistorische site waar duizenden gelukzoekers in het nieuwe land werden verwelkomd. Het eiland maakt deel uit van een archipel
die, samen met de oevers van de rivier, een tussenstop in de herfst is voor grote massa’s
sneeuwganzen op weg naar hun winterverblijf. U bereikt Quebec City in de late namiddag.
Dag 10: Quebec City
Een vrije dag om rustig de historische binnenstad te verkennen. Slenter door de oude binnenstad met haar kasseiwegen, magnifieke gebouwen en stevige stadsmuren. Word stil door het
uitzicht over de Saint Lawrence rivier vanop de Dufferin Terraces en slenter langs de kleurrijke
straten, winkels, cafeetjes en restaurants.
Aanbevolen: Guided Quebec City Walking Tour (2uur)
Neem uw tijd om iets te leren over de geschiedenis, architectuur en de charme van oud Quebec, dat trouwens erkend is als werelderfgoed. Startend in het centrum van de stad, daalt u af
naar de historische Lower Town. Hier krijgt u de kans om foto’s te maken, terwijl uw gids u vertelt
wat u allemaal nog kan doen tijdens uw verblijf. De wandeltocht eindigt op de kabelspoorbaan, wat u de kans biedt om de vele winkeltjes en attracties in de Lower Town te bezichtigen
of terug te keren naar de Upper Town.
Dag 11: Quebec City Departure
De reis zit er helaas op. Vrije dag tot transfer naar de luchthaven.
Aanbevolen excursie pakket
• Montreal sightseeing cruise (90 min.)
• Begeleide wandeling Québec City (2 uren)
Prijs per volwassene: € 51 en per kind (6-12j.): € 27

Transport
Samen met deze reis kan u ook de nodige vluchten en huurwagen reserveren.
Accommodatie
Voor deze reis kan u kiezen uit een verblijf in 3* hotels of 4* hotels.
• 3* hotels zoals bv Le Nouvel Hotel Montreal, Hotel Tadoussac, Hotel Clarendon Quebec of gelijkaardig.
• 4* hotels zoals bv Le Meridien Versailles, Duchesnay Resort(hotelkamer), Manoir
Victoria of gelijkaardig.
Met beide formules verblijft u in de Chic Chocs Mountain Lodge.
De andere hotels worden vermeld bij de bevestiging van uw reis.

Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
3* accommodatie - CAOO002A			
Twin
Single
A: 28/6-12/7/21			
1289,50
2114,00
B: 13/7-25/8/21			
1338,50
2211,50
C: 26/8-3/9/21			
1271,00
2075,50
De vertrekdag bepaalt de prijs.
4* accommodatie - CAOO002B			
Twin
Single
A: 28/6-12/7/21			
1423,50
2381,50
B: 13/7-25/8/21			
1500,00
2535,00
C: 26/8-3/9/21			
1401,00
2336,00
De vertrekdag bepaalt de prijs.
Inbegrepen in de prijs: 8 overnachtingen op basis van logies, 2 overnachtingen in vol pension in de Chic-Chocs Mountain Lodge: parking, shuttle naar mountainlodge en begeleide activiteiten, Black Bear Observation tour, Walvis observatie cruise, documentatiemap met kaarten en informatie, reisgids ´Oost-Canada´
per dossier, verplichte belastingen voor bezoekers naar Canada en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, huurwagen, ETA-visum, aanbevolen activiteitenpakket, parking (met uitzondering van Chic-Chocs Mountain Lodge), inkomgelden Nationale Parken,
maaltijden (met uitzondering van Chic-Chocs Mountain Lodge), persoonlijke uitgaven en verzekeringen.
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Deze reis combineert opwindende en tegelijk rustgevende buitenactiviteiten met observatie van wilde dieren en met de verkenning van enkele belangrijke Canadese steden.
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INBEGREPEN:
walvis cruise, reisgids
´Oost-Canada´ en
een documentatiemap

ATLANTIC
OCEAN

De Franstalige provincie Québec heeft heel wat te bieden: het gezellige, europees aanvoelende Montreal, de imposante vesting van Québec city, een walvisobservatietocht in
de monding van de St.Lawrence rivier, de ruwe schoonheid van de kust die een paradijs
is voor vele vogelsoorten en talrijke vissersdorpen.
Dag 1: Montreal
Nadat u uw huurwagen heeft opgehaald bij het verhuurkantoor op de luchthaven van
Montreal vertrekt u in de richting van de stad. Montreal is bekend vanwege de uitstekende
winkelmogelijkheden, de verfijnde restaurants, het bruisende nachtleven en de rijke cultuur
en geschiedenis.
Dag 2: Montreal
Bezoek vandaag zeker de hoogtepunten van de stad: de Notre Dame kathedraal, het oude
centrum met zijn geplaveide straatjes en terrasjes, het St. Joseph Oratorium, en één van
de beste winkelstraten van Canada – de Sainte-Cathérine Street. De verscheidenheid van
de stadsbevolking vindt men terug in de keukens van zowel chique restaurants als eenvoudiger eetgelegenheden. De “bring-your-own-wine” zaken nabij Prince Arthur Street and
Square Saint Louis zijn bijzonder populair.
Dag 3: Montreal – Quebec City (236km)
U heeft de keuze uit de zuidelijke of noordelijke route om naar Quebec City te rijden vermits
u bij retour de andere route kan nemen.
Dag 4: Quebec City
Een vrije dag om deze historische stad te verkennen. Het oude centrum met de geplaveide
straatjes, de historische gebouwen en de versterkte vestingmuren. Geniet vanaf de Dufferin
Terraces van de schitterende uitzichten over de St. Lawrence rivier en neem de tijd om de
kleurrijke straten, winkels, cafés en restaurants te ontdekken.
Dag 5: Quebec City – Tadoussac (220km)
Verlaat Quebec City in de vroege ochtend en reis rechtstreeks door naar het bijzondere
stadje Tadoussac. Hier zal u in de namiddag inschepen voor een walvis cruise.
Inbegrepen activiteit: begeleide walvisobservatie cruise
Vanaf het dek van een van de cruiseschepen, krijgt u een plaats op de eerste rij om het
natuurlijk spektakel van opspringende walvissen, zoekend naar voedsel om hun enorme
eetlust te stillen, te aanschouwen. Een schouwspel dat u niet snel zal vergeten.
Dag 6: Tadoussac – Matane (200km en ferry)
Vroeg vertrek in Tadoussac voor uw rit langs de ruwe noordkust van de St. Lawrence. Nabij
Baie Comeau neemt u een ferry voor de oversteek naar Matane en het Gaspe schiereiland
– of – indien u een kortere overtocht verkiest, neemt u deze van Rivière-du-Loup naar Saint-Siméon en reist u vervolgens via de zuidkust door naar Matane. Raadpleeg de uurroosters
voor de ferries voor uw vertrek.
Dag 7: Matane – Perce (371km)
Vandaag reist u via de kustlijn naar het oosten. Bezoek onderweg het Parc de la Gaspesie,
een van de mooiste natuurparken in de Gaspe dat bovendien mag pronken met de hoogste top van Quebec, de Mont Jacques Cartier. Als u verder naar Perce rijdt, ontdek dan ook
de schoonheid van het Forillon National Park - een uitgestrekt natuurreservaat met ontelbare planten en dierensoorten. Onderweg naar uw eindbestemming reist u langs charmante
baaien, kleine vissershaventjes en prachtige picnic locaties.

Oost-Canada

Coastal Quebec
12-daagse autorondreis
vanaf € 771 p.p.

Aanbevolen excursie: Exploramer – een laboratorium op zee
Tijdens deze excursie op zee ontdekt u de diversiteit van het ecosysteem van de Golf van
St. Lawrence. Observeer het ophalen van de visnetten, ontdek weinig gekende organismen
en neem deel aan het uitzetten van stalen.
Dag 8: Perce
Ontdek vandaag de Perce Rock. Iedereen die hier komt, staat versteld van haar omvang,
kleur en schoonheid. De vele uitkijkpunten in de omgeving zorgen ervoor dat men de rots
vanuit verschillende hoeken kan bewonderen. Er zijn ook boottochten naar de rots en bij
laagtij kan men tot bij de rots wandelen.
Dag 9: Perce – Bonaventure (125km)
Vandaag kan u een excursie plannen naar het eiland Bonaventure, net voor de kust van
Perce, . Het eiland kan prat gaan op één van de belangrijkste kolonies Jan-van-Genten ter
wereld evenals tal van andere vogelsoorten zoals oa. papegaaiduikers, aalscholvers en
zeekoeten. Op het eiland zijn een aantal interessante en afwisselende wandelroutes langs
de kustlijn, spleten en stranden. In de namiddag rijdt u verder zuidwaarts langs de spectaculaire kustlijn naar Bonaventure, uw verblijfplaats voor deze nacht.
Dag 10: Bonaventure
Breng de volledige dag door in deze zuidelijke regio van de Gaspe. Bonaventure is een
actieve stad en biedt tal van bezienswaardigheden en activiteiten. Bezoek de imposante
kerk met zijn gewelf met schilderijen van Georges S. Dorval. Er is tevens een museum, een
zoo, en een bezoekerscentrum. U kan er genieten van heel wat recreatieve activiteiten:
het strand van Beaubassin, zalmvissen op de Bonaventure rivier, kajakken en kanovaren.
Tenslotte is er eind juli een populair feest, La Braderie.
Dag 11: Bonaventure – Rimouski (318km)
Voor u het binnenland inrijdt, reist u langs ontelbare vissersdorpjes en verder door de Matapedia vallei naar Rimouski aan de zuidoever van de St. Lawrence Seaway.
Aanbevolen excursie: Reford Gardens
De prachtige Reford Gardens, gelegen in Grand-Métis, moet u beslist bezoeken. Een pareltje van horticultureel erfgoed dat werd gecreëerd door Elsie Reford in de beginjaren van de
twintigste eeuw en dat meer dan 3000 plantensoorten bevat waaronder ook de beroemde
Himalaya blauwe papaver.
Dag 12: Rimouski – Quebec City (295km)
Volg voor uw terugweg naar Quebec de St. Lawrence rivier en reis verder door een prachtig
landschap tot het einde van uw rondreis.

Aanbevolen Canada Signature activiteitenpakket
• Exploramer (dag 7)
• Reford Gardens (dag 11)
Prijs per persoon: Volwassenen: € 73,50 – Kinderen (0-13): € 29,50

Transport
Samen met deze reis kan u ook de nodige vluchten en huurwagen reserveren.
Accommodatie
Voor deze reis verblijft u in 3* hotels zoals Le Nouvel Hotel Montreal, Hotel Tadoussac,
Riotel Matane, Riotel Bonaventure en Gouverneur Rimouski Hotel of gelijkaardig.
De juiste hotels worden vermeld bij de bevestiging van uw reis.

Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
3* hotels - CAOO005
Dubbel
Single
Triple
Quad
A: 30/5-14/6/21
774,00
1485,50
602,50
517,50
B: 15/6-21/6/21
795,50
1527,50
617,00
528,00
C: 22/6-27/6/21
927,50
1791,00
704,50
593,50
D: 28/6-12/7/21
958,00
1852,50
725,00
609,00
E: 13/7-25/8/21
992,00
1920,50
747,50
625,50
F:26/8-26/9/21
880,50
1697,50
673,00
570,00
Opgelet: de vertrekdag bepaalt de prijs.
Inbegrepen in de prijs: 11 overnachtingen op basis van logies, walvis cruise te Tadoussac (dag 5),
documentatiemap met kaarten en informatie, een reisgids ´Oost-Canada´ per dossier, verplichte
belastingen voor bezoekers naar Canada en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, huurwagen, ETA-visum, de aanbevolen activiteiten, parking en inkomgelden parken, maaltijden, persoonlijke uitgaven en verzekeringen.
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INBEGREPEN:

Belle Isle ferry retour, bezoek aan:
Red Bay National Historic Site, L´Anse
aux Meadows, Gros Morne National park,
Tablelands, Terra Nova National Park, Cape
Bonavista Lighthouse, Cape Spear National
Historic Site en volgende uitstappen: whale
12-daagse autorondreis
watching cruise in St Anthony, Scenic Boat
Tour in Gros Morne, Witless Bay Ecological
vanaf € 1765 p.p.
Reserve boat tour, documentatiemap
met kaarten en informatie, reisgids ´Oost-Canada´
Met Newfoundland & Labrador zit je in Arctisch Canada dus denken
we aan ijsbergen en walvissen. Maar het heeft meer in petto: grote natuurgebieden, de vikinggeschiedenis, geologische fenomenen, de Inuitcultuur
en zoveel meer...

Newfoundland & Labrador
from West to East

Dag 1: Aankomst Corner Brook
Uw eerste overnachting in Newfoundland is in Corner Brook. Bij late aankomst kunnen we
dit verplaatsen naar Deer Lake.
Dag 2: Corner Brook - Port au Choix
U rijdt naar het vissersplaatsje Port au Choix dat lichtjes uitsteekt in de Gulf of St Lawrence
aan de noordwestelijke kust van Newfoundland. Hier zijn er al tekenen van bewoning sinds
5500 jaar.
Dag 3: Port au Choix - L´Anse au Clair
Ga aan boord van de ferry van St Barbe om de Strait of Belle Isle over te steken naar Labrador.
Inbegrepen activiteit: Red Bay National Historic Site - UNESCO World Heritage site
Hier was er in de 16de eeuw al een walvisvangstpost. Deze magische plaats vat de essentie van het kustleven in Labrador samen en zet het om in een tapijt van rijke cultuur en
geschiedenis.
Dag 4: L´Anse au Clair - St Anthony
Retour naar Newfoundland.
Inbegrepen activiteit: L´Anse aux Meadows National Historic Site
Dit is de eerste culturele ontdekking in de wereld om erkenning te krijgen als UNESCO
Werelderfgoedsite. U leert er alles over de Vikingen die hier 1000 jaar geleden leefden.
Dag 5: St Anthony - Cow Head
Spendeer wat tijd in St Anthony voor u naar Cow Head in Gros Morne National Park reist
voor 2 overnachtingen.
Inbegrepen activiteit: Whale watching cruise
Vanmorgen geniet u van een walvis observatie boottocht in St Anthony
Opmerking: Juni en begin juli is de beste tijd om ook reuze ijsbergen te zien.
Dag 6: Gros Morne rondrit
Ontdek waarom het Gros Morne National Park een van de echte hoogtepunten van de
regio is. Tijdens deze onvergetelijke ervaring ontdekt u waarom Gros Morne bekend staat
voor zijn ongeëvenaarde vergezichten die u nergens anders in Oost-Canada vindt.
Inbegrepen activiteit: Scenic Boat tour
Kijk uit naar adelaars terwijl de gids u vertelt over de geschiedenis van de kleine dorpjes op
de oevers van de fjord.
Inbegrepen activiteit: Tablelands - UNESCO werelderfgoed
Een schitterend landschap, het resultaat van miljoenen jaren tijdens dewelke 2 oude continenten samenkwamen, dat u de innerlijke ziel van de aarde toont, de mantel, op een
manier die u nog nooit eerder zag.
Dag 7: Cow Head - Gander
Hou uw fototoestel in de aanslag om de laatste kiekjes te schieten van het mooie Gros
Morne National Park. Daarna reist u door Centraal Newfoundland naar Gander waar u
de nacht doorbrengt. Hier bezoekt u het North Atlantic Aviation Museum waar u allerlei
artifacten en tentoonstellingen kan zien over de rol van Gander in de ontwikkeling van het
transatlantisch vliegverkeer.
Dag 8: Gander - Clarenville
Een panoramische rit langs de rotskust van Notre Dame Bay leidt naar het mooie Twilingate.
Inbegrepen activiteit: Long Point Lighthouse & the Prime Berth Fishery & Heritage Centre
Hou uw fototoestel bij de hand als u door Terra Nova National Park rijdt naar Clarenville, uw
thuis voor de volgende 2 nachten.
Dag 9: Bonavista & Trinity
Vandaag ontdekt u 2 mooie historische dorpjes. Eerst bezoekt u Bonavista waar John Cabot aankwam in Noord-Amerika in 1497.
Inbegrepen activiteit: Cape Bonavista Lighthouse Provincial Historic Site
U leert alles over het harde leven van de vuurtorenwachters in het Cape Bonavista Lighthouse Provincial Historic Site. Rijdt verder naar het charmante Trinity. Slenter door de straatjes en ontdek de vele historische gebouwen uit de 18de eeuw.
Dag 10: Clarenville - St.John´s
Rij verder naar de intrigerende oude zeehaven van St.Johns, uw verblijfplaats voor de volgende 2 nachten. De oudste stad van Noord-Amerika en de hoofdstad van Newfoundland
kan bogen op een prachtige locatie op de granieten kliffen en hellingen van het schiereiland Avalon.
Dag 11: St John´s
Bezoek Bay Bulls voor één van de hoogtepunten van uw reis.
Inbegrepen activiteit: Boat tour in the Witless Bay Ecological Reserve.
Hier gaat u tijdens een boottocht op zoek naar de papegaaiduikers en andere zeevogels.
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Inbegrepen activiteit: Cape Spear National Historic Site
Bezoek het meest oostelijke punt van Noord-Amerika en geniet van het uitzicht.
Namiddag tijd om rustig St John´s te verkennen.
Dag 12: St. John´s
Vertrek
Transport
Samen met deze reis kan u ook de nodige vluchten en huurwagen reserveren.

ATLANTIC
OCEAN

Accommodatie
Voor deze reis verblijft u in 3* hotels zoals bv Glynmill Inn , Sea Echo Motel, Northern Light
Inn, Shallow Bay Motel, St Jude Hotel, Delta St John´s Hotel of gelijkaardig.De juiste hotels
worden vermeld bij de bevestiging van uw reis.

Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
3* accommodatie – CAJCNL1
Twin
Single
Triple
Quad
A:1/6-1/9/21
1765,00
2852,50
1459,50
1304,50
Inbegrepen in de prijs: 11 overnachtingen in 3* hotels, 10 x ontbijt (niet de laatste morgen), Strait of
Belle Isle ferry retour, bezoek aan: Red Bay National Historic Site, L´Anse aux Meadows, Gros Morne
National park, Tablelands, Terra Nova National Park, Cape Bonavista Lighthouse, Cape Spear National
Historic Site en volgende uitstappen: whale watching cruise in St Anthony, Scenic Boat Tour in Gros
Morne, Witless Bay Ecological Reserve boat tour, documentatiemap met kaarten en informatie,
reisgids ´Oost-Canada´ per dossier, verplichte belastingen voor bezoekers naar Canada en bijdrage
Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, huurwagen, ETA-visum, parking aan de hotels,
parking en inkomgelden parken, niet-vermelde maaltijden, persoonlijke uitgaven en verzekeringen.
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Oost-Canada

Oost-Canada Classic
14-daagse autorondreis

INBEGREPEN:

© MTOQ

O uta o u a i s

Dag 1: Toronto
De oorspronkelijke nederzetting Fort York werd opgericht in 1793 en sindsdien is de stad
uitgedeind langs de waterkant en omhoog met de hoge glazen torens van het financiële
district.
Dag 2: Toronto
Flaneer langs de waterkant, verbaas u over het beroemde Rogers Centre (ex-Sky Dome),
geniet van een cruise op het meer of verken de vele musea en attracties. Of laat u gaan
in de prachtige winkels.
Inbegrepen activiteit: Toronto City Pass.
Inbegrepen: CN Tower, Ripley´s Aquarium en Toronto Harbour cruise (1u)
Dag 3: Toronto - Kingston (267 km)
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Dag 14: Niagara Falls - Toronto (127 km)
Dag 10: Ottawa - Huntsville (362 km)
Vandaag rijdt u terug naar Toronto voor het terugbrengen van uw huurwagen en uw
Vandaag rijdt u naar Algonquin Park. Tijdens uw bezoek aan dit park kan u wandelen,
terugvlucht.
fietsen, varen en wilde dieren bekijken.
Dag 11: Algonquin Park
Een tweede dag om Algonquin Park te verkennen. Vandaag kan u misschien een tocht
maken met een traditionele Voyageur kano - een unieke ervaring die lokaal kan worden
geregeld - of u kan gewoon ontspannen en genieten.
Transport
Dag 12: Huntsville - Niagara Falls(334 km)
Samen met deze reis kan u ook de nodige vluchten en huurwagen reserveren.
De Georgian Bay Area biedt vele mooie vergezichten en enkele unieke bezienswaardig-
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CN Tower, Ripleys´s Aquarium, Toronto Harbour cruise,
vanaf € 926 p.p.
1000 Islands Cruise in Rockport,
Miss Midland cruise, Niagara Falls
Adventure Pass, een reisgids
´Oost-Canada´ en een
In 2 weken verkent u een prachtig en afwisselend stuk Canada.
documentatiemap.
U heeft tijd om de grote steden, die elk een verschillend karakter
hebben, te verkennen. U ziet de spectaculaire Niagara Falls, maar ook
het landelijke binnenland en het mooie Lake Ontario. Ook voor natuur en
geschiedenis is er tijd voorzien. Regelmatig verblijft u 2 nachten in hetzelfde hotel,
wat ervoor zorgt dat u rustig kan genieten.
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heden zoals Ste. Marie - een gemeenschap gereconstrueerd om het verhaal van de
vroege missionarissen en hun Huron christelijke bekeerlingen te vertellen. Deze plaats
biedt films en uitstekende displays. In dezelfde plaats is Wye Marsh Wildlife Centre dé
plek om de beroemde Wye Marsh Trumpeter Swans te bekijken. Een beetje verderop
kan u In Discovery Harbour twee perfect gereconstrueerde vroeg negentiende eeuwse
schoeners bekijken.
Inbegrepen activiteit: Miss Midland 30.000 eilanden Boot Cruises in de Georgian Bay
Een 2,5 uur durende rondvaart. Tijdens een sightseeing cruise aan boord van de Miss
10

Accommodatie
Voor deze reis kan u kiezen uit een verblijf in 2,5*-3* hotels of 3* hotels
• 2,5*-3* hotels zoals Days Inn Kingston, Les Suites Labelle Montreal, Travelodge Québec, Cairn Croft Hotel Niagara Falls of gelijkaardig.
• 3* hotels zoals Bond Place hotel Toronto, Ambassador Hotel Kingston, Clarendon
Hotel Québec, Hidden Valley Resort Huntsville of gelijkaardig.
De juiste hotels worden vermeld bij de bevestiging van uw reis.

Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
CAOO006A
2,5-3*hotels
Twin
Single
Triple
Quad
A: 1/5-24/5/21
926,00
1661,00
721,00
619,00
B: 25/5-24/6/21
992,50
1795,00
765,50
652,00
C: 25/6-17/8/21
1023,00
1856,50
785,50
667,50
D: 18/8-6/10/21
970,50
1752,00
750,50
641,00
E: 6/10-19/10/21
904,50
1619,00
707,00
608,00
Toeslag van € 30,50 per kamer, per nacht voor verblijf op vrijdag en/of zaterdag nacht in Québec City
Toeslag van € 33,00 per kamer, per nacht voor verblijf op vrijdag en/of zaterdag nacht in Kingston
Toeslag van € 41,50 per kamer, per nacht voor verblijf op vrijdag en/of zaterdag en/of feestdagen in
Huntsville
Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
CAOO006B
3* hotels
Twin
Single
Triple
Quad
A:1/5-19/5/21
1186,50
2183,50
934,00
807,50
B:20/5-9/6/21
1249,00
2309,00
976,00
839,00
C:10/6-24/6/21
1294,00
2398,00
1005,50
861,50
D:25/6-30/8/21
1324,50
2459,00
1025,50
877,00
E:31/8-19/9/21
1344,00
2499,50
1039,50
887,00
F:20/9-30/9/21
1310,50
2431,50
1016,50
869,50
G:1/10-15/10/21
1286,20
2382,00
1000,00
857,00
Toeslag van € 49,50 per kamer, per nacht voor verblijf in Québec City in periode 8-18 juli en 1-10
augustus
Toeslag van € 15,50 per kamer, per nacht voor verblijf op vrijdagnacht in Kingston
Toeslag van € 26,50 per kamer, per nacht voor verblijf op zaterdagnacht in Kingston
Toeslag van € 28,00 per kamer, per nacht voor verblijf op vrijdagnacht in Niagara Falls
Toeslag van € 51,00 per kamer, per nacht voor verblijf op zaterdagnacht in Niagara Falls
Opgelet: de vertrekdag bepaalt de prijs.
Inbegrepen in de prijs: 13 nachten hotelverblijf op basis van logies alleen, CN Tower, Ripley´s
Aquarium, Toronto Harbour cruise, 1000 Islands Cruise in Rockport, Miss Midland cruise, Niagara Falls
Adventure Pass, een documentatiemap met kaarten en informatie, een reisgids ´Oost-Canada´ per
dossier, verplichte belastingen voor bezoekers naar Canada, bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vluchten, autohuur, de aanbevolen activiteiten, ETA-visum, inkomgelden en parkeergelden voor de nationale parken, maaltijden, persoonlijke uitgaven en verzekeringen.
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Oost-Canada

Hoogtepunten van Maritiem Canada
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15-daagse autorondreis
vanaf € 1171,50 p.p.

INBEGREPEN:
stadstour Charlottetown, Hopewell Rocks, Lobster Tales Cruise,
een reisgids ´Oost-Canada´ en
een documentatiemap
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Charlottetown

Dag 12 & 13: Cape Breton
Met Baddeck als uitvalsbasis, in het hart van de Bras d’Or
Lake streek, gebruikt u deze twee dagen om de spectaculaire landschappen, de ongetemde kustlijn en de
gastvrijheid van de Cape Breton regio te ontdekken. U
kan ook de befaamde 296 km lange Cabot Trail afleggen,
de meest spectaculaire autoroute van Noord Amerika.
De Cabot Trail cirkelt door het Cape Breton Highlands
National Park, brengt u naar 500 m hoge landschappen
en langs oude dorpjes waar u nog oude accenten kan
horen. Bezoek de lokale ambachtelijke winkeltjes, neem
een boot of wandel langs de prachtige kustpaden.
Dag 14: Baddeck – Halifax (447 km)
Verder naar het zuiden, laat het onstuimige landschap
van Cape Breton achter u. Tijdens de rit naar Halifax reist
u langs de Marine Drive route door lokale dorpjes en
stadjes waar u de rijke maritieme cultuur van Halifax kan
opsnuiven. Breng een bezoekje aan Sherbrooke Village,
een gemeenschap daterend uit 1860 en maak een
lunchstop langs de route.
Dag 15: Halifax
De reis zit er jammer genoeg op. Breng een rustige dag
door in Halifax voor uw vertrek huiswaarts.

Baddeck

Oak Island
Halifax
Lunenburg

Yarmouth

Boston

ATLANTIC
OCEAN

Prijs per persoon voor de rondreis, in euro - CAOO007A
3* hotels
Twin
Single
Triple
Quad
A:24/5-27/5/21
1171,50
2243,50
886,00
743,50
B:28/5-27/6/21
1265,00
2430,00
947,50
790,50
B:28/6-21/9/21
1287,00
2473,50
962,50
801,00
De vertrekdatum bepaalt de prijs.
Prijs per persoon voor de rondreis, in euro - CAOO007B
4* hotels			
Twin
Single
A:23/5-27/5/21			 1425,50
2751,00
B:28/5-23/6/21			 1539,50
2978,50
C:24/6-18/7/21			 1577,50
3055,50
D:19/7-21/9/21			 1627,00
3154,50
De vertrekdatum bepaalt de prijs.
Prijs per persoon voor de rondreis, in euro - CAOO007C
Bed en Breakfast			
Twin
Single
A:24/5-21/9/21			 1465,50
2765,50
De vertrekdag bepaalt de prijs.
Inbegrepen in de prijs: 14 nachten op basis van logies alleen, begeleide rondleiding Charlottetown
(1 uur), Hopewell Rocks, Lobster Tales Cruise, documentatiemap met kaarten en informatie, een
reisgids ´Oost-Canada´ per dossier, verplichte belastingen voor bezoekers van Canada, bijdrage
Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vluchten, autohuur, de aanbevolen activiteiten, ETA-visum, parkeergelden, inkomgelden parken, tolwegen en ferries, maaltijden, persoonlijke uitgaven en verzekeringen.

New York

© lightphoto

Dag 1 & 2: Halifax
Haal uw huurwagen af op de luchthaven van Halifax en rij naar het hart van de stad. Hier
kan u genieten van de prachtige, historische waterkant, een tocht door de haven maken
of uw kans wagen als diepzeevisser.
Dag 3: Halifax – Oak Island (85 km)
Vertrek naar het Westelijk kustgebied via een korte rit langs de kust. Bezoek de vuurtoren
“Peggy’s Cove” beroemd van duizenden foto’s waarop dit gebouw prijkt.
Dag 4: Oak Island/Lunenberg
Tijd voor ontspanning: snuif de sfeer op en geniet van de lokale manier van leven. Breng
een bezoekje aan het historische stadje Lunenberg, bekend om de zeilschepen Blue
Nose en Blue Nose II.
Dag 5: Oak Island – Yarmouth (231 km)
Verlaat Oak Island en rij verder langs de Zuidkust. Onderweg doorkruist u vele uitnodigende dorpjes en stadjes. Uw eindbestemming is de haven van Yarmouth, thuisbasis
van de grootste vissersvloot in Atlantisch Canada. Neem uw tijd om de honderden kapiteinshuisjes, gebouwd tussen 1850 en 1900, te bezichtigen. Deze tonen hoe rijk het
leven op zee kon zijn.
Dag 6: Yarmouth – Digby (104 km)
Vandaag staat er een korte rit op het programma. Net voorbij de zuidpunt van Nova Scotia liggen St. Mary’s Bay en Digby, gekend om de Sint-Jakobsvruchten. Voorzie eventueel
tijd voor een walvissafari vanaf het Digby Neck schiereiland op de wereldberoemde Bay
of Fundy.
Dag 7: Digby – St.John (6 km + ferry)
In Digby, thuishaven van de grootste Sint-Jakobsvruchtenvissersvloot, gaat u aan boord
van één van de Bay Ferries voor een tocht van 2u45 naar St. John door de baai van
Fundy. Tijdens uw expeditie door de unieke baai, haalt u best uw camera tevoorschijn. In
deze baai zwemmen namelijk meer dan 20 walvissoorten waaronder bultruggen, dwergen gewone vinvissen.
Dag 8: St. John – Moncton (157)
Na een rustige ochtend in St. John, gaat de tocht verder via de beroemde Fundy Coastal
Drive. De baai en zijn unieke eilandjes vormen een veilig habitat voor duizenden diersoorten, zoals papegaaiduikers en de bijna uitgestorven Noordkapers. Baan uw weg langs de
magnifieke kustlijn, gevormd door de getijden, met prachtige rotsformaties en spectaculaire vergezichten.
Inbegrepen activiteit: Hopewell Rocks
Maak een wandeling op de bodem van de oceaan en bezichtig de unieke “Flower Pot
Rocks” (bloempotrotsen), het resultaat van de getijden en een van de wereldwonderen.
Dag 9: Moncton – Charlottetown (191 km)
Via de Confederation Bridge komt u terecht in Canada’s kleinste provincie: Prince Edward
Island. Dit is het land van “Anne of Green Gables” en kreeftensoupers. Bij aankomst kan u
Charlottetown verkennen, een belangrijke stad in de Canadese geschiedenis.
Inbegrepen activiteit: Lobster Tales Cruise
Smul Canada’s best bewaarde geheim dankzij een interactieve kreeftencruise met kreeftendiner(duur: 2u30), een onvergetelijke culinaire belevenis in Shediac Bay. Deze cruise
is seizoensgebonden. Het seizoen loopt van ongeveer 30/6 tot ongeveer 1/9.
Dag 10: Charlottetown
Ontdek het fascinerende Prince Edward Island. Wij bevelen aan een bezoekje te brengen
aan Cavendish Beach en een autorit langs de kustroute in PEI National Park te maken.
Neem eventueel ook een kijkje in het Anne of Green Gables museum of speel een rondje
golf op een van de prachtige golfbanen.
Inbegrepen activiteit: Hoogtepunten van Charlottetown - stadstour 1u
Deze wandeling brengt u langs de historische buurten van de stad, de waterkant, de
residentiële wijken enz. Ontdek de geschiedenis en de charme van de geboorteplaats
van Canada, als u langs de straten van Charlottetown rijdt. Onderweg ziet u o.a. het
Lieutenant Governor´s House, Victoria Park, de universiteit, Province House en veel meer.
Dag 11: Charlottetown – Baddeck (350 km + ferry)
Geniet van een rustige ochtend in Charlottetown voor u naar het westen rijdt. Op Wood
Island neemt u de 75 min. ferry over de Northumberland Strait naar Caribou in Nova
Scotia. Hierna reist u door naar het rustige stadje Baddeck, dat voor drie nachten uw
uitvalsbasis zal zijn. Zo krijgt u genoeg kansen om het ruige landschap van Cape Breton
te ontdekken.

© Penstones

Hoewel Nova Scotia geen erg bekend deel van Canada is, loont het
zeker de moeite om hiervoor tijd uit te trekken. Er is natuurlijk de stad
Halifax waar u heel wat kan bezichtigen, maar verder is deze reis opgebouwd rond bezoeken aan weinig toeristische plaatsen, waar u kan genieten van de lokale specialiteiten. Uiteraard ligt daarbij de nadruk op het maritieme:
vissersdorpen, eilanden, kliffen met het bijhorende vogelleven. Op culinair vlak is er
ook heel wat te beleven, want sommige van de beste visgebieden liggen vlak bij...

Transport
Samen met deze reis kan u ook de nodige vluchten
en huurwagen reserveren.
Accommodatie
Voor deze reis kan u kiezen uit een verblijf in 3* hotels, 4* hotels of B&B´s.
• 3* hotels zoals bv Atlantica Hotel Halifax, Oak Island Resort, Admiral Inn Digby, Inverary Resort Baddeck of gelijkaardig.
• 4* hotels zoals bv Mariott Harbourfront Halifax,
Rodd Grand Yarmouth, Digby Pines Resort, The
Great George in Charlottetown of gelijkaardig.
De juiste hotels worden vermeld bij de bevestiging
van uw reis.
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Southern
Indian Lake

Van de bergen tot de oceaan
8-daagse autorondreis
vanaf € 677 p.p.

INBEGREPEN:

Dag 1: Calgary
Haal uw huurauto op aan de luchthaven van Calgary en daarna rijdt u naar uw hotel in het
centrum van Calgary.
0 km
Dag 2: Calgary - Banff (123 km)
Voor het vertrek naar Banff kan u vandaag nog de Calgary Tower bezoeken die u een prachtig uitzicht geeft over de stad. Of u kan naar het Calgary Olympic Park gaan voor een rondleiding van deze plaats waar in 1988 de Olympische Winterspelen plaatsvonden. Daarna
gaat u verder door de uitlopers van de Rocky Mountains naar Banff National Park.
Dag 3: Banff
Breng uw dag door met het verkennen van de prachtige stad en de nationale parken. Banff
biedt een breed scala aan activiteiten. De populaire Sulphur-Mountain- Gondola biedt een
prachtig uitzicht en The Cave & Basin National Historic site biedt een unieke blik op de
geschiedenis van Banff en de hete bronnen die geleid hebben tot de ontwikkeling van
het stad.
Inbegrepen Activiteit: Begeleide wild-life avondtrip (2 uur)
Deze tour is inclusief een gids met gedetailleerde commentaar over de fauna en ecologie
van de Nationale Parken, het vervoer per minibus naar de belangrijkste uitzichtpunten en
het ophalen en afzetten bij hotels in Banff.
Dag 4: Banff - Revelstoke (281 km)
Rij deze morgen naar het noorden en Lake Louise. Bewonder de schoonheid van een van
de meest gefotografeerde uitzichten in de wereld. In de namiddag rijdt u verder naar het
Yoho National Park, Rogers Pass en Glacier National Park - een deel van de meest impressionante landschappen die u kan ontdekken in Canada.
Dag 5: Revelstoke - Kelowna (205 km)
Vandaag verandert de natuur om u heen van ruige bergtoppen naar glooiende valleien
in de Okanagan. Deze regio is de grootste wijn-producerende regio van British Columbia.
Dag 6: Kelowna - Vancouver (392 km)
Reis verder langs de oevers van Lake Okanagan naar Penticton. Ga dan verder via de kleine
steden van Keremeos en Princeton in Manning Park. Dit park van 66.884 hectare staat bekend om zijn wandelpaden en wilde dieren. In de namiddag reist u verder door de vruchtbare vlaktes van de Fraser River Valley vóór het bereiken van uw bestemming voor vanavond,
de bruisende stad Vancouver.
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vanaf € 1007 p.p.
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1410 km U moet zeker de volgende plaatsen gaan bezoeken: de Capilano
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brug over de Capilano Canyon en de Skyride naar de top van de Grouse berg. Vanaf beide
New York
Dag 1:City
Vancouver
plaatsen heeft u een schitterend, panoramisch zicht op de stad.
Kansas
Denver
WASHINGTON
Bij aankomst op de internationale luchthaven
van Vancouver gaat u uw huurauto ophalen
Inbegrepen activiteit: Hop-on, Hop-off 2 dagen Classic Pass
en vertrekt u naar de binnenstad van Vancouver.
Bekijk de stad op uw eigen tempo met de Hop-on, Hop-off Loop. Dit is een gemakkelijke
manier om Downtown, Stanley Park, China Town, Gastown, Granville
Island en vele
andere 940
0 km
470
1410 km Dag 2: Vancouver - Victoria (64 km + ferry)
In Vancouver bezoekt u Stanley Park met zijn totempalen, Canada plein en waterfront en
stukken van de stad te bekijken. Bij elke stop krijgt u commentaar van wat er op deze plaats
het historische Gastown. Vancouver is prachtig gelegen aan de oevers van de Stille Ocete zien is.
aan met als achtergrond de Coast Mountains. Andere attracties van de stad zijn Granville
Dag 8: Vancouver - terugreis
Island markt, Vancouver Aquarium, the Waterfront en China town. In de namiddag rijdt u
Last minute shopping en sightseeing voordat u terug naar de luchthaven van Vancouver
zuidwaarts van Vancouver naar Tsawwassen naar de ferry. Tijdens de overtocht houdt u uw
rijdt voor uw vlucht naar huis.
camera klaar want hier kan u orka’s, zeehonden en adelaars spotten.
Dag 3: Victoria
Canadian Signature Experience package:
Vandaag brengt u de dag door met het verkennen van de hoofdstad van de provincie
• Heritage Park - How the West was Once
British Columbia met zijn enorm uitgebreid cultureel erfgoed. Hoogtepunten om te bezoe• Columbia Icefield Glacier Adventure
ken zijn: Beacon Hill Park, Bastion Square, het Parlement, Chinatown en de binnenhaven.
• Capilano Suspension Bridge - Cliffwalk
Een bezoek aan het Royal BC Museum is aanbevolen om een beter inzicht te krijgen in de
Prijs per volwassene: € 130 en per kind (3-12j.): € 62
geschiedenis, de mensen en de natuur van deze provincie.
Inbegrepen activiteit: Whale watching cruise
Tijdens een 3u cruise aan boord van een marine wildlife boot (u kan kiezen tussen een
14 meter grote boot of een kleinere zodiac)zal u verstomd staan van de natuur. De gids is
Transport
in staat om individuele orka´s op zicht te herkennen. Maar de wateren van Juan de Fuca
Samen met deze reis kan u ook de nodige vluchten en huurwagen reserveren.
Strait zijn ook de plaats waar andere walvissen en dolfijnen kunnen geobserveerd worden.
Accommodatie
Dag 4: Victoria - Port Angeles WA (40 km + ferry)
Voor deze reis kan u kiezen uit een verblijf in 3* of 4* hotels.
Vanmorgen gaat u aan boord van Black Ball Ferry (1,5u) en geniet u van de prachtige over• 3* hotels zoals bv Sandman Calgary City Centre, Elk & Avenue Banff, Ramada Kesteek via de Juan de Fuca Strait naar Port Angeles, WA. Van Port Angeles rijdt u het Olympic
lowna of gelijkaardig.
National Park in (toegang ter plaatse te betalen), naar Hurricane Ridge, met spectaculaire
• 4* hotels zoals bv Residence Inn Downtown Calgary, Buffalo Mountain Lodge Banff,
zichten over de bergen, met herten, beren, wilde marmotten en andere dieren.
The Cove Lakeside Resort Kelowna of gelijkaardig.
Dag 5: Olympic National Park
De juiste hotels worden vermeld bij de bevestiging van uw reis.
Een vrije dag om het Olympic schiereiland te verkennen. In Olympic National Park (toegang
ter plaatse te betalen), kan u het ongerepte Lake Crescent bezoeken: een natuurlijk meer
dat een buitengewone plaats is voor recreatie en relaxatie. U kan er een begeleide kayakPrijs per persoon voor de rondreis, in euro
tocht maken, gaan vissen of een boot huren. Maar ook een trektocht naar de 30 meter
3* accommodatie – CAWE001A
Twin
Single
Triple
Quad
A:1/5-19/5/21
677,00
1263,50
523,00
446,50
B:20/5-25/5/21
792,50
1494,00
600,00
503,50
C:26/5-30/9/21
868,00
1645,50
650,00
541,50
D:1/10-10/10/21
782,50
1475,00
593,00
499,50
E:11/10-25/10/21
596,00
1101,00
468,50
405,00
Toeslag Calgary 7-10/6/21
67,75
135,50
45,00
34,00
Toeslag Calgary 9-18/7/21
73,75
147,50
49,00
37,00
De vertrekdag bepaalt de prijs.
Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
4* accommodatie – CAWE001B
Twin
Single
Triple
Quad
A: 1/5-11/5/21
917,00
1743,50
704,50
599,00
B: 12/5-25/5/21
980,50
1870,00
746,50
630,50
C: 26/5-11/6/21
1157,50
2225,50
865,50
719,50
D: 12/6/8-27/9/21
1195,00
2299,00
890,00
737,50
E: 28/9-10/10/21
1070,50
2050,00
807,00
676,00
F: 11/10-25/10/21
862,50
1635,00
668,50
572,00
Toeslag per nacht bij verblijf zon-don in Calgary 26,00
52,00
17,50
13,00
De vertrekdag bepaalt de prijs.
Calgary: tijdens de Petroleum Show (8-11/6) en Calgary Stampede (3-12/7) zijn speciale tarieven
van toepassing.
Inbegrepen in de rondreis: 7 overnachtingen in een hotel op basis van logies, Vancouver Hop-on hop-off 2
dagen Classic Pass, de avondsafari in Banff, documentatiemap met kaarten en informatie, verplichte belastingen
voor bezoekers naar Canada, een reisgids ´West-Canada´ per dossier en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen in de rondreis: internationale vluchten, huurwagen, ETA-visum, parking aan de hotels en in de parken, inkomgelden Nationale Parken, maaltijden, persoonlijke uitgaven, verzekeringen,
voorgestelde sightseeing en activiteiten gedurende de rondreis.

UNITED STATES

Canada |

INBEGREPEN:

Lake
Winnipeg

Banff

avond wildlife safari,
Vancouver Hop-on/Hop-off,
documentatiepakket, reisgids
West-Canada

Het Westen van Canada staat om zijn prachtige natuur bekend. Majestueuze bergen
wisselen af met wilde bergrivieren en verstilde meren. Omdat de regio dun bevolkt is,
hebt u veel kans om ook wilde dieren te zien. De steden op de route hebben elk ook een
duidelijk verschillende eigenheid.
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West-Canada

hoge Marymere waterval is aan te bevelen. En als u het écht rustig aan wil doen, kan u
naar de Sol Duc Hot Springs Resort gaan om heerlijk te relaxen in de warmwaterbronnen.
Dag 6: Port Angeles - Ocean Shores (270 km)
Rij naar Lake Pleasant en dan rond het Olympic schiereiland. Een uitstap naar het Hoh
regenwoud is aanbevolen: u vindt er bomen van wel 500 jaar oud. Via Ruby Beach (genoemd naar de robijnfragmentjes die er het grijze zand kleuren), gaat het dan langs de
kust voor u weer het binnenland inrijdt, richting Lake Quinault. Dit meer is onderdeel van
het Quinault regenwoud, en u heeft er een ruime keuze van activiteiten (vissen, fietsen,
wandelen, boottochten op het meer...). Rij verder naar het zuiden tot Ocean Shores aan de
kust van de Stille Oceaan, waar u overnacht.
Dag 7: Ocean Shores - Seattle (243 km)
Na een ochtend strandwandeling rijdt u naar het zuiden, richting Aberdeen en dan naar
het Oosten, naar Olympia, de hoofdstad van de staat Washington. Neem een kijkje aan het
Capitool en maak een wandelingetje langs de waterkant, voor u verder rijdt naar Seattle,
om daar te overnachten.
Dag 8: Seattle
Seattle staat bekend als de “Emerald City”. Enkele hoogtepunten in uw bezoek zijn de Universiteit van Washington, Queen Anne Hill en Historic Pioneer Square, het uitzicht op Puget
Sound en de Olympic Mountain Range en de Hiram M. Chittenden Locks, die Puget Sound
verbinden met Lake Union. Vergeet niet Pike Place Market te bezoeken, dit is de oudste
boerenmarkt in de Verenigde Staten.
Dag 9: Seattle - Vancouver (226 km)
Vandaag gaat u in noordelijke richting terug naar Canada voor uw laatste nacht. Langs uw
route zijn er prachtige plaatsen te ontdekken. Ook voor shopping zijn er tal van mogelijkheden. U vindt er ook 2 van de beste kunstgemeenschappen tussen Seattle en Vancouver.
LaConner, in de Skagit Vallei, biedt de mogelijkheid om te wandelen langs de waterkant en
tegelijkertijd kunstgalerijen en winkels te bezoeken. Verder naar het noorden langs de I-5 ligt
de historische wijk van Fairhaven, net ten zuiden van het centrum van Bellingham.
Dag 10: Vancouver - Terugreis
U vertrekt naar de luchthaven van Vancouver waar u uw huurwagen achterlaat en de terugvlucht naar huis aanvat.

Minneapolis

ATLANTIC
OCEAN

UNITED STATES
Salt Lake City
Denver

Kansas City

Transport
Samen met deze reis kan u ook de nodige vluchten en huurwagen reserveren.
Accommodatie
Deze reis wordt aangeboden met verblijf in 3* hotels zoals bv Sandman Vancouver
City Centre, Red Lion Hotel Port Angeles, Shilo Inn Ocean Shores, Warwick Hotel Seattle of gelijkaardig. De definitieve hotels worden vermeld bij de bevestiging van uw
reservering..

Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
3* hotels - CAWE003
Vertrekdata
Twin
Single
Triple
Quad
A: 1/5-23/5/21
1189,00
2273,50
909,00
770,00
B: 24/5-31/5/21
1363,00
2620,50
1025,50
856,50
C: 1/6-25/6/21
1417,50
2730,50
1062,00
883,50
D: 26/6-14/9/21
1584,50
3063,00
1172,50
967,00
E: 15/9-24/9/21
1557,00
3009,50
1154,00
954,00
F: 25/9-30/9/21
1383,00
2661,00
1038,50
866,50
G: 1/10-15/10/21
1102,50
2100,00
851,50
726,00
H: 16/10-23/10/21
1007,00
1908,00
788,00
678,50
Toeslag Ocean Shores
vrij/zat 1/5-30/6/21
23,50
47,00
15,50
12,00
vrij/zat 1/7-30/9/21
48,50
96,50
32,00
24,00
vrij/zat 1/10-31/10/21
21,50
43,00
14,50
10,50
De vertrekdag bepaalt de prijs.
Inbegrepen in de rondreis: 9 overnachtingen op basis van logies, 3 uur durende walvisobservatie
in Victoria, enkele reis op de Black Ball Ferry tussen Victoria en Port Angeles voor 1 voertuig en 2
volwassenen, documentatiemap met kaarten en informatie, verplichte belastingen voor bezoekers
naar Canada, een reisgids ´West-Canada´ per dossier en bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen in de rondreis: Internationale vluchten, huurwagen, ETA-visum, maaltijden, ferry tussen het vasteland en Vancouver Island, persoonlijke uitgaven, verzekeringen, de parkeerplaatsen aan
de hotels, voorgestelde sightseeing en activiteiten gedurende de rondreis, inkomgelden Nationale
Parken en de parking aan de Nationale Parken.
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Totem Discovery Tour
12-daagse autorondreis
vanaf € 1450 p.p.

C

Prince
George

Prince
Rupert
INBEGREPEN:
Inside Passage Ferry, Vancouver
Hop-On Hop-Off pass, Columbia
Icefield Glacier Adventure, een
reisgids “West-Canada” en een
documentatiemap

PACIFIC
OCEAN

Een prachtige rondreis die het wilde, ongerepte Westen van Canada combineert met
het elegante Vancouver en Victoria. De inside passage brengt u langs de kust om nadien de Rocky Mountains over te steken waar u door het prachtige Jasper National Park
rijdt. Onderweg maakt u ook kennis met de cultuur van de Indianen en de geschiedenis
van de bonthandel.
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INBEGREPEN:
Columbia Icefield Glacier Adventure, reisgids “West-Canada” en
een documentatiemap.

Winnipeg
Vancouver

Regina

12-daagse autorondreis

Winnipeg
vanaf € 1241 p.p.

nce
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Lake Superior
Seattle
Tijdens deze 12 daagse autorondreis maakt u kennis met het mooiste dat de Rocky
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Jasper

A

Lake Superior
Québec
Mountains te bieden hebben: gletsjers, ruige landschappen, meren en rivieren en tot
slot het mooi gelegen Vancouver.
Montréal
Lake
Minneapolis
Portland
OTTAWA Minneapolis
Dag 1: Calgary - Lake Louise (188 km) of Emerald Lake (220 km) Huron
Lake
Bij aankomst op de internationale luchthaven Calgary gaat u uw huurauto ophalen en
Ontario
Toronto
vertrekt u naar de spectaculaire Rocky Mountains van Banff National
Park.
Dag 2: Banff / Yoho National Park
Boston
Erie
Vanuit Banff kunt u zeer mooie tochten
maken naar Bow River Falls, Vermilion
Chicago
Lake Lakes en
ATLANTIC
Tunnel Mountain. U kan eveneens musea en warmwaterbronnen
bezoeken en wandelinDetroit
Salt Lake City
gen maken. De hoogtepunten van het Yoho National Park zijn de Takakkaw watervallen, de
New York
OCEAN
unieke Spiral Train Tunnels en de natuurlijke stenen brug.
Chicago
Kansas
City
Dag 3: Lake Louise
- Jasper (237 km) of Yoho - Jasper (200 km)
Detr
Denver
WASHINGTON
Salt
Lake City
U vertrekt naar de Icefield Parkway en de Columbia Icefield,
een van de
grootste ijsvlaktes

Dag 11: Jasper – Lake Louise (225 km)
Vanmorgen rijdt u zuidelijk langs de Icefield Parkway, die slingert tussen de grillige bergtoppen, glinsterende meren en majestueuze gletsjers. naar Lake Louise, ´The Jewel of the
Dag 1: Vancouver
Rockies´.
Haal uw huurauto op in de luchthaven van Vancouver.
Inbegrepen activiteit: Columbia Icefield Explorer.
Inbegrepen activiteit: Vancouver Hop-On Hop-Off 2-day pass
Het ‘Columbia Icefield Visitors Centre’ ligt aan de Athabasca gletsjer. U rijdt in de speciaal
Stap op en beslis aan welke van de 20 stopplaatsen uw wenst af te stappen. Op de panoontworpen Ice Explorer naar het midden van de gletsjer waar u de mogelijkheid heeft om
ramische bus krijgt u origineel commentaar bij de plaatsen waar u langs rijdt. De ideale
op het ijs te stappen.
manier om op uw eigen tempo de stad te verkennen. De perfecte manier om veel te zien,
Dag 12: Lake Louise – Calgary (183 km)
los van het weer.
Rijdt door het Banff National Park naar Calgary Airport voor het inleveren van uw wagen en
0 km
470
940
1410 km
Dag 2: Vancouver - Victoria (64 km + ferry overtocht)
uw retourvlucht.
Breng de morgen door met het verkennen van Vancouver. In de late namiddag rijdt u zuidelijk naar Tsawwassen voor de ferryovertocht naar Vancouver Island. Hou uw camera bij
0 km
470
940
1410 km
de hand want misschien ziet u orka´s, zeehonden of arenden.
The Inside Passage Cruise ~ Inside passage vaarschema
Dag 3: Victoria
De noordwaartse Inside passage van dag 6 moet op één van de volgende dagen
Volledige dag om de mooie hoofdstad van British Columbia op eigen tempo te ontdekken.
vallen om te kloppen met het verdere verloop van de reis.
Als hoogtepunten vermelden we Beacon Hill Park, Bastion Square, Chinatown, het Royal
Juni, Jul, Sep: oneven dagen
BC Museum en het majestueuze Empress Hotel. U kan eventueel ook een uitstap naar de
Augustus: even dagen
grandioze Butchart Gardens overwegen.
De “16 hour daylight” afvaart vertrekt uit Port Hardy om 7u30 en komt aan in Prince
Dag 4: Victoria - Campbell River (286 km)
Rupert 23u30.
Rijdt noordelijk richting Campbell River. Onderweg kan u stoppen in Chemainus waar u de
muurschilderingen kan bewonderen gemaakt door lokale artiesten en wat slenteren langs
de speciale boetiekjes. Verder naar Campbell River.
Transport
Dag 5: Campbell River - Port Hardy (234 km)
Samen met deze reis kan u ook de nodige vluchten en huurwagen reserveren.
Stop in Telegraph Cove voor een kort bezoek aan de historische promenade en het dorp
aan de waterkant. Telegraph Cove is ook een van de top gebieden om walvissen te zien in
Accommodatie
Canada.
Voor deze reis verblijft u in 3* hotels zoals bv Sandman Vancouver City Centre, Coast
Dag 6: Port Hardy - Prince Rupert (15uur Inside Passage Ferry)
Discovery Inn Campbell River, Kwa´Lilas Hotel Port Hardy, Chateau Jasper, Lake Louise
Vandaag moet u vroeg opstaan: de Inside Passage Ferry vertrekt uit Port Hardy om 7:30u
Inn of gelijkaardig. De juiste hotels worden vermeld bij de bevestiging van uw reis.
en u bent best aan de terminal 90 minuten voor vertrek... Maar dat is meer dan de moeite
waard: de Inside Passage is een van de hoogtepunten van uw reis. U reist door een van de
mooiste landschappen met een zeer rijke flora en fauna: deze wateren zijn de thuisbasis
van adelaars, orka´s en zeehonden.
Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
CAWE004
Dag 7: Prince Rupert - Smithers (350 km)
3* hotels
Twin
Single
Triple
Quad
Vandaag reist u door het wilde en ruige achterland van British Columbia. Onderweg naar
A: 27/5-30/5/21
1450,00
2661,00
1108,50
938,00
Smithers stoppen bij het K´san Native village in Hazelton. Deze zorgvuldig gereconstrueerd
B: 31/5-13/6/21
1477,50
2717,00
1126,50
952,00
Gitskan Indiase gemeenschap presenteert het authentieke erfgoed en de ambachten van
C: 14/6-22/9/21
1509,00
2780,50
1148,00
967,50
de Pacific Northwest Tribes.
De vertrekdag bepaalt de prijs.
Dag 8: Smithers – Prince George (381 km)
Vandaag kan u een omweg maken naar St. James Historical Site, een gerestaureerde bontInbegrepen: 11 nachten hotelverblijf op basis van logies alleen, Inside Passage Ferry (zie uitleg)
Port Hardy naar Prince Rupert (standaard auto tot 20 feet lang), Vancouver Hop on/Hop off pass,
handelsplaats dat de geschiedenis en het avontuur van Canada’s bonthandel duidelijk
Columbia Icefield Glacier Adventure, documentatiemap met kaarten en informatie, een reisgids
maakt.
“West-Canada” per dossier en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Dag 9: Prince George - Jasper (374 km)
Niet inbegrepen: vluchten, autohuur, ETA-visum, de aanbevolen activiteiten, parkeergelden, maaltijLangs de Yellowhead Pass naar het oosten en dan langs Mount Robson, de hoogste piek
den, ferry retour tussen het vasteland en Vancouver Island, daghutten, gereserveerde zitplaatsen of
in de Canadese Rockies, naar het Jasper National Park.
groter autotype op de Inside Passage, inkomtickets Nationaal Parken en parkeertickets, persoonlijke
Dag 10: Jasper
uitgaven en verzekeringen.
Verkenning van het Jasper National Park met een wandeling langs de vele paden van de
Pyramid en Patricia Meren en de Maligne River Valley.

Portland

N

N

UNITED STATES

ten zuiden van de poolcirkel.
Inbegrepen activiteit: Columbia Icefield Glacier Adventure.
Recht tegenover het Columbia Icefield Visitors Cantre ligt de Athabasca gletsjer – een tong
van ijs van 6km lang en 1km breed. U gaat met de Ice Explorer naar het midden van de
gletsjer waar u de mogelijkheid heeft uit te stappen en op het ijs, dat over 400 jaar werd
gevormd, te wandelen.
Dag 4: Jasper National Park
Geniet van de vele meren in het Jasper National Park
zoals het Pyramid Meer en
het Patricia Meer, Medicine Meer en de Maligne River Valley, waar u een wandeling kan
doen naar de Maligne Canyon met zijn nauwe doorgang en zijn kalkstenen muren.
Aanbevolen activiteit: Maligne Lake Boat Cruise
Al meer dan 70 jaar is geen reis naar de Canadese Rockies compleet zonder een cruise
naar Spirit Island op Maligne Lake in het Jasper National Park. Bij Spirit Island meert de boot
aan voor een korte wandeling naar het uitkijkpunt met uitzicht op de door bergen omringde, zuidelijke oever van het Maligne Lake, de beroemde achtergrond van Spirit Island.
Dag 5: Jasper - Clearwater (350 km)
U rijdt naar het westen via Mount Robson, de hoogste berg in de Canadese Rockies, naar
Clearwater en het prachtige Wells Gray Park. De hoogtepunten zijn de Helmcken watervallen, de Spahats watervallen en het meer van Clearwater.
Dag 6: Wells Gray Park
Wells Gray Park heeft zeer mooie berglandschappen. Het gebied is rijk aan flora en fauna.
Kariboes, elanden, zwarte beren, bevers en wolven lopen vrij rond in het park en de plaatselijke beken zijn goed gevuld met forel. U kan hier ook kanoën, paardrijden en wandelen.
Dag 7: Clearwater - Gold Bridge (380 km)
U vertrekt naar Kamloops en het westen via Cache Creek naar Lillooet, dat bekend is om
zijn spectaculaire canyon-landschappen en zijn Gold Rush geschiedenis. Een weg door de
wildernis (meestal onverhard) leidt tot Gold Bridge.
Dag 8: Gold Bridge
Kano´s, roeiboten, waterfietsen, volleybal en tennisbanen zijn gratis beschikbaar voor de
gasten. Vissen, paardrijden en mountainbiken en nog andere activiteiten zijn ter plaatse
tegen betaling beschikbaar.
Dag 9: Gold Bridge - Whistler (219 km)
U rijdt naar Lillooet en dan gaat u via de schilderachtige Duffy Lake Road naar het bergdorp
Whistler. Whistler biedt het volledige scala van activiteiten in de buitenlucht van Zip-trekking
naar meer gewone wandelingen en kabelbanen.
Dag 10: Whistler - Vancouver (123 km)
U rijdt vandaag naar het Zuiden over de Sea-to-Sky Highway langs de oevers van de Howe
Sound. Zodra u bij Horseshoe Bay komt, neemt u de tijd om te lunchen en eventueel een 2
uur durende cruise te doen. Daarna gaat u verder langs de schilderachtige route door West
Vancouver naar de Lions Gate Bridge en het centrum van Vancouver voor overnachting .
Aanbevolen activiteit: Sea Vancouver Waterfront Sightseeing
Met speciaal gebouwde open zodiacs vertrekt u van het Westin Bayshore Hotel voor een
snelle en veilige trip om Vancouver te bekijken vanop zee. De skipper, die de boot soms tot
wel 55km/u laat varen, geeft onderweg een fascinerende uitleg over wat er te zien valt: de
Vancouver kolenhaven, de noordkust, English Bay, False Creek en Stanley Park.
Dag 11: Vancouver
Vancouver is prachtig gelegen aan de oevers van de Stille Oceaan met als achtergrond de
Coast Mountains. U moet zeker de volgende plaatsen gaan bezoeken: de Capilano brug
over de Capilano Canyon en de Skyride naar de top van de Grouse berg. Vanaf beide plaatsen hebt u een schitterend, panoramisch zicht op de stad. Andere attracties van de stad
zijn Granville Island markt, UBC Museum of Anthropology met displays over de inheemse
cultuur en Vancouver Aquarium.
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Dag 12: VancouverKansas
- Terugreis
City
Denver
U vertrekt naar de luchthaven van Vancouver waar u uw huurwagen achterlaat en de te- WA
rugvlucht naar huis aanvat.
Canadian Signature Activiteiten Pakket
• Glacier Skywalk - Jasper (dag 4)
• Peak2Peak Gondola - kabelbaan Whistler/Blackcomb (dag 9)
• Capilano Suspension Bridge - Vancouver (dag 11)
Prijs per volwassene: € 126. Per kind 6-12j.: € 56
Aanbevolen excursie pakket:
• Jasper – Maligne Lake boat tour ( dag 4)
• Sea Vancouver Waterfront Sightseeing (dag 10)
Prijs per volwassene: € 102. Per kind 5-12j. : € 71

Transport
Samen met deze reis kan u ook de nodige vluchten en huurwagen reserveren.
Accommodatie
Voor deze reis kan u kiezen uit een verblijf in 3* hotels of 4 tot 4,5* hotels.
• 3* hotels zoals bv Lake Louise Inn, Chateau Jasper, Alpine Meadows Resort , Aava
Whistler of gelijkaardig.
• 4-4,5* hotels zoals bv Emerald Lake Lodge Lake Louise, Crimson Jasper, Tyax Wilderness Resort Lakeview room, Sheraton Wall Centre Vancouver of gelijkaardig.
De juiste hotels worden vermeld bij de bevestiging van uw reis.

Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
3* hotels - CAWE002A
Vertrekdata
Twin
Single
Triple
Quad
A:21/5-28/5/21
1176,00
2292,50
893,50
752,50
B:29/5-21/9/21
1455,50
2851,50
1080,00
892,00
C:22/9-26/9/21
1392,00
2724,50
1037,00
860,50
4 - 4.5* hotels - CAWE002B
Vertrekdata
Twin
Single
Triple
Quad
A:21/5-26/5/21
1552,00
3045,00
1163,50
968,50
B:27/5-21/9/21
1805,50
3551,50
1331,50
1095,00
C:22/9-26/9/21
1708,00
3357,50
1267,00
1046,00
De vertrekdatum bepaalt de prijs.
Inbegrepen in de rondreis: 11 overnachtingen op basis van logies, excursie Columbia Icefield
Glacier Adventure, documentatiemap met kaarten en informatie, reisgids ´West-Canada´ per dossier,
verplichte belastingen voor bezoekers naar Canada en bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen in de rondreis: Internationale vluchten, huurwagen, ETA-visum, maaltijden, persoonlijke uitgaven, verzekeringen, activiteiten en excursie pakketten, de parkeerplaatsen aan de hotels,
voorgestelde sightseeing en activiteiten gedurende de rondreis en inkom voor en de parking aan de
Nationale Parken.
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Hudson Bay

Coastal Wilderness
INBEGREPEN:

Hop on/Hop off Vancouver,
vanaf € 1439,50 p.p.
Tofino Bear watch, Victoria whale
watching cruise, een reisgids
´West-Canada´ en een documentatiemap
Combineer de mooie steden Vancouver en Victoria met een reis langs
de kust van British Columbia en Vancouver Island. U kunt tijdens deze
tocht genieten van ontspannende landschappen en pittoreske kleine dorpjes. Excursies, onder andere op het water, bieden u de mogelijkheid om allerlei
dieren te zien, van walvissen tot zeehonden en beren.
Dag 1: Vancouver
Bij aankomst op de luchthaven van Vancouver, opname van de huurwagen en doorreis naar
het centrum van de stad.
Dag 2: Vancouver
Vancouver is prachtig gelegen aan de oevers van de Stille Oceaan met als achtergrond de
Coast Mountains. U moet zeker ook de volgende plaatsen gaan bezoeken: de Capilano brug
over de Capilano Canyon en de Skyride naar de top van de Grouse berg. Vanaf beide plaatsen
hebt u een schitterend, panoramisch zicht op de stad.
Inbegrepen activiteit: Vancouver Hop-on, Hop-off 2 dagen Classic Pass.
Bekijk de stad op uw eigen tempo met de Hop-on, Hop-off Pass. Dit is een gemakkelijke manier
om Downtown, Stanley Park, China Town, Gastown, Granville Island en vele andere stukken van
de stad te bekijken. Aan alle haltes krijgt u uitleg over alle bezienswaardigheden.
Dag 3: Vancouver - Egmont / Sunshine Coast (131 km + ferry)
U rijdt over de Lions Gate Bridge naar Horseshoe Bay. Daar gaat u aan boord van de BC Ferry
naar Langdale aan de Sunshine Coast. Daarna rijdt u langs de kust door Gibsons en Sechelt
naar het kleine dorpje Egmont, waar u overnacht.
Dag 4: Sunshine Coast
U kan hier rustig de Sunshine Coast ontdekken of u probeert een aantal van de activiteiten die
door de lodge worden aangeboden. In de buurt van Egmont zijn er de stroomversnellingen
bij Skookumchuck Narrows, een van de meest opwindende bezienswaardigheden aan de
kust. Het verschil in waterniveau kan oplopen tot meer dan twee meter waardoor de stroming
en snelheid van meer dan 30 km per uur kan halen. Het woord “skookum” is de inheemse
Sechelt term sterk.“Chuck” betekent water – dus in totaal een heel toepasselijke naam voor dit
indrukwekkende natuurfenomeen.
Dag 5: Egmont - Lund (84 km + ferry)
Geniet van een rustige morgen. Daarna neemt u, na een klein stukje rijden van de lodge naar
de Earls Cove ferry terminal, de ferry naar Saltery Bay. Vanaf daar gaat u verder voorbij Powell
River via de prachtige Highway 101 naar het schilderachtige vissersdorpje Lund.
Dag 6: Lund
Wandel over de promenade rond de haven, kijk naar de constante drukte van deze kleine
haven en bezoek de kunst- en nijverheidswinkels in het historische Lund. Lund is ook het
uitgangspunt voor tochten door het Desolation Sound Marine Park. U kan er een kano huren
of een tocht met een gids boeken.
Dag 7: Lund - Quadra Island (74 km + 2 x ferry)
U vertrekt vanuit het historische Lund naar Powell River, waar u de veerboot naar Little River zal
nemen. Hier rijdt u verder noordelijk op het eiland en gaat u aan boord van de ferry naar Quadra Island. Kunst, cultuur, avontuurlijke recreatie, landschap en de relaxte eiland levensstijl zijn
slechts enkele van de redenen waarom mensen hier zijn komen wonen of waarom mensen
Quadra Island komen bezoeken.
Dag 8: Quadra Island
Geniet van een vrije dag op het mooie Quadra Island, een van British Columbia´s belangrijkste recreatie bestemmingen. Omgeven door het prachtig landschap van het eiland biedt
Quadra talrijke0mogelijkheden
waaronder:
zee, wandelpaden,
km
470 zee-kajaktochten,
940 tochten
1410opkm
fietsen, sportvissen, duiken, grizzly tochten in de herfst, en nog veel meer. De lokale gemeenschap is rijk aan kunst en cultuur. Lokale ambachtslieden tonen hun ambachten in diverse
galerieën en andere locaties.
Dag 9: Quadra Island - Tofino/Ucluelet regio (266 km + ferry)
Op de terugweg naar Vancouver Island passeert u een aantal leuke dorpjes. Maak een stop
bij Little Qualicum Kaasmakerij bij de Morningstar boerderij, gelegen op Vancouver Eiland,
met zijn koele vochtige klimaat, in de schaduw van Mt. Arrowsmith, waar u een selectie van
wereldklasse kazen vindt die al uw zintuigen zullen prikkelen. Daarna reist u van Parksville aan
de westkust naar Pacific Rim National Park met onderweg een stop bij Cathedral Grove voor
een wandeling door een bos van torenhoge 800 jaar oude bomen.
Dag 10: Tofino
Inbegrepen Activiteit: Observatie van zwarte beren
In een stille tocht langs de inhammen van de fjorden wordt er regelmatig gestopt in beschutte
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Aanbevolen Canada signature pakket:
• Sea Safari - Horseshoe Bay(dag 3)
• Marine Wildlife Safari - Egmont(dag 4)
• Royal BC Museum - Victoria(dag 12)
Prijs per volwassene: € 194,50. Per kind 6-12j.: € 138,50
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en andere schelpdieren. Uw deskundige gids geeft u informatie over de zwarte beren en andere wilde dieren waaronder zeehonden, adelaars, bruinvissen en reigers. Vergeet uw camera niet mee te nemen!
Dag 11: Tofino/Ucluelet regio - Victoria (316 km)
Vandaag gaat u zuidwaarts langs de Island Highway naar Victoria. Onderweg maakt u een stop bij Chemainus waar u interessante muurschilderingen, gemaakt door lokale kunstenaars, kan bekijken en een bezoek kan brengen aan de leuke boetiekjes.
Daarna gaat u verder Zuidwaarts naar Duncan voor een bezoek aan het Quw´utsun Cultureel Centrum. Deze rondleiding begint
aan het Long House Story Centre en met een bezichtiging van de “Great Deeds”, een dramatische multi-media show, die de
geschiedenis van de Cowichan stam vertelt. Daarna bezoekt u de snijwerk-loodsen waar de kunstenaars hun traditionele manier
van beeldhouwen laten zien en krijgt u een rondleiding in het Bighouse, een traditioneel langwerpig kust-huis. Daarna gaat u
verder langs de Malahat naar Victoria voor uw overnachting.
Dag 12: Victoria
Vandaag kan u genieten van vrije tijd in Victoria, de hoofdstad van British Columbia. Hoogtepunten van de stad zijn Beacon Hill
Park, Bastion Square, de parlementsgebouwen, Chinatown, de binnenhaven, het Royal BC Museum en het historische Empress
Hotel.
Inbegrepen activiteit: Whale Watching Cruise
Voor de enthousiastelingen zijn er mogelijkheden om walvissen te zien tijdens een cruise aan boord van een marine wildlife
boot. De wateren van de Straat van Juan de Fuca zijn de thuis van orka walvissen, maar ook van grijze walvissen, dwergvinvissen,
bultruggen, dolfijnen en bruinvissen. U kan kiezen uit een 45-voet oceaan-cruiser of een zodiac boot.
Dag 13: Victoria - Vancouver (64 km + ferry) - Terugreis
U gaat vanuit Victoria naar de Swartz Bay Ferry Terminal. Op de terugweg (als u voldoende tijd heeft) kunt u stoppen voor een
bezoek aan de wereldberoemde Butchart Gardens, een van de meest spectaculaire bloementuinen in Canada. Aangelegd
begin vorige eeuw, op de resten van een steengroeve, is de tuin zo georganiseerd en geplant dat hij het hele jaar rond bloeiende
planten heeft. Enkele van de hoogtepunten van de tuinen zijn onder meer de Italiaanse tuinen, de Japanse tuinen, de Engelse
rozentuin en de Star Vijver. Vervolgens rijdt u naar Swartz Bay voor de 90 minuten durende overzet naar Tsawwassen, vanwaar
het een korte rit is naar Vancouver Airport.
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Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
3* accommodatie – CAWE005A			
Twin
Single
A:01/05-30/05/21			 1439,50
2494,50
B:31/05-04/06/21			 1495,00
2607,00
C:05/06-11/06/21			 1599,50
2815,00
D:12/06-19/06/21			 1639,00
2901,50
E:20/06-05/09/21			 1701,50
3026,00
F:06/09-25/09/21			 1674,50
2972,50
4* accommodatie – CAWE005B			
Twin
Single
A:01/05-30/05/21			 1857,50
3357,00
B:31/05-02/06/21			 1919,50
3480,50
C:03/06-11/06/21			 1957,50
3555,50
D:12/06-19/06/21			 2031,00
3717,50
E:20/06-27/08/21			 2183,50
4021,00
F:28/08-02/09/21			 2113,50
3880,50
G:03/09-07/09/21			 2064,00
3781,50
H:08/09-25/09/21			 2017,00
3688,50
De vertrekdatum bepaalt de prijs.
Inbegrepen in de prijs: 12 overnachtingen op basis van logies, Hop on/Hop off Vancouver
2 day Classic Pass, Tofino Bear watch 2,5u zodiac tour, Victoria 3u whale watching cruise,
documentatiemap met kaarten en informatie, een reisgids “West-Canada” per dossier,
verplichte belastingen voor bezoekers naar Canada en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, ETA-visum, huurwagen, aanbevolen
activiteitenpakket, parkinggelden zowel aan de hotels als in de parken, inkomgelden
Nationale Parken, ferries tussen het vasteland, de Sunshine Coast, Quadra Eiland en
Vancouver Eiland, maaltijden, persoonlijke uitgaven en verzekeringen.
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Transport
Samen met deze reis kan u ook de nodige vluchten en huurwagen reserveren.
Accommodatie
Voor deze reis kan u kiezen uit een verblijf in 3* hotels of 4* hotels.
• 3* hotels zoals Sandman City centre Vancouver, West Coast Wilderness Lodge, The Lund Resort at Klah Ah Men(standaard kamer), Tofino Resort & Marina, Quality Inn Downtown Victoria of gelijkaardig.
• 4* hotels zoals Sheraton Wall Centre Vancouver, West Coast Wilderness Lodge Ocean View suite, Tsa Ka Luten Lodge,
The Oswego Hotel of gelijkaardig.
De juiste hotels worden vermeld bij de bevestiging van uw reis..
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West-Canada

14-daagse autorondreis
vanaf € 1427,50 p.p.

INBEGREPEN:
Columbia gletsjer excursie, een
reisgids ´West-Canada´ en een
documentatiemap.

Great
Slave
Lake

Canada is een zeer uitgestrekt en dun bevolkt land. De Canadezen
hebben de reputatie erg vriendelijk en gastvrij te zijn. Een fly&drive
met logement in B&B is dan ook een uitgelezen gelegenheid om dit
te ervaren en contact te hebben met locale mensen die vele tips kunnen
geven om nog meer uit uw reis te halen. De reis leidt u tweemaal over de Rocky
Mountains, langs de mooiste natuurparken en omvat ondermeer ook een excursie op
de Columbia Icefield gletsjer.
Dag 1: Calgary – Banff (126km)
Bij aankomst op de luchthaven van Calgary, opname van de huurwagen en doorreis
naar het Banff National Park.
Dag 2: Banff – Cranbrook (278km)
Kootenay National Park biedt een breed scala aan landschappelijke bezienswaardigheden. Hangende gletsjers en adembenemende toppen, de kalkstenen Marble Canyon en
natuurlijke minerale baden bij Radium Hot Springs zijn slechts enkele van de attracties
die het park te bieden heeft. Het gebied was ooit een ontmoetingsplek voor Indianenstammen uit de bergen en de valleien, evenals voor bonthandelaren en ontdekkingsreizigers.
Dag 3: Cranbrook – Nelson (233km)
Bezoekers uit de hele wereld ervaren de “Rocky Mountain High” tijdens het vissen, varen
en wandelen. De prachtige natuurlijke omgeving van Cranbrook geeft u een resem aan
toeristische voorzieningen en toegang tot de belangrijkste toeristische attracties, zoals
de vele golfbanen. Daarna volgt de heerlijke, ontspannen rit van Cranbrook via Creston,
dat uitkijkt over een brede, vruchtbare vallei waar de Kootenay rivier meandert tussen de
Selkirk en Purcell bergen, naar Nelson.
Dag 4: Nelson
Nelson is omgeven door de ruige Selkirk bergen en ligt aan de oevers van de westelijke
arm van het meer van Kootenay. Met zo´n 350 historische gebouwen, prachtige omgeving en een bloeiende kunstgemeenschap, heeft Nelson een enorme charme gecombineerd met kosmopolitisch raffinement. De stad heeft iets voor iedereen, of het nu gaat
om het vangen van een 25 pond zware regenboogforel op Kootenay meer, wandelen tot
Kokanee Glacier, het kijken naar de fantastische live-optredens in het Capitol Theatre, of
gewoon genieten van een kalme dag winkelen langs de historische Baker Street.
Dag 5: Nelson – Penticton (310km)
Vandaag passeert u Castlegar en Grand Forks, een aantrekkelijke vallei-stad zo genoemd
vanwege de ligging in de buurt van de convergentie van de Ketel en Granby rivieren.
Dan gaat u verder naar Osoyoos waar de Okanagan regio van glooiende heuvels en
sprankelende meren vele bezienswaardigheden bieden, waaronder wijnmakerijen en
0 km
470
940
1410 km
wijngaarden. Neemt u ook zeker de tijd voor een optioneel bezoek aan het Osoyoos Desert Centre om meer te leren over de woestijn-ecologie. Verschillende woestijnplanten en
-dieren zijn nergens anders te vinden in Canada en sommige ongewervelden nergens
anders in de wereld!
Dag 6: Penticton – Vancouver (389km)
Rij naar het Zuiden via Keremeos naar het Manning Provincial Park in de Cascade bergen.
Dit 66.884 ha grote park is wereldberoemd om al zijn wandelpaden en wilde dieren. In
sommige gebieden kan men herten en coyotes spotten. Daarna rijdt u verder van Harrison in westelijke richting door de Fraser vallei naar Vancouver.
Dag 7: Vancouver
Vancouver is prachtig gelegen aan de oevers van de Stille Oceaan met als achtergrond
de Coast Mountains.
U moet zeker de volgende plaatsen gaan bezoeken: de Capilano brug over de Capilano
Canyon en de Skyride naar de top van de Grouse berg. Vanaf beide plaatsen hebt u een
schitterend, panoramisch zicht op de stad.
Aanbevolen activiteit: Sewell’s Sea Safari (2u)
Ontdek het spectaculaire Howe Sound, met zijn impressionante landschap en de natuur,
die de kust van British Columbia wereldberoemd maken! Aandachtspunten zijn de zeehonden in de haven bij Pam Rocks, normaal gesproken ziet u dan ook de majestueuze
adelaars boven uw hoofd. Er wordt een cruise gedaan naar de Straat van Georgia waar
u een prachtig uitzicht heeft op Vancouver. Op de terugweg naar Horseshoe Bay heeft u
een spectaculair uitzicht op de huizen aan het water.
Dag 8: Vancouver – Lillooet (236km)
Vandaag gaat u via de Sea-to-Sky Coastal Highway naar Lillooet. Maar u moet zeker verschillende stops maken zoals Shannon Falls, de derde hoogste waterval in BC met zijn
kliffen 335meters boven de snelweg, en Stawamus Chief, gelegen net buiten Squamish.
Dit indrukwekkende park biedt grote mogelijkheden om te rotsklimmen. Er zijn drie verschillende toppen met adembenemende uitzichten van Howe Sound, Squamish stad en
de omliggende bergen. Vervolg uw rit door de Coast Mountains naar Whistler en besteed
een paar uur om te winkelen of gewoon te relaxen in het dorp. Daarna maakt u de korte
rit door ranch-land en ongerepte wildernis naar Lillooet.
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Aanbevolen Canada signature pakket:
• Sewell’s Sea Safari (2u) (dag 7)
• BC Mining Museum - Unearth the Miner in you (dag 8)
• Heritage Park - How the West was Once (dag 13)
Prijs per volwassene: € 117 en per kind (3-12j.): € 75
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Transport
Samen met deze reis kan u ook de nodige vluchten en huurwagen reserveren.

Denver

Accommodatie
Tijdens deze reis verblijft u in Bed and Breakfast (bij particulieren) zodat u kennis
maakt met het echte leven van de Canadezen.
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Aanbevolen activiteit: BC Mining Museum - Unearth the Miner in You
Met een smalspoor mijntreintje rijdt u de mijn binnen. Na een tocht door een donkere gang, vertelt een vroegere mijnwerker
hoe het was om bij kaarslicht, de mineralen uit deze berg te schrapen. 100 jaar geleden was dit mijnstadje bijzonder levendig met families die uit wel 50 landen afkomstig waren. Kan u het zich nog voorstellen?
Dag 9: Lillooet – Clearwater (304km)
In 1860 was Lillooet de grootste stad ten westen van Chicago en de geschiedenis werd medebepaald door de goudrush.
U kan deze geschiedenis bekijken in het lokale museum. Daarna vertrekt u richting Kamloops via de Cache Creek en dan
rence
noordwaarts naar de Wells Gray Park regio.
Law
t
S
Dag 10: Clearwater - Jasper (339km)
U moet vandaag zeker wat tijd besteden in het mooie Wells Grey Park. Hoogtepunten hier zijn de watervallen van Helmcken
en Spahats en het meer van Clearwater. Vanuit Clearwater via Mount Robson, de hoogste piek in de Canadese Rockies, naar
Jasper National Park.
Dag 11: Jasper
Ontdek het Jasper National Park met zijn meren zoals het Pyramid Meer en het Patricia Meer en de Maligne River Valley.
Lake
Inbegrepen
activiteit: Columbia Icefield Glacier Adventure
Huron
Recht tegenover het Columbia Icefield Visitors Cantre ligt de Athabasca gletsjer – een tong van ijs van 6km lang en 1km
Lake
breed. U gaat met de
Ice Explorer naar het midden van de gletsjer waar u de optie heeft van uit te stappen en op het ijs te
Ontario
wandelen.
Dag 12: Jasper
- Calgary (402km)
Erie
’s Morgens
Lake begint met een rit naar het Zuiden langs de Icefield Parkway en de Athabasca gletsjer. Maak ook tijd om Lake
Louise te bezoeken en foto’s te nemen van één van de mooiste plaatsen in Canada voor u verder rijdt in ZW richting door
het Banff National Park naar Calgary.
Dag 13: Calgary
Voorgestelde plaatsen om te bezoeken: Calgary Tower, Calgary Zoo en de botanische tuinen, historisch dorp in Heritage Park
of het Olympic Park van de winterspelen van 1988.
Aanbevolen activiteit: Heritage Park - How the West was Once
Hier wordt u uitgenodigd om op Heritage Town Square de locale restaurantjes en shops te ontdekken, maar ga vooral langs
in het Gasoline Alley Museum. Daar komt u te weten hoe de auto onze cultuur beïnvloed heeft. Maak een reis door de tijd
in de levendige Historical Village. U ontmoet er vriendelijke pioniers, kan er met een authentieke stoomtrein rijden en u zelf
onderdompelen in het oude westen.
Dag 14: Calgary – terugreis
Terugrit naar de luchthaven van Calgary waar u uw huurwagen achterlaat en de terugvlucht naar huis aanvat.
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Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
BB accommodatie - CAWE006			
Twin
Single
1/5-31/10/21			 1427,50
2795,00
Inbegrepen in de rondreis: 13 overnachtingen in B&B (overal ontbijt inbegrepen behalve in Jasper),
Columbia Icefield Glacier Adventure (dag 11), documentatiemap met kaarten en informatie, een
reisgids “West-Canada” per dossier, verplichte belastingen voor bezoekers naar Canada en bijdrage
Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen in de rondreis: internationale vluchten, huurwagen, ETA-visum, persoonlijke
uitgaven, aanbevolen activiteitenpakket, ontbijt in Jasper, de parkeerplaatsen aan de hotels, voorgestelde sightseeing en activiteiten gedurende de rondreis, inkom van de Nationale Parken en de
parkeerplaatsen hierbij en verzekeringen.
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INBEGREPEN:

Hop on/Hop off Vancouver,
een reisgids ´West-Canada´ en
een documentatiepakket.

Tijdens deze reis maakt u uitgebreid kennis met alles wat dit deel
van Canada te bieden heeft, en dat is heel wat. Het kosmopolitische
Vancouver en het statige Victoria liggen beide aan de Stille Oceaan, wat
mogelijkheden biedt om walvissen en andere zeedieren te zien. Verder kan
u de nalatenschap van locale Indianenstammen leren kennen en de overweldigende Rocky Mountains exploreren. De reis biedt ook de mogelijkheid om aan enkele spectaculaire activiteiten deel te nemen, zoals een jetboat ride door nauwe canyons, een
rafting tocht of een zweeftocht aan een kabel door de bomen. Maar ook rustpunten zijn
voorzien, zoals een wandeling naar een blokhut...
Dag 1: Vancouver
Haal uw huurauto op in de luchthaven van Vancouver.
Inbegrepen activiteit: Vancouver Hop on Hop off 2-daags ticket
Deze pass laat u toe de stad in uw eigen tempo te ontdekken. Downtown, Stanley Park,
Chinatown, Gastown, Granville Island en nog veel meer !
Dag 2: Vancouver
Breng de dag door met het verkennen van Vancouver.
Aanbevolen activiteit: Sea Vancouver Waterfront Sightseeing Adventure
Tijdens deze boottocht voor Vancouver, toont de schipper u alle bezienswaardigheden die
vanop het water te zien zijn. Maar het wordt ook een behoorlijk spectaculaire tocht wanneer
hij de boot tegen hoge snelheid door Burrard Inlet stuurt...
Dag 3: Vancouver - Victoria (64 km + ferry overtocht)
Voormiddag heeft u tijd om Vancouver verder te verkennen. In de namiddag rijdt u zuidelijk
naar Tsawwassen voor de ferryovertocht naar Vancouver Island. Hou uw camera bij de hand
want misschien ziet u orka´s, zeehonden of arenden.
Dag 4: Victoria
Ontdek de hoogtepunten van Victoria, British Columbia’s provinciale hoofdstad: Beacon Hill
Park, Bastion Square, de parlementsgebouwen, Chinatown, de Inner Harbour en het historische Empress Hotel.
Aanbevolen activiteit: Whale Watching Cruise(3 uur)
De natuurkundige aan boord geeft uitleg over de mariene ecologie. De Juan de Fuca Strait
is de thuis van groepen orka’s, maar ook grijze walvissen, dwergvinvissen, bultruggen, dolfijnen en bruinvissen kunnen worden waargenomen.
Dag 5: Victoria - Whistler (227 km + ferry overtocht)
Langs de oostkust van Vancouver Island, naar de Nanaimo ferry terminal. Stop zeker in Chemainus met zijn kleurrijke muurschilderingen en in Duncan, bekend om zijn totempalen.
Neem de veerboot terug naar het vasteland. Van Horseshoe Bay rijdt u langs de kust van
0 km
470
Howe Sound naar Whistler.
Dag 6: Whistler
Breng de dag door met het verkennen van Whistler en neem deel aan enkele van de vele
outdoor activiteiten die beschikbaar zijn in het dorp.
Aanbevolen activiteit: Whistler Superfly Zipline
Dit zijn zweeflijnen die aangelegd zijn in het verbluffende berglandschap. Ze leiden u hoog tussen de bomen via platforms om in alle vrijheid te genieten van de stilte en de rust van het bos.
Dag 7: Whistler - Kamloops (288 km)
Vandaag rijdt u naar Pemberton en dan via de Duffy Lake Road naar Lillooet. Dan langs
Cache Creek naar Kamloops.
Dag 8: Kamloops - Jasper (441 km)
Naar Wells Gray Park voor het verkennen van Helmcken Falls, Spahats Falls en Clearwater Lake.
Dag 9: Jasper
Bezoek de Pyramid en Patricia Meren en de Maligne River Valley, volg de vallei naar Maligne
Lake en maak een wandeling in de mooie Maligne Canyon, een smalle kloof met kalkstenen
muren. Observeer het steeds veranderende waterniveau van het Medicine Lake. Een bezoek
aan de Jasper Tramway toont u een ongeëvenaard uitzicht over de majestueuze Rockies.
Aanbevolen activiteit: Athabasca Float Tour
Vroeger gebruikten de bonthandelaars de rivieren om met hun huiden van de wildernis
naar de handelsposten te reizen. Deze tocht in een raft leidt u langs stroomversnellingen
en kalm water waar uw gids heel wat kan vertellen over de dieren die er leven en over de
geschiedenis van dit deel van Canada. Toegankelijk voor jong en oud.
Dag 10: Jasper - Banff (405 km)
Rij zuidwaarts langs de Icefield Parkway, die slingert tussen de grillige bergtoppen, glinsterende meren en majestueuze gletsjers. Neem de tijd om Lake Louise te bezoeken en verbaas
u over haar schoonheid. Stop bij Moraine Lake, omringd door tien spectaculaire pieken,
voordat u het Banff National Park in rijdt.
Dag 11: Banff
De Sulphur Mountain Gondola biedt een prachtig uitzicht op Banff en de omliggende bergen. The Cave & Basin National Historic site biedt een unieke blik op de geschiedenis van
Banff en de hot springs. Hoogtepunten in de omgeving zijn de Bow River Falls, Tunnel Mountain Drive, de plaatselijke natuurhistorische musea en de Upper Hot Springs.
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Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
Logies alleen
Banff
Kamloops
2*-3* hotels - CAWE007A
Twin
Single
Triple
Quad
Calgary
A:01/05-21/05/21
968,00
1902,00
746,00
635,50
Whistler
Vernon
B:22/05-27/06/21
1143,50
2254,50
863,00
723,00
Regina
Winnipeg
Harrison
C:28/06-23/09/21
1197,50
2361,50
899,50
750,00
Vancouver
nce
awre
D:24/09-30/09/21
996,00
1959,00
765,00
649,50
L
t
Victoria
S
E:01/10-18/10/21
906,00
1773,50
703,00
603,00
Toeslag
verblijf
vrijdag
of
zaterdag
nacht
in
Harrison
Hot
Springs:
e
S
u
k
p
e
a
r
L
ior
Seattle
Québec 1/5-30/6/21: € 100/kamer, 1/7-30/9/21: € 80/kamer, 1/10-31/10/21: € 105/kamer
3* hotels - CAWE007B
Twin
Single
Triple
Quad
Aanbevolen activiteit: Western Lunch Cookout
Montréal A:01/05-11/05/21
1143,50
2253,50
864,50
726,00
Portland
Trek de bergen in te paard en volg een pad aan de voet van Sulphur Mountain naar een
Lake
Minneapolis
B:12/05-23/05/21
1258,50
2484,00
941,50
783,00
OTTAWA
Huron
blokhut waar een heerlijke barbecue op u wacht, in authentieke cowboy stijl. U keert terug
C:24/05-30/05/21
1336,00
2638,00
993,50
822,00
Lake
langs de oevers van de Bow River.
Toronto Ontario
D:31/05-12/06/21
1406,00
2778,50
1039,50
857,50
Dag 12: Banff - Vernon (436 km)
E:13/06-20/09/21
1464,50
2896,50
1079,00
889,00
Vandaag rijdt u door het Yoho National Park, de Rogers Pass en het Glacier National Park.
e
i
Boston
Er
Chicago
Aanbevolen activiteit: Grizzly bear refuge
F:21/09-01/10/21
1363,00
2693,50
1011,50
836,00
Lake
Detroit
940In het
1410
km Horse Mountain Resort, kan u grizzlybeer Boo observeren. Dit is een beer
Kicking
die Lake City
Salt
G:02/10-15/10/21
1082,00
2129,00
823,50
695,00
New
York
in 2002 als “baby” zijn moeder verloor en sindsdien werd opgevangen in dit resort, waar hij
H:16/10-18/10/21
985,50
1937,00
759,00
647,00
door wetenschappers in zijn natuurlijke omgeving wordt gevolgd.
Kansas
City
Toeslag verblijf vrijdag of zaterdag nacht in Harrison Hot Springs:
Denver
WASHINGTON
Dag 13: Vernon
1/5-30/6/21: € 100/kamer, 1/7-30/9/21:€ 80/kamer, 1/10-31/10/21:€ 105/kamer
Vandaag rijdt u naar de glooiende valleien van het Okanagan gebied. Deze regio is de thuis4* hotels - CAWE007C
Twin
Single
Triple
Quad
basis van meer dan 40 wijndomeinen, waarvan u vele kan bezoeken en wijn kan proeven.
A:01/05-21/05/21
1685,00
3337,00
1293,00
1096,50
Bezoek zeker de Calona Wijngaarden, de Cedar Creek wijngaarden, de Quail´s Gate, de
B:22/05-30/05/21
1839,00
3644,50
1395,00
1174,00
Mission Hill Winery of de Summerhill Estate Winery.
C:31/05-18/06/21
1939,00
3844,00
1462,00
1223,50
Dag 14: Vernon - Harrison Hot Springs (357 km)
D:19/06-27/08/21
2036,50
4039,00
1527,00
1272,50
Zuidwaarts naar Keremeos, langs Princeton naar Manning Provincial Park. Dit is de thuis van
Aanbevolen Activiteitenpakket
E:28/08-23/09/21
1964,50
3896,00
1479,00
1237,00
een aantal wilde dieren zoals de zwarte beer, de coyote, herten, bevers, marmotten en meer
• Vancouver Waterfront Sightseeing Adventure (+7j.)
dan 190 soorten vogels. Via Hope naar Harrison Hot Springs voor uw laatste overnachting.
F:24/09-01/10/21
1864,00
3693,00
1411,50
1185,50
• Victoria Orca Whale Watching Cruise (3uur)
Dag 15: Harrison Hot Springs - Vancouver (130 km)
G:02/10-18/10/21
1728,00
3422,50
1321,50
1118,00
• Whistler: Superfly Zipline
Vrije tijd in Harrison. Het schilderachtige dorp ligt naast Harrison Lake, waar de dapperen een
Toeslag verblijf donderdag, vrijdag of zaterdagnacht in periode 1/6-30/9/21in Vancouver:
• Jasper: Athabasca Float tour
koele, maar verfrissende duik kunnen overwegen. Daarna door Fraser Valley naar Vancouver
€ 56/kamer
• Banff: Western Lunch Cookout
voor de terugvlucht.
Toeslag verblijf vrijdag of zaterdag nacht in Harrison Hot Springs:
• Kicking Horse: Grizzly Bear Refuge
1/5-30/6/21: € 105/kamer, 1/7-30/9/21: € 91/kamer, 1/10-31/10/21: € 116,50/kamer
Prijs per persoon: Volwassen: € 459,50 - Kind (4-12): € 286,50
De vertrekdatum bepaalt de prijs.
Inbegrepen: 14 nachten hotelverblijf op basis van logies alleen, Vancouver 2-daagse Hop on Hop off
Tour, documentatiemap met kaarten en informatie, een reisgids “West-Canada” per dossier, verplichte
belastingen voor bezoekers naar Canada en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Transport
Niet inbegrepen: vluchten, autohuur, ETA-visum, de aanbevolen activiteiten, parkeergelden,
Samen met deze reis kan u ook de nodige vluchten en huurwagen reserveren.
maaltijden, ferry retour tussen het vasteland en Vancouver Island, inkomtickets Nationale Parken en
parkeertickets, persoonlijke uitgaven en verzekeringen.
Accommodatie
Voor deze reis kan u kiezen uit een verblijf in 2-3* hotels, in 3* hotels en in 4* hotels.
• 2-3* hotels zoals The Barclay Vancouver, Sandman Hotel Victoria, Aava Whistler,
Marmot Lodge Jasper, Harrison Hot Springs Resort of gelijkaardig.
• 3* hotels zoals Sandman Vancouver, Quality Inn downtown Victoria, Aava Whistler,
Chateau Jasper, Elk & Avenue Banff, Prestige Hotel Vernon of gelijkaardig.
• 4* hotels zoals Sheraton Wall Centre Vancouver, Grand Pacific Victoria, Delta Whistler Suites, The Crimson Jasper, Sparkling Hill Resort Vernon of gelijkaardig.
De juiste hotels worden vermeld bij de bevestiging van uw reis.
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Evening wildlife safari,
het 3-daags ´Bear Whisperer´
pakket, een reisgids
´West-Canada´ en
een documentatiemap.

Great
Bear Lake

In het Westen van Canada is er nog heel veel onbewoond terrein,
onbewoond door mensen in ieder geval. Maar in die wildernis leven
nog heel wat dieren. Deze rondreis is ontworpen om maximaal te kunnen genieten van het observeren van deze dieren (elanden, beren, wolven,
herten, bevers, lynxen, etc.). Het begint al met een avondsafari in Banff National Park,
maar de reis omvat ook een tweedaagse avontuurlijke trektocht in de bergen. Optioneel
kan u ook deelnemen aan een boottocht op de Blue River en aan een walvisobservatie
excursie in Victoria.
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van Chicago, richting Pemberton en Whistler. In Whistler vindt iedereen wel zijn gading: van
de spectaculaire omgeving van Blackcomb en Whistler Mountains tot goede restaurants
en een actief uitgaansleven.
Dag 12: Whistler - Victoria (227km + ferry)
470
940
1410 km
Lake City
Vandaag
rijdt
u langs de mooie Sea to Sky highway naar Horseshoe Bay omSalt
daar aan
boord te gaan van de BC Ferry, voor een indrukwekkende zeetocht van 90 minuten door
de Gulf Islands naar Vancouver Island. Hou tijdens de tocht de camera in de aanslag:Denver
hier
kan u orca´s, zeehonden en adelaars te zien krijgen. Victoria, de hoofdstad van British
Columbia heeft een sterk koloniale stempel.
Day 13: Victoria
Victoria, de hoofdstad van British Colombia, is doordrenkt van het koloniale verleden. Zeker
te bezoeken zijn: Beacon Hill Park, Bastion Square, de gebouwen van het Parlement, Chinatown, de binnenhaven en Butchart Gardens.
Aanbevolen activiteit: Whale watching cruise.
Voor de enthousiastelingen zijn er mogelijkheden om walvissen te zien tijdens een cruise
aan boord van een marine wildlife boot. De gids is in staat om individuële orca´s op zicht
te herkennen. Maar de wateren van Juan de Fuca Strait zijn ook de plaats waar andere
walvissen en dolfijnen kunnen geobserveerd worden.
Dag 14: Victoria – Vancouver (64km + ferry)
Vroeg vertrek over de Straat van Georgia naar Vancouver. Ontdek Vancouver, één van de
meest spectaculaire steden ter wereld. Hoogtepunten hier zijn de UBC Museum of Anthropology en het Vancouver Aquarium.
Dag 15: Vancouver (20km) Vertrek naar huis.
Nog een beetje last minute shopping en sightseeing voordat u naar de luchthaven van
Vancouver gaat om uw terugvlucht naar huis te nemen.

Minneapolis
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Dag 1: Calgary
Aankomst op Calgary luchthaven, ophalen van de huurwagen en rit naar het hotel in Calgary
Dag 2: Calgary – Banff (128km)
Nadat u heeft rondgekeken in Calgary, gaat u in westelijke richting naar het Peter Lougheed
Provincial Park in Kananaskis en dan naar Banff.
Dag 3: Banff / Yoho National Park
In het Banff National Park vindt u 53 soorten zoogdieren zoals beren, wolven, elanden en
gemzen. Het Minnewanka meer is een goede plaats om Bighorn schapen te spotten en het
Johnson meer heeft een heel actieve beverkolonie. Coyotes, zwarte beren en herten kan u
terugvinden op de Bow Valley Parkway, de weg van Banff naar Lake Louise.
Inbegrepen activiteit: Evening wildlife safari (2 uur)
Bij deze safari is een gids inbegrepen, die uitgebreid vertelt over de wilde dieren en het ecosysteem in het Nationaal Park, en hij neemt u ook mee naar hele mooie uitzichtspunten.
Dag 4: Banff – Jasper (285km)
Vertrek naar de Icefield Parkway, een van ´s werelds mooiste bergwegen. Probeer onderweg
de rendieren te ondekken aan de Waterfowl Lakes en zwarte beren aan Saskatchewan
Crossing. Probeer ook te stoppen aan het Columbia Icefield, één van de grootste gletsjers
ten zuiden van de poolcirkel.
Dag 5: Jasper.
U kan het Jasper National Park ontdekken met zijn verschillende wandelwegen, zijn meren
zoals het Pyramid Meer en het Patricia Meer en de Maligne River Valley.
Aanbevolen activiteit: Wildlife Discovery Tour
Op de Wildlife Discovery Tour zijn de bekwame gidsen er op getraind om de iconische
dieren van het park te vinden. Klein of groot, er zijn veel dieren te zien in Jasper! Elanden,
herten, berggeiten, vossen, coyotes en wolven zijn maar enkele voorbeelden van de vele
wilden bergdieren in Jasper. De gidsen zijn ook goed onderlegd in de geschiedenis, de
geologie en de ecologie van het gebied en laten u graag de Athabasca Vallei zien op uw
0 km
uitstap.
Dag 6: Jasper – Clearwater (350km)
Vertrek naar het Westen via Mount Robson, de hoogste piek in de Canadese Rockies, naar
Clearwater en het mooie Wells Grey Park. Hoogtepunten onderweg zijn de watervallen van
Helmcken en Spahats en het meer van Clearwater.
Dag 7: Wells Gray Park.
Dit park is bekend voor zijn mooie berggezichten, de flora en fauna met kariboes, rendieren,
zwarte beren, bevers en wolven die vrij in het park rondlopen en de bergrivieren die vol met
forel zitten. Begeleide kano-tochten, paardrijtochten en wandeltochten kunnen ter plaatse
geregeld worden.
Dag 8: Clearwater-Likely (298km)
Vroeg vertrek naar Likely, diep in het hart van British Columbia, in de Caribou bergen. Het
weelderige ecosysteem in de valleien voorziet in eten en bescherming voor ontelbare diersoorten zoals de grizzly en de zwarte beren, hoefdieren, gevogelte, vlinders en heeft een
prachtige plantenwereld.
Dag 9-10: Ecotours BC Package.
Dit opwindende avontuur neemt u mee de bergen in. Hier voelt u de vrijheid van de zuivere
lucht. Dit avontuur gaat naar de hoge bergen,“the land beyond the tree”, waar u vele wilde
dieren en het leven van de bewoners in deze ruige omgeving kan ontdekken. Lokale, zeer
bekwame gidsen zullen u rondleiden en een onvergetelijke ervaring bezorgen.
Hier een lijstje van wat u zoal kan beleven:
• Alpine hiking – met het speciale netwerk van paden bent u altijd binnen het uur op een
plaats waar u een mooi uitzicht op de toppen en de valleien heeft.
• Rotsklimmen
• Wilde dieren spotten (grizzly en zwarte beren, gemzen, kariboes, rendieren, wolven, muilherten, lynxen en wolverines).
• Woongebied van de grizzly beren en de holen van de beren.
• Oude bossen en moerassen (op zoek naar de 1000 jaar oude rode ceder in dit uniek
stukje regenwoud)
• Roepen en volgen van wilde dieren.
• Vogels spotten (adelaars, visarends, reigers, trekvogels,…)
Dag 11: Likely – Whistler(465km)
Vertrek vanuit Likely in de richting van Cache Creek. Net voor u daar aankomt draait u rechtsaf op de 99-S. Rij door Lillooet, tijdens de Gold Rush de grootste nederzetting ten Westen
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Samen met deze reis kan u ook de nodige vluchten en huurwagen reserveren.

Kansas City

WASHINGTON
Accommodatie
Voor deze reis kan u kiezen uit een verblijf in een mix van 2 en 3* hotels, in 3* hotels
of 4* hotels
• 2/3* hotels zoals Banff Inn, Marmot Lodge, Aava Whistler, Comfort Inn, Barclay Hotel
of gelijkaardig.
• 3* hotels zoals Sandman Calgary downtown, Elk & Avenue Banff, Alpine Meadows
Resort, Quality Inn downtown Victoria of gelijkaardig
• 4* hotels zoals Residence Inn Calgary Downtown, Buffalo Mountain Lodge Banff,
The Crimson Jasper, Alpine Meadows Resort, Delta Whisler Village suite, Hotel Grand
Pacific of gelijkaardig.
De juiste hotels worden vermeld bij de bevestiging van uw reis.
Aanbevolen activiteiten
• 3-3,5 uur Wildlife Discovery Tour (dag 5)
• 3 uur Whale watching cruise (dag 13)
Prijs per volwassene: € 144,50

Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
2-3* hotels - CAWE008A			
Twin
Single
A: 01/05-27/05/21			
2399,00
3640,00
B: 28/05-07/09/21			
2589,00
4021,00
C: 08/09-19/09/21			
2867,00
4377,00
D: 20/09-30/09/21			
2794,00
4230,00
E: 01/10-09/10/21			
2338,00
3520,00
Toeslag per nacht per kamer in Calgary in periode 7/6-10/6/21: € 135 en
in periode 9-18/7/21: € 148
Geen vertrek mogelijk op dinsdag of woensdag.
3* hotels - CAWE008B			
Twin
Single
A: 01/05-18/05/21			
2554,00
3952,00
B: 19/05-27/05/21			
2691,00
4225,00
C: 28/05-05/09/21			
2808,00
4458,00
D: 06/09-30/09/21			
3067,00
4776,00
E: 01/10-09/10/21			
2663,00
4168,00
Toeslag per nacht per kamer in Calgary in periode 7/6-10/6/21: € 135 en
in periode 9-18/7/21: € 148
Geen vertrek mogelijk op dinsdag of woensdag
4* hotels - CAWE008C			
Twin
Single
A: 01/05-11/05/21			
2723,00
4289,00
B: 12/05-25/05/21			
2817,00
4477,00
C: 26/05-05/09/21			
3022,00
4888,00
D: 06/09-19/09/21			
3295,00
5233,00
E: 20/09-30/09/21			
3202,00
5046,00
F: 01/10-09/10/21			
2831,00
4504,00
Toeslag verblijf maandag tot donderdagnacht in Calgary: € 52 per kamer per nacht
In periode 7-10/06/21 en 9-18/7/21(Calgary Stampede) is deze reis niet mogelijk.
De vertrekdatum bepaalt de prijs.
Inbegrepen in de rondreis: 14 overnachtingen in logies, Ecotours BC Bear Whisperer
Package met 3x ontbijt, 3x lunch en 3x diner, gidsen, gemotoriseerde apparatuur,
Evening Wildlife Safari in Banff National Park (2 uren op dag 3), pakket documenten
dat voor u klaarligt in het eerste hotel met kaarten, info en tips voor uw veiligheid
wanneer u in contact komt met wilde dieren, een reisgids “West-Canada” per dossier,
verplichte belastingen voor bezoekers aan Canada en de bijdrage Garantiefonds
Reizen.
Niet inbegrepen in de rondreis: Internationale vluchten, huurwagen, ETA-visum, de
aanbevolen activiteiten, de parkeerplaatsen aan de hotels, drinkgeld tijdens de Ecotour($ 155-195 pp),retour ferry tussen het vasteland en Vancouver Eiland, voorgestelde sightseeing en activiteiten gedurende de rondreis, inkom aan de Nationale Parken
en de parkeerplaatsen hierbij, autoverhuur, persoonlijke uitgaven en verzekeringen.
Opmerkingen:
• De routes en uitzichtpunten zijn voorgestelde gebieden die een betere kans bieden
om wilde dieren te zien, maar het biedt natuurlijk nooit garantie hiervoor.
• Het bekijken van wilde dieren gebeurt het beste in de vroege ochtend en ’s avonds.
Vergeet uw verrekijker niet mee te brengen.
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INBEGREPEN:
Columbia Icefields adventure,
een reisgids ´West-Canada´ en
een documentatiemap.

Reis door het Wilde Westen van Canada: ervaar de overweldigende
pracht van de Rocky Mountains, met meren, bergrivieren en watervallen.
De nationale parken van Jasper en Banff zijn plaatsen waar u kans hebt
om de lokale fauna en flora te bewonderen. Een uitstap op een gletsjer staat
ook op het programma. U komt in aanraking met het pioniersverleden van de goudzoekers en met de cultuur van de Indianen. Eenmaal over de Rockies, daalt u af naar de kust
met Victoria en Vancouver als orgelpunten van deze reis.
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Dag 1: Calgary - Lake Louise (188 km) of Emerald Lake (220 km)
Na aankomst in Calgary rijdt u naar de spectaculaire Rocky Mountains van Banff National Park.
Dag 2: Banff / Yoho National Park
Vanuit Banff kan u zeer mooie tochten maken naar Bow River Falls, Vermilion Lakes en Tunnel
Mountain. U kan eveneens musea en warmwaterbronnen bezoeken of prachtige wandelingen maken. De hoogtepunten van het Yoho National Park zijn de Takakkaw watervallen, de
unieke Spiral Train Tunnels en de natuurlijke stenen brug.
Dag 3: Lake Louise - Jasper (237 km) of Yoho - Jasper (200 km)
U vertrekt naar de Icefield Parkway en de Columbia Icefield, een van de grootste ijsvlaktes ten
zuiden van de poolcirkel.
Inbegrepen activiteit: Columbia Icefield Glacier Adventure.
Recht tegenover het Columbia Icefield Visitors Centre ligt de Athabasca gletsjer – een tong
van ijs van 6km lang en 1km breed. U gaat met de Ice Explorer naar het midden van de
gletsjer waar u kan uitstappen en over het ijs wandelen, dat over een periode van 400 jaar
werd gevormd.
Dag 4: Jasper en Jasper National Park
Ontdek het Jasper National Park met zijn uitgebreid netwerk aan wandelwegen, zijn meren
zoals het Pyramid Meer, het Patricia Meer, Medicine Meer en de Maligne River Valley, waar u
naar de Maligne Canyon met zijn nauwe doorgang en zijn kalkstenen muren, kan wandelen.
U kan ook de tramway nemen naar Whistler Park of gaan raften of wandelen.
Dag 5 : Jasper - Clearwater (350 km)
U rijdt naar het westen via Mount Robson, de hoogste berg in de Canadese Rockies, naar
Clearwater en het prachtige Wells Gray Park. De hoogtepunten zijn de Helmcken watervallen,
de Spahats watervallen en het meer van Clearwater.
Dag 6 : Wells Gray Park
Wells Gray Park heeft zeer mooie berglandschappen. Het gebied is rijk aan flora en fauna.
Kariboes, elanden, zwarte beren, bevers en wolven lopen vrij rond in het park en de plaatselijke
beken zijn goed gevuld met forel. U kan hier ook kanoën, paardrijden en wandelen.
Dag 7 : Clearwater - Gold Bridge (380 km)
U vertrekt naar Kamloops en naar het westen via Cache Creek naar Lillooet, dat bekend is om
zijn spectaculaire canyon-landschappen en zijn Gold Rush geschiedenis. Een weg door de
wildernis (meestal onverhard) leidt tot Gold Bridge.
0 km
470
940
1410 km
Dag 8 : Tyax Mountain Lake Resort – vrije dag.
Kano´s, roeiboten, waterfietsen, volleybal- en tennisbanen zijn gratis te gebruiken voor de gasten. Vissen, paardrijden, mountainbiken en nog veel meer activiteiten zijn beschikbaar tegen
betaling.
Dag 9: Gold Bridge - Whistler (219 km)
U rijdt naar Lillooet en dan gaat u via de schilderachtige Duffy Lake Road naar het bergdorp
Whistler. Whistler biedt het volledige scala van activiteiten in de buitenlucht van Zip-trekking
naar meer gewone wandelingen en kabelbanen.
Dag 10 : Whistler – Egmont (180 km + ferry)
U rijdt vandaag naar het Zuiden over de Sea-to-Sky Highway langs de oevers van de Howe
Sound. Zodra u bij Horseshoe Bay komt, neemt u de tijd om te lunchen en eventueel een 2
uur durende cruise te doen. Daarna neemt u de BC Ferry naar Langdale aan de Sunshine
Coast. U rijdt nu verder langs de dorpen Gibsons en Sechelt naar het kleine dorpje Egmont.
Aanbevolen activiteit: 2 uur durende Sewell´s Sea Safari
Met een ervaren gids aan het roer zal u niets missen tijdens deze cruise op zee. Ontdek
het spectaculaire Howe Sound met een 2 uur durende cruise doorheen de spectaculaire
landschappen en natuur, die de kust van British Columbia wereldberoemd maken! Eén van
de bezienswaardigheden is Pam Rocks, waar men zeehonden kan spotten en waar steeds de
majestueuze adelaars over uw hoofd meevliegen. Bij terugkeer naar Horseshoe Bay hebt u
een spectaculair uitzicht van de skyline van West Vancouver. (Afvaarten zijn er van Horseshoe
Bay om 11:00, 13:30 en 16:00)
Dag 11 : Egmont - vrije dag
Ontdek de Sunshine Coast of probeer een aantal van de door de lodge aangeboden activiteiten. In de buurt van Egmont zijn er getijden-stroomversnellingen bij Skookumchuck Narrows,
een van de meest opwindende bezienswaardigheden aan de kust. Het verschil in hoogte van
het waterpeil kan tot twee meter oplopen, waardoor er stromingen veroorzaakt worden van
meer dan 30 km per uur. In het Sechelt dialect staat het woord “skookum” voor sterke en het
woord “chuck” voor water - een zeer toepasselijke naam voor dit indrukwekkende natuurverschijnsel.
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Accommodatie
Voor deze reis kan u kiezen uit een verblijf in 3* hotels
of 3,5* tot 4* hotels.
• 3* hotels zoals Lake Louise Inn deluxe queen room,
Sunwapta Falls Resort Jasper, Tyax forest view room,
Aava Whistler, Tofino Resort, Sandman Vancouver
City Centre of gelijkaardig.
• 3,5* tot 4* hotels zoals Emerald Lake Lodge , Crimson
Suproom,
erior
Lakeview
Jasper, Alpine Meadows Resort, Tyax lake
Delta Whistler Village Suites, Waters Edge Suites Tofino, Sheraton Wall Centre Vancouver of gelijkaardig.
De juiste hotels worden vermeld bij de bevestiging van
uw reis..

Winnipeg

Minneapolis

UNITED STATES
Salt Lake City

Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
3* hotels - CAWE009A			
Twin
Single
A:22/05-28/05/21			 1790,50
3348,50
B:29/05-02/06/21			 2039,50
3846,50
C:03/06-27/06/21			 2193,00
4161,00
D:28/06-10/09/21			 2230,00
4236,00
E:11/09-19/09/21			 2193,00
4162,00
F:20/09-26/09/21			 2004,00
3698,00
Toeslag van € 21 per kamer voor een verblijf in Jasper op vrijdag en/of zaterdag.
Toeslag van € 17 per kamer voor een verblijf in Goldbridge op vrijdag en/of zaterdag.
3.5-4* hotels - CAWE009B			
Twin
Single
A:22/05-26/05/21			 2303,00
4402,50
B:27/05-02/06/21			 2543,00
4883,00
C:03/06-04/09/21			 2779,50
5369,00
D:05/09-16/09/21			 2617,00
5044,50
E:17/09-22/09/21			 2533,00
4876,50
F:23/09-26/09/21			 2459,00
4715,50
Toeslag van € 17 per kamer voor een verblijf in Goldbridge op vrijdag en/of zaterdag.
De vertrekdatum bepaalt de prijs.
Inbegrepen in de rondreis: 14 overnachtingen op basis van logies, 2 overnachtingen met half
pension in Egmont, de inbegrepen excursie Columbia Icefield Glacier Adventure, documentatiemap
met kaarten en informatie, een reisgids “West-Canada”, verplichte belastingen voor bezoekers naar
Canada en bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen in de rondreis: Internationale vluchten, huurwagen, ETA-visum, ferries tussen het
vasteland, de Sunshine Coast en Vancouver Island, parking en inkomgelden parken, maaltijden,
persoonlijke uitgaven, verzekeringen, de parkeerplaatsen aan de hotels, voorgestelde sightseeing en
activiteiten gedurende de rondreis, inkom aan de Nationale Parken en de parkeerplaatsen hierbij.

Denver
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17-daagse autorondreis

Lake Michig

A L A S K A

West-Canada

d
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Aanbevolen excursie pakket:
• Sewells Marine Eco sea safari. ( dag 10)
• Tofino Bear watch day (dag 13)
Prijs per volwassene: € 173,50. Per kind 5-12j.:
€ 125,50

Kansas City

Chicago

A

Dag 12 : Egmont - Tofino / Ucluelet (320 km + 2 ferry’s)
Maak een korte rit van de lodge naar de Earls Cove Ferry Terminal om de veerboot naar Saltery Bay te nemen. Van daaruit rijdt u
naar Powell River en gaat u aan boord van de ferry naar Comox op Vancouver Island.
Daarna rijdt u verder westwaarts naar Cathedral Grove voor een wandeling door een bos met torenhoge, 800 jaar oude bomen.
Vervolgens gaat u verder westwaarts door het Pacific Rim National Park met zijn lange ruige stranden en regenwoud naar Tofino.
Dag 13 : Tofino – vrije dag.
Tofino is het best te omschrijven als ongelooflijk! Bezoekers komen van heinde en ver om walvissen te spotten, te kajakken, door
de wildernis te wandelen en om te strandjutten.
Aanbevolen activiteit: Coastal Bear Watch
ce uit het regenwoud om zich te voeden met krabben
U vaart langs kleine fjordeilanden en beschutte baaien. ZwarteLaberen
wrenkomen
Sten andere kustdieren. Observeer het vanop een veilige en comfortabele
24´ Zodiac. U goed geinformeerde gids deelt zijn kennis
over de zwarte beren en andere wilde dieren die u wel al eens te zien krijgt zoals zeehonden, arenden, bruinvissen en reigers. Een
relaxte uitstap waarbij u zeker uw fototoestel niet mag vergeten !
Dag 14 : Tofino - Victoria (316 km)
Vandaag gaat u zuidwaarts langs de Island Highway naar Victoria. Onderweg maakt u een stop bij Chemainus waar u interessante muurschilderingen, gemaakt door lokale kunstenaars, kan bekijken en een bezoek kan brengen aan de leuke boetiekjes.
Lake gaat u verder Zuidwaarts naar Duncan voor een bezoek aan het Quw´utsun Cultureel Centrum. Deze rondleiding begint
Daarna
Huron
aan
het Long House Story Centre en met een bezichtiging van de “Great Deeds”, een dramatische multi-media show, die de
Lake stam vertelt. Daarna bezoekt u de snijwerk-loodsen waar de kunstenaars hun traditionele manier
geschiedenis van de Cowichan
Ontario
van beeldhouwen laten
zien en krijgt u een rondleiding in het Bighouse, een traditioneel langwerpig kust-huis. Daarna gaat u
verder langs deieMalahat naar Victoria voor uw overnachting.
r
e E - Vancouver (64 km + ferry).
Dag 15
La:kVictoria
U gaat vanuit Victoria naar de Swartz Bay Ferry Terminal. Op de terugweg (als u voldoende tijd heeft) kunt u stoppen voor een
bezoek aan de wereldberoemde Butchart Gardens, een van de meest spectaculaire bloementuinen in Canada. Aangelegd begin
vorige eeuw, op de resten van een steengroeve, is de tuin zo georganiseerd en geplant dat hij het hele jaar rond bloeiende
planten heeft. Enkele van de hoogtepunten van de tuinen zijn onder meer de Italiaanse tuinen, de Japanse tuinen, de Engelse
rozentuin en de Star Vijver. Vervolgens rijdt u naar Swartz Bay voor de 90 minuten durende overzet naar Tsawwassen, vanwaar
het een korte rit is naar Vancouver.
Dag 16 : Vancouver
Vancouver is prachtig gelegen aan de oevers van de Stille Oceaan met als de achtergrond de Coast Mountains. U moet zeker de
volgende plaatsen gaan bezoeken: de Capilano brug over de Capilano Canyon en de Skyride naar de top van de Grouse berg.
Vanaf beide plaatsen hebt u een schitterend, panoramisch zicht op de stad. Andere attracties van de stad zijn Granville Island
markt, UBC Museum of Anthropology met displays over de inheemse cultuur, Vancouver Aquarium, Capilano Bridge en Grouse
Mountain .
Dag 17 : Vancouver - Terugreis
U vertrekt naar de luchthaven van Vancouver waar u uw huurwagen achterlaat en de terugvlucht naar huis aanvat.
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Uurregeling Inside Passage
De Inside Passage Cruise – Northbound op dag 13 van het reisschema moet op de
volgende dag vallen om aan te sluiten met het vaarschema van de veerboot: van 1
juni tot 29 september 2021:
• Juni, Juli en September -> op oneven dagen
• Augustus -> op even dagen
De 16 uur durende veertocht vertrek vanuit Port Hardy om 7u30 ’s morgens om toe
te komen in Prince Rupert om 23u30.

Portland

Minneapolis

UNITED STATES

km

A

het programma. Onderweg naar Smithers maakt u een
stop aan het K’san Native Village in Hazelton. Deze zorgvuldig heropgebouwde Gitskan Indiase Gemeenschap
presenteert authentieke voorbeelden van erfgoed en ambachten van de Pacific Northwest Stammen.
Dag 15: Smithers – Prince George (381 km)
U kan een omweg maken naar Fort St. James National
Historical Site, een gerestaureerde site in bonthandel die
de geschiedenis en het avontuur van Canada’s bonthandel belicht.
Dag 16: Prince Georges – Jasper (374 km)
De route steekt de Yellow Head Pass over naar het oosten, langs Mount Robson, de hoogste top in de Canadian
Rockies, en verder door tot het Jasper National Park.
Dag 17: Jasper
Bezoek het Jasper National Park. Bewandel de mooie
wandelpaden en ontdek de vele meren zoals de Pyramid
en Patricia meren alsook de vallei van de Maligne rivier.
Dag 18: Jasper – Lake Louise (225 km)
’s Ochtends rijdt u naar het zuiden langs de Icefield
Parkway, die slingert tussen grillige bergtoppen, sprankelende meren en majestueuze gletsjers. Uw dag eindigt in
Lake Louise, ‘The Jewel of the Rockies’.
Inbegrepen activiteit: Columbia Icefields Glacier Adventure
Tegenover het Columbia Icefield Visitor’s Centre bevindt
zich de Athabasca Glacier, een tong van ijs van 6 km lang
en 1 km breed. Via een speciaal ontworpen Ice Explorer
gaat u naar het midden van de gletsjer waar u kan uitstappen op het ijs.
Dag 19: Lake Louise – Calgary (183 km)
Bewonder de schoonheid van één van de meest gefotografeerde vergezichten ter wereld.
Afhankelijk van het tijdschema van uw terugvlucht begeeft u zich naar het zuidwesten, door het Banff National
Park naar de luchthaven van Calgary. Inlevering van de
huurwagen en check-in voor de terugvlucht.

Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
Logies alleen
3* hotels - CAWE012
Twin
Single
Triple
Quad
A:20/05-24/05/21
2207,00
4129,50
1675,50
1410,00
B:25/05-06/06/21
2296,50
4308,50
1735,00
1454,50
C:07/06-17/09/21
2343,50
4401,00
1766,50
1478,00
Toeslag per nacht per kamer in Calgary in periode 7/6-10/6/21: € 135 en
in periode 9/7-18/7/21: €148
De vertrekdatum bepaalt de prijs.
Inbegrepen in de prijs: 18 overnachtingen op basis van logies alleen, Inside Passage Ferry (zie
opmerking hierboven) van Port Hardy naar Prince Rupert (voor een standaard type wagen tot 6m
lang), Banff Evening Wildlife Safari, Vancouver Hop on, Hop off 2 daags duoticket, Columbia Icefield
Glacier Adventure documentatiepakket met kaarten, een reisgids ‘West-Canada’ , alle toepasselijke
belastingen en de bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen in de prijs: huurwagen, ferry tussen het vasteland en Vancouver Island, dagkajuit,
gereserveerde zitplaats in de Aurora Lounge of toeslag voor overmaats voertuig voor de Inside Passage Ferry, parkeergelden aan de hotels, toegangstickets of parkeergelden voor de nationale parken
en/of bezienswaardigheden, maaltijden, dranken, persoonlijke uitgaven en verzekeringen.
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Dag 1: Calgary
Bij aankomst op de luchthaven van Calgary haalt u de huurwagen op en
rijdt u naar het centrum van de stad.
Dag 2: Calgary – Banff (123 km)
Mogelijkheid om eerst de mooie uitzichten over de stad te bekijken vanaf de Calgary
Tower of om een geleid bezoek aan het Calgary Olympic Park, de site van de winter olympische Spelen van 1988, te maken.
Daarna gaat u via de uitlopers van de Rocky Mountains naar het Banff National Park.
Dag 3: Banff
Breng de dag door met een bezoek deze prachtige stad en de nationale parken. Banff biedt u een grote variëteit aan activiteiten. De populaire Sulphur Mountain Gondola
belooft een prachtig uitzicht, en The Cave & Basin Nationale Historische Site brengt een
unieke kijk op de geschiedenis van Banff en zijn hete bronnen die leidden tot de ontwikkeling van de stad.
Inbegrepen activiteit: Banff Evening Wildlife Safari
Met deze excursie brengt een minibus u langs de belangrijkste uitzichtpunten van de
Nationale Parken met gedetailleerde informatie van de gids omtrent de wilde dieren en de
ecologie. U wordt opgehaald en teruggebracht aan uw hotel.
Dag 4: Banff – Revelstoke (281 km)
Ga deze ochtend noordwaarts naar Lake Louise en bewonder de schoonheid van één
van de meest gefotografeerde vergezichten ter wereld. In de namiddag brengt de rit u
langs het Yoho National Park, Rogers Pass en Glacier National Park, enkele van de meest
pittoreske gebieden van Canada.
Dag 5: Revelstoke – Kelowna (205 km)
Terwijl u meer naar het zuidwesten gaat, ziet u de landschappen veranderen van ruige
bergtoppen naar de rollende valleien van de Okanagan regio van British Columbia. Deze
streek produceert de beste wijnen van British Columbia en is ook bekend voor zijn fruitteelt.
Dag 6: Kelowna – Vancouver (392 km)
Reis deze ochtend langs de oevers van Lake Okanagan tot Penticton. Ga verder via de
kleine steden Keremeos en Princeton naar Manning Park. Dit park beslaat 66,884 hectare
en is vermaard voor zijn wandelpaden en de wilde dieren. In de namiddag rijdt u door de
vruchtbare vlakten van de Fraser River Valley om de bruisende stad Vancouver te bereiken.
Dag 7 en 8: Vrije dagen in Vancouver
Vandaag en morgen heeft u de mogelijkheid om Vancouver te bezoeken, één van de
spectaculairste steden ter wereld.
Inbegrepen activiteit: Vancouver Hop-on Hop-off 2-daags Dual Pass
Bezoek de stad aan boord van bussen met open dak en trams in de stijl van San Francisco. Met deze flexibele duoticket combinatie van de stads- en parkroutes ontdekt u alle
hoogtepunten van Vancouver, inclusief belangrijke attracties en pittoreske bezienswaardigheden. U kan op- en afstappen aan elke van de 29 stopplaatsen. Commentaar in het
Engels of Frans.
Dag 9: Vancouver – Victoria (64 km + ferry)
De rit vervolgt zuidwaarts naar Tsawwassen om de ferry naar Vancouver Island te bereiken
(niet inbegrepen). Hou uw fototoestel bij de hand tijdens de 90’ durende overzet – orka’s,
zeehonden en arenden kunnen gespot worden. Rij dan verder langs het Saanich Schiereiland naar het centrum van Victoria.
Dag 10: Victoria
Verken British Columbia’s regionale hoofdstad die doordrenkt is van koloniaal erfgoed.
Breng zeker een bezoek aan Beacon Hill Park, Bastion Square, de Parlementsgebouwen,
Chinatown, de Binnenhaven en het historische Empress Hotel. Een bezoek aan de wereldberoemde Butchart Gardens, net ten noorden van de stad, wordt ook erg aanbevolen.
0 km
470 op voorhand
940 geboekt
1410
Voor de liefhebbers kunnen er optioneel walvisobservatietochten
worden.
Dag 11: Victoria – Campbell River (286 km)
Vandaag gaat u naar het noorden langs de oostkust van Vancouver Island in de richting
van Campbell River, één van de beste zalm viscentra ter wereld. Passeer langs Duncan,
bekend om zijn totempalen en Chemainus met zijn kleurrijke muurschilderingen. Indien
de tijd het toelaat, kan u aan Nanaimo een omleiding nemen om de Cathedral Grove te
bezoeken, een oud bos met 800 jaar oude Douglas Fir bomen.
Dag 12: Campbell River – Port Hardy (234 km)
Vervolg de weg naar het noorden en maak een stop in Telegraph Cove voor een kort bezoek dit dorp aan het water met een historische promenade. Dit is ook één van de beste
locaties om walvissen te spotten.
Dag 13: Port Hardy – Prince Rupert
Vandaag doet u de Inside Passage. Deze 16uur durende overtocht is bij uitstek het hoogtepunt van deze reis. Naast de adembenemende uitzichten kan u ook zee arenden, zeehonden en mogelijks ook Orka´s spotten.
Dag 14: Prince Rupert – Smithers (350 km)
Voor vandaag staat er een rit door het wilde en ruige achterland van British Columbia op
28
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vanaf € 2207 p.p.

INBEGREPEN:
Banff Evening Wildlife Safari,
Vancouver Hop on, Hop off
2 daags duoticket, Columbia
Icefield Glacier Adventure, een
reisgids ´West-Canada´ en
een documentatiepakket.
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Samen met deze reis kan u ook de nodige vluchten
en huurwagen reserveren.
Accommodatie
Voor deze reis verblijft u in 3* hotels zoals Sandman
downtown Calgary, Elk & Avenue Banff, Coast Capri
Kelowna, Coast Discovery Inn and Marina Campbell
River, Prestige Prince Rupert Hotel, Chateau Jasper
of gelijkaardig. De juiste hotels worden vermeld bij
de bevestiging van uw reis.
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Alaska

Alaska Adventure (USA)
12-daagse autorondreis
vanaf € 1618,50 p.p.

165 O

INBEGREPEN:

150O

Tundra wilderness,tour,
museum van het Barrow
noorden,
reisgids Alaska.

135 O

BEAUFORT SEA

Alaska spreekt tot de verbeelding: een groot onbekend gebied, waarvan we weten dat er prachtige ongerepte natuur is en dat er nog heel
wat wilde dieren leven. Maar het is ook het land van steden als Anchorage, Fairbanks en Valdez. De mensen die u er kan ontmoeten zijn gehard door
de elementen, maar ook gastvrij en bereid om hun land te tonen aan de (weinige)
bezoekers die er komen. Dat is dan ook wat u er bent: eerder bezoeker dan toerist...

CHUKCHI SEA
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Dag 1: Anchorage
G
B ophalen
Bij aankomst op de internationale luchthaven van Anchorage gaat u uw huurauto
N
R O O
en vertrekt u naar de binnenstad van Anchorage.
K S
R A
Dag 2: Anchorage - Talkeetna (182 km)
U gaat via de Glenn Highway, langs de Alaska Native Heritage Center, naar de Thunderbird
Falls en het Native Village van Eklutna. U kan onderweg stoppen bij Wasilla, de vroegere thuisbasis van de wereldberoemde Iditarod race. Daarna gaat u verder
langs de Parks
Kotzebue
Highway NorthA naar
Talkeetna,
een kleine gemeenschap met het typisch karakter van het
R CTIC
CIR CLE
AR CT I C C I R C LE
binnenland van Alaska.
Dag 3: Talkeetna - Denali National Park (246 km)
Vandaag trekt u verder noordwaarts naar Denali. Een goed vertrekpunt voor een bezoek in
Ma
Denali is het Denali Visitor Center waar er informatieve exposities en informatie over het Park
c ke
nzie
M
on
k
A
u
Service programma te vinden zijn. De rest van de dag is vrij voor optionele excursies zoals
Y
CKE
Fairbanks
Nome
N ZI
raften of een jeep-safari (niet inbegrepen).
E
Dag 4: DenaliChukchi
National Park
M
Inbegrepen activiteit:
Tundra Wilderness Tour
Peninsula
O
Deze rondrit neemt u mee op een 7 uur durende tocht naar het hart van het Denali Wildlife
R
Park waar kariboes, elanden, grizzly beren, wolven en Dall schapen vaak worden gezien.
6194
A N
K A
Mount Mc Kinley
G E
S
Een ervaren natuurgids geeft u een overzicht van het land en zijn wilde dieren. Een pickA Talkeetna
nick-doos is voorzien tijdens de rondrit.
Dag 5: Denali - Fairbanks (194 km)
S
Glennallen
U rijdt 2 uur noordwaarts naar Fairbanks via de historische stad Nenana, dat een knoopPalmer Anchorage
ko
punt van spoorwegen was, en het oude mijnkamp van Ester. De rest van de dag is vrij om
n
Fairbanks te verkennen. Misschien wilt u wel van een tocht met een historische raderboot
Valdez
Kenai
op de rivier genieten.
Whitehorse
Cordova
Dag 6: Fairbanks
60 O
Seward
Deze dag bent u vrij om de omgeving van Fairbanks te ontdekken. Er is wel één excursie
voorzien.
Inbegrepen activiteit: Universiteit van Alaska - Museum van het Noorden.
Ontdek een bloeiende toeristische attractie, een essentieel onderdeel van de Universiteit
Dag 12: Palmer - Anchorage (69 km)
JUNEAU
van Alaska en het enige onderzoeks- en onderwijsmuseum in Alaska. Het museum onderU vertrekt naar de luchthaven van Anchorage waar u uw huurwagen achterlaat en de
zoekt collecties die miljoenen jaren van de biologische diversiteit en duizenden jaren van
Kodiak
terugvlucht naar huis aanvat.
culturele tradities in het Noorden vertegenwoordigen. Het museum is ook de leidinggeSitka
N
vende opslagplaats voor artefacten en specimens die verzameld werden in Alaska en is
A
l
eu
t
ian
A
I
Transport
ook een leider in het onderzoek van de noordelijke natuurlijke en culturele geschiedenis.
T
B as in
Samen met deze reis kan u ook de nodige vluchten en huurwagen reserveren.
Dag 7: Fairbanks – Glennallen
U
Accommodatie
Daarna rijdt u verder van Fairbanks naar North Pole, de thuisbasis van de Kerstman,
L E en
Ketchikan
Voor deze reis verblijft u in 2-3* hotels zoals Ramada Anchorage Downtown, Talkeetna
naar de Delta Junction, waar u de Alaska pijpleiding kan bezichtigen. Dan gaatAhet verder
Alaskan Lodge, Denali Grizzly Bear Lodge, Caribou Hotel Glennallen, Knik River Lodge Palnaar het zuiden via de Richardson Highway. Hier passeert u deshistorische roadhouses en
Queen Charlotte
dPreserve. Dit gebied van Alaska
mer of gelijkaardig.
prachtige uitzichtpunten van de Wrangell-St. Elias National
n
a
Islands
De juiste hotels worden vermeld bij de bevestiging van uw reis.
biedt indrukwekkende vergezichten van enkelesvanl de hoogste toppen van Noord-Amerika.
I
Dag 8: Glennallen – Valdez
t i a n van het Wrangell-St. Elias National Park en het
u hoofdkwartier
Vanmorgen bezoektl uehet
A
ranger-station of neemt u een optionele flightseeing toer over de Wrangell-St Elias Park
Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
voordat u verder in zuidelijke richting rijdt via de spectaculaire Richardson snelweg naar
2/3* hotels - CAAL001			
Twin
Single
Valdez. Uw reis leidt naar de Chugach Mountains en de Thompson Pass. Voorzie
een stop
O
165
150O
135 O
A:17/5-21/5/21			 1618,50
2997,50
bij Worthington Glacier en Bridal Veil Falls voor u in Valdez aankomt.
Dag 9: Valdez
B:22/5-30/5/21			 1774,00
3275,50
Vrije dag om te genieten van Valdez en omgeving. Probeer een ontspannen en schilderC:31/5-5/6/21			 1864,50
3454,50
achtige kajaktocht te doen of een gletsjercruise (niet inbegrepen) voor een close-up van
D:6/6-7/8/21			 1954,50
3635,00
de gletsjers van de Prince William Sound.
E:8/8-31/8/21			 1864,50
3454,50
Dag 10: Valdez - Palmer (414 km)
F:1/9-8/9/21			 1794,50
3312,50
Vandaag gaat u terug noordwaarts naar Glennallen en dan draait u naar het westen door
De vertrekdatum bepaalt de prijs.
de Matanuska vallei richting Palmer en Knik River. Ontdek de prachtige Matanuska gletsjer,
Inbegrepen in de rondreis: 11 overnachtingen op basis van logies, Tundra wilderness tour (dag 4),
de grootste gletsjer in Alaska waar een toegangsweg heen gaat. U kan er lopen op en foto’s
Universiteit van Alaska Museum van het noorden (dag 6), documentatiemap met kaarten en infornemen van het oude ijs of een rondleiding doen met professionals die u alles leren over de
matie, een reisgids “Alaska” per dossier, verplichte belastingen voor bezoekers naar USA en bijdrage
ijsformaties. In Palmer kan u ook nog de Musk-Ox Farm bezoeken.
Garantiefonds Reizen
Dag 11: Palmer
Niet inbegrepen in de rondreis: Internationale vluchten, huurwagen, ESTA visum, maaltijden,
Vrije dag om de stad te verkennen of, ontspannen op de veranda van uw huisje, te genieten
persoonlijke uitgaven, verzekeringen , de parkeerplaatsen aan de hotels, voorgestelde sightseeing en
van het uitzicht op de rivier de Knik. Optionele activiteiten zoals wandelen bij Hatcher Pass,
activiteiten gedurende de rondreis, inkom aan de Nationale Parken en de parkeerplaatsen hierbij.
airboat tours, heli-hiking, flightseeing, helikopter landingen op de gletsjer en meer.
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde inkomgelden, niet-vermelde maaltijden en verzekeringen.
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Dag 9: Denali National Park - Anchorage (384 km)
Op uw terugreis naar Anchorage raden wij een stop aan in Wasilla waar u het Iditarod
Museum kan bezoeken, in Palmer aan de muskusossen boerderij of in Eklutna aan het
Native Village.
Dag 10: Vertrek uit Anchorage
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Gulf of Alaska

Eastern City Lights
9 dagen en 4 citytrips, 9 dagen en 4 interessante en zeer verschillende steden verbonden
met de trein. Een prachtige en ontspannen manier om het hart van Oost-Canada te ontdekken.
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Meer informatie vindt u op www.gallia.be/Canada/start.htm
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Queen Charlotte
Islands

Volledig programma en prijzen op www.gallia.be/Canada/treinreis/Eastern-city-lights.htm
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Volledig programma en prijzen op www.gallia.be/Canada/treinreis/montreal-quebec.htm
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Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
2/3* hotels - CAAL02A			
Twin
Single
A:12/5-20/5/21			 1408,50
2559,00
B:21/5-30/5/21			 1706,50
3122,00
C:31/5-31/8/21			 2103,00
3916,50
D:1/9-5/9/21			 1934,50
3579,50
3/4* hotels - CAAL02B			
Twin
Single
A:15/5-20/5/21			 1881,00
3507,00
B:21/5-29/5/21			 1998,50
3707,50
C:30/5-28/6/21			 2492,50
4694,50
D:29/6-11/8/21			 2574,50
4858,00
E:12/8-30/8/21			 2467,80
4644,50
F:31/8-5/9/21			 2256,50
4223,00
De vertrekdatum bepaalt de prijs.
Inbegrepen in de rondreis: 9 overnachtingen op basis van logies, Alyska Aerial Tram ride(dag 5), Tundra
wilderness tour (dag 8), documentatiemap met kaarten en informatie, een reisgids “Alaska” per dossier,
O
verplichte belastingen voor bezoekers naar USA en bijdrage Garantiefonds
Reizen
Niet inbegrepen in de rondreis: Internationale vluchten, huurwagen, ESTA visum, maaltijden, persoonlijke uitgaven, verzekeringen , de parkeerplaatsen aan de hotels, voorgestelde sightseeing en activiteiten
gedurende de rondreis, inkom aan de Nationale Parken en de parkeerplaatsen hierbij, verzekeringen.

6-daagse combinatie van de prachtige steden Montreal en Quebec. Geniet in alle vrijheid
door het reizen met de trein. Ter plaatse verplaatst u zich met het openbaar vervoer, te voet
of per fiets.

T

Transport
Samen met deze reis kan u ook de nodige vluchten en huurwagen reserveren.
Accommodatie
Voor deze reis heeft u de keuze tussen verblijven in 2-3* hotels of 3-4* hotels.
• 2-3* hotels zoals Ramada Anchorage Downtown, Talkeetna Alaskan Lodge, Denali
Bluffs of gelijkaardig.
• 3-4* hotels zoals Hilton Anchorage, Harbour 360 Hotel, the Hotel Alyeska(summit
room) of gelijkaardig.
De juiste hotels worden vermeld bij de bevestiging van uw reis.

Montreal & Quebec City

N

A

Volledig programma en prijzen op www.gallia.be/Canada/treinreizen.html
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Met het openbaar vervoer en transfers
Canada ontdekken

© Jim Feng
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Whitehorse

Seward

Kodiak

Deze wereldberoemde, luxe trein rijdt bij daglicht door de wilde schoonheid van het Westen
van Canada. Het is de beste manier om de majestueuze Canadese Rocky Mountains te
aanschouwen. De Rocky Mountaineer rijdt op verschillende trajecten tussen Vancouver en
Lake Louise, Jasper en Calgary. U kiest voor een zitje aan een gewoon venster
O of een zitje
onder het panoramisch dak.
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Dag 1: Anchorage
De grootste stad van Alaska, Anchorage, biedt heel wat mogelijkheden. Ontdek de Tony
Knowles Coastal Trail met uitzicht op het Cook Inlet en 6 verschillende bergketens. Bezoek
Sunshine Plaza shopping mall, het Earthquake park of het Alaska Native Heritage Center
waar u kennis maakt met de tradities en talen van de oorspronkelijke inwoners. Geniet
vooral ook van de vele uren daglicht en de middernachtszon.
Dag 2: Anchorage - Seward (204 km)
Geniet van de ochtend in Anchorage en rij namiddag langs de Cook Inlet´s Turnagain Arm
naar Seward. Onderweg kijkt u uit naar Dall schapen, zwarte beren en beluga walvissen. Wij
raden aan te stoppen aan het Alaska Wildlife Conservation Center, een park waar u tussen
de wilde dieren kan rijden. U ziet er beren, caribous, elanden en muskusossen. Daarna rijdt
u verder door het Kenai berglandschap naar Seward.
Dag 3: Seward
Vrije dag in Seward. Ga eventueel op cruise in het Kenai Fjords National Park. Daarbij ziet
u dikwijls walvissen, zeeleeuwen, zeeotters, papegaaiduikers en dolfijnen. Maar u kan ook
een bezoek brengen aan het Alaska Sealife Centre om meer te weten te komen over het
rijke mariene leven in de regio. Een ander interessant idee is een bezoek aan de Exit Glacier
van het Harding Ice Field.
Dag 4: Seward - Girdwood (144 km)
Ofwel maakt u er een rustige morgen van ofwel kiest u voor een optionele 2u durende trip
met een rubber boot waarbij u de Upper Kenai Rivier zachtjes afdrijft. Tijdens de tocht houdt
u de ogen open voor wild op de oevers of in het water. Daarna rijdt u naar Girdwood. Hier
zijn er heel wat mogelijkheden voor activiteiten zoals bv een mountainbiketour.
Dag 5: Girdwood
Geniet van de mogelijkheden van Girdwood of rijdt naar Whittier voor een gletsjer cruise.
Inbegrepen activiteit: Alyeska Aerial Tram
Met de Alyeska Aerial Tram gaat u op 7 minuten van uw hotel naar de top van Mount Alyeska
op 700 meter. Hier ziet u kilometers ver in alle richtingen, ook zicht op de Turnagain Arm, 7
´hangende´ gletsjers en oneindige bergtoppen tot ver in de Chugach bergketen.
Dag 6: Girdwood - Talkeetna(240 km)
Vandaag rijdt u naar het noorden en Talkeetna, bekend als startpunt voor klimexpedities
in het Denali National Park. Hier geniet u van wandelingen en de uitzichten op Denali.
Optioneel kiest u voor een tocht met een jetboot of een uitstap met een ski-vliegtuigje
naar Denali.
Dag 7: Talkeetna - Denali National Park (246 km)
Tijdens uw rit naar het Denali National Park geniet u van het impressionante uitzicht op de
majestueuze bergen. Denali National Park is een van ´s werelds grootste wildernis gebieden. Het biedt een uitgebreid gamma aan activiteiten. ´s avonds geven Park Rangers een
fotovoorstelling van het park in het bezoekers centrum.
O
Dag 8: Denali National Park
Inbegrepen activiteit: Tundra Wilderness Tour
Een ervaren natuurgids neemt u 7u lang mee op uitstap naar het hart van het nationaal
park. Hier worden vaak caribous, elanden, grizzly beren, wolven, Dall schapen gezien. Een
lunchpakket is inbegrepen in de tour.

Y

Geniet van het contrast tussen de zeelandschappen en de majestueuze bergketens, het
uitgestrekte van de kustlandschappen en het ongetemde van de wildernis.
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Treinreis Rocky Mountaineer
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Anchorage

10-daagse autorondreis

West-Canada

Reizen met de trein door majestueus
CanadaS
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Alyska Aerial Tram ride, Tundra wilderness tour, documentatiemap
en een reisgids “Alaska”
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the mountains (USA)
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Denall Viewpoint South
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Dwars door Canada per trein
O

12 0 O

Voor een betrekkelijk kleine provincie is de diversiteit in cultuur, geschiedenis en geografie
van Nova Scotia overweldigend. Dit zorgt er voor dat u van de ene unieke ervaring in de
andere vloeit zoals het vloed en eb van de omringende oceaan. Tijdens deze 5-daagse
reis combineert u het mooie Halifax met het overweldigende Cap Breton Island. Dit vergeet
u nooit meer !
Volledig programma en prijzen op www.gallia.be/Canada/NovaScotia.htm

Toronto en Niagara Falls
Een 5-daagse combinatie van Toronto en Niagara Falls met georganiseerd vervoer. Ideaal
voor een minitrip en als u zelf niet wilt rijden in Canada.
Volledig programma en prijzen op www.gallia.be/Canada/TorontoNiagaraFalls.htm
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Algemene voorwaarden Geschillencommissie Reizen vzw
voor pakketreisovereenkomsten

Wildlife observatie in Canada
Zwarte Beren observeren - Laurentides Wildlife Reserve
ca. 150 km van Quebec city

Het Wildreservaat van Laurentides, gelegen in de regio van Quebec en Saguenay-Lac-Saint-Jean (ten Noorden van Quebec stad), is een immens gebied waar liefhebbers van
het buitenleven hun hart kunnen ophalen. Er is een overvloed aan fauna en flora in het
park. Opgericht in 1895 onder de naam “Parc des Laurentides”, verwierf het de status van
wildreservaat in 1981. Deze bijzondere status maakt het mogelijk om hier wetenschappelijk
onderzoek te verrichten en de quota’s voor de oogst biedt een betere bescherming van het
gebied. Dankzij deze maatregelen vindt men hier speciale, inheemse diersoorten zoals de
inheemse gespikkelde forel, elanden, zwarte beren en klein wild in overvloed. U wordt tijdens
deze 2-daagse ondergedompeld in de prachtige natuur.
Volledig programma en prijzen op
www.gallia.be/Canada/Wildlife/zwarte-beren-Laurentides.htm

Orka’s en grizzly beren - Vancouver Island
Ontdek tijdens deze 5-daagse de ongerepte wateren en de wilde natuur aan de noordoostelijke kust van Vancouver Island waar men orka´s en grizzlies kan zien. De plaats voor dit
eco-avontuur is de afgelegen kustwildernis van Johnstone Strait, een diepe en smalle, door
gletsjers uitgesleten, doorgang tussen de oostkust van Vancouver Island en het vasteland
van British Columbia. Dit gebied met beschut water en vruchtbaar land is de thuis van vele
zeedieren, waaronder de grootste populatie van orka´s in Westelijk Noord-Amerika.
In de loop van de drie volle dagen op Cormorant Island wordt dag één gevuld met walvissen kijken en dag 2 op de grizzly beren observeren. Dag 3 is gereserveerd om het Dorp
van Alert Bay, een van de weinige overgebleven, authentieke kustgemeenschappen aan de
westkust van British Columbia, te ontdekken.
Volledig programma en prijzen op
www.gallia.be/Canada/Wildlife/orka-grizzly-Vancouver.htm

IJsberen observeren - Manitoba
Een avontuurlijke 5-daagse expeditie om ijsberen te observeren in hun natuurlijke biotoop.
De Lodge ligt op de beste locatie ter wereld om ijsberen te zien en te fotograferen
de
Wildlife Management Area of Churchill in Manitoba. Als een echte natuurliefhebber zal u
het schitterend vinden om te ontwaken met de ijsberen en hun te observeren terwijl ze in
de sneeuw spelen, een onvergetelijk intieme ervaring!
Volledig programma en prijzen op
www.gallia.be/Canada/Wildlife/ijsberen.htm

Meer programma’s en informatie vindt u op www.gallia.be
34

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden
geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.
Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst
2.1 De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een
pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van
toepassing is op de pakketreis:
1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en
terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen
indien het exacte tijdstip
nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het
land bestemming
d) de verstrekte maaltijden
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs
f)
ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een
groep
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die
voor rekening van de reiziger kunnen zijn
3° de betalingsmodaliteiten
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum
voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald
5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en
informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied
6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding
7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de
reiziger.
2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de
pakketreisovereenkomst.
Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.
Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle
nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor
het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/
of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of
indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst
op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met
inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:
1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan
2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft
3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie
4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of
van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen
over de mogelijke non-conformiteit
5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde
minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is
7° informatie over de interne klachtenbehandeling
8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.
4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
1° de nodige ontvangstbewijzen
2° de vouchers en vervoerbewijzen
3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te
checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.
Artikel 5: De prijs
5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de
overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven
hoe de prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
1°de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van
andere energiebronnen, of
2°de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die
worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van
toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
3°de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling
van de hierboven opgesomde kosten.
5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen
zonder opzeggingsvergoeding.
5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het
begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document
of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.
5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken
van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.
Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als
voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het
saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.
6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen
die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met
de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van
de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf,
op de hoogte stelt, en
2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.
7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen
die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis
van de kosten van de overdracht.
Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan
ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.
Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen
vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.
9.2 Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de
reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient
de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde
wijzigingen aanvaardt
3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit
4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk
aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en

5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.
Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben
dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende
prijsvermindering.
9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen
vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.
Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de
overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de
overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst
wordt opgezegd.
10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft
ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij
opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis
van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen
en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten
uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone
omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die
aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In
geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op
een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak
maken op een bijkomende schadevergoeding.
11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger
zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.
Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis
12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij
tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.
12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de
organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:
1° onmogelijk is, of
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de
waarde van de desbetreffende reisdiensten.
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering
of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.
12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn
verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven
te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de nonconformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.
12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder
bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of
hogere kwaliteit.
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de
organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn
met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering
ontoereikend is.
12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de
pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval,
om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde
arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.
12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor
de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de
kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.
12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte
mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en
op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het
begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.
12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht
van de Unie niet kan beroepen.
12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze
berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.
Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.
Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn
begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.
14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst
dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.
Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van
non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de
reiziger te wijten is.
15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.
15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:
1° de reiziger
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is
betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of
3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert,
in het bijzonder door:
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere
reisarrangementen.
16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor
deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke
kosten gedragen door de organisator.
Artikel 17: Klachtenregeling
17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige
manier melden bij de organisator of de doorverkoper.
17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter
plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat
naar een oplossing kan worden gezocht.
17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een
klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.
Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in
te stemmen.
18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.
18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een
9.3

arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken
voor de rechtbank.
19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.
19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het
door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een
termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs
waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de
Geschillencommissie Reizen
19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart
na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet
minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis
(of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels
kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van de Geschillencommissie Rezen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u)
fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel - e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

Bijzondere voorwaarden Gallia
Artikel 1: prijzen
1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is - behoudens kennelijke materiële vergissing
- vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen,
enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden.
2. De prijs is aangeduid per persoon of per appartement/woning/huurwagen in de prijstabel
3a. De prijzen bevatten verblijf in B&B, Inn, hotel of appartement/woning met maaltijden zoals voorzien in het
programma.
3b. De prijzen bevatten in het geval van vliegtuigvervoer de retourplaatsen per persoon en de luchthaventaksen, in geval van ferry-overtochten de prijs per wagen, per kajuit en de eventuele maaltijden per persoon.
3c. De prijzen in 3a/3b bevatten ook de nodige BTW en de vergoeding verzekering tegen insolvabiliteit
4. Niet inbegrepen zijn alle persoonlijke uitgaven, fooien, kruierskosten, verblijfstaksen en kosten voortvloeiend uit de faciliteiten van het hotel, die niet uitdrukkelijk vermeld staan als inbegrepen in de prijs.
5. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdiensten worden doorgeven zijn steeds onder voorbehoud.
Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
6. Last minute reservaties: Indien u een hotel/app reserveert binnen 8 dagen voor vertrek dan rekenen wij €
10 per hotel/app.
7. De prijzen zijn berekend op basis van
a) wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 1/5 (winterbrochure) en
1/10 (ontdek brochure) bekend waren.
b) taksen en heffingen, met inbegrip van de luchthaventaksen, in vergelijking met de toestand op datum van
de te koop aanbieding.
c) de vervoerprijs met inbegrip van de energieprijzen die een element uitmaken van deze vervoerprijs op
basis van de datum van de te koop aanbieding.
8. Zo de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder
vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op terugbetaling van de bedragen die hij aan de
organisator heeft betaald.
Artikel 2: formaliteiten
1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem door
de reisbemiddelaar worden medegedeeld. Voor Groot-Brittannië, Ierland, Denemarken, Zweden, Finland,
Noorwegen en IJsland is een identiteitskaart voldoende indien u over de Belgische nationaliteit beschikt.
Voor andere landen en indien u over een andere nationaliteit dan de Belgische beschikt, neemt u contact op met de desbetreffende ambassade. Voor Canada en USA dient u in het bezit te zijn van een
internationale reispas geldig tot 6 maanden na retour + voor Canada een geldige eTA en voor de USA
een geldige ESTA.
2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken (Kid´s ID). Kinderen die niet vergezeld
worden door hun ouders, dienen documenten voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land is
vermeld, eventals het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.
3. Huisdieren kunnen enkel meegenomen worden op reis mits rekening wordt gehouden met de specifieke
richtlijnen die door Gallia worden vertrekt. Zij moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften. Gallia aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade of moeilijkheden die voortvloeien uit het mee op reis nemen van huisdieren.
Artikel 3: Bagage
Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een
´property irregularity report´ invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen.
Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleidend medewerker gevraagd.
Artikel 4: Dienstregeling
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te
houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.
Artikel 5: Annulerings- en/of bijstandsverzekering
Een annulerings- en/of bijstandsverzekering is niet in de prijs inbegrepen. Gallia biedt u de mogelijkheid om
tegen de beste voorwaarden een verzekering te reserveren.
Artikel 6: wijzigingen door de reiziger
Elke wijziging van vertrekdatum of hotel, minder dan 30 dagen voor afreis valt onder de annuleringsvoorwaarden.
Alle wijzigingen door de reiziger worden in de mate van het mogelijke aanvaard, mits betaling van de onderstaande administratiekosten:
1. Alle wijzigingen tot 30 dagen voor afreis: € 75 per dossier
2. Alle wijzigingen vanaf 30 dagen voor afreis: € 100 per dossier
Opgelet: Deze kosten kunnen eventueel vermeerderd worden met de wijzingskosten ons aangerekend voor
de excursies ter plaatse, voor tickets voor speciale events of voor het verblijf in uitzonderlijke accommodaties zoals bv Chic Choc Mountain lodge, Tundra Buggy lodge...
Indien in de reis lijnvluchten zijn inbegrepen kunnen de kosten voor deze tickets oplopen tot 100% afhankelijk van het soort ticket en of ze al uitgeschreven zijn. Voor deals (in tijd gelimiteerde acties en aanbiedingen) bedragen de wijzigingskosten na de vervaldatum van de deal altijd 100% van de totale reissom.
Artikel 7: annulering door de reiziger
1. Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger.
2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering
wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst, tijdens de werkuren, door de reisorganisator.
3. Vergoeding:
• Tot 2 maanden voor afreis: 10% van de reissom met een minimum van € 100 per dossier
• Van 2 maanden voor afreis tot 31 dagen dagen voor afreis: 20% van de totale reissom met een
minimum van € 100 per dossier.
• Van 30 tot 22 dagen voor afreis: 30% van de reissom.
• Van 21 tot 15 dagen voor afreis: 55% van de reissom.
• Van 14 tot 8 dagen voor afreis: 80% van de reissom.
• Vanaf 7 dagen voor afreis: 100% van de reissom.
• Er is steeds een minimum vergoeding van € 100 verschuldigd per dossier.
Opgelet: voor de excursies ter plaatse, voor tickets voor speciale events of voor het verblijf in uitzonderlijke
accommodaties zoals bv Chic Choc Mountain lodge, Tundra Buggy lodge... kunnen de annuleringskosten
100% bedragen, ongeacht het moment waarop u annuleert.
Voor deals (in tijd gelimiteerde acties en aanbiedingen) bedragen de annuleringskosten na de vervaldatum
van de deal altijd 100% van de totale reissom.
Artikel 8: aansprakelijkheid
1. De Gallia brochures/website werden opgemaakt volgens gegevens die ons bekend zijn tot zes maanden
voor de verschijning ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van
de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de reisorganisator worden
meegedeeld.
2. De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.
Artikel 9: Klachtenregeling
1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van
iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst.
2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indien van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten
de reiziger niet ontvangen heeft.
3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de
rechtbank van Hasselt bevoegd.

Verantwoordelijke uitgever:
Gallia BVBA - verg. A5997 - Ph.Bellemans • Maatschappelijke zetel: Weyerstraat 119/001, 3850
NIEUWERKERKEN-Kozen - BE0475.652.663.
Conform art. 36 van de reiscontractenwet is Gallia BVBA door het Garantiefonds Reizen, Dobbelenberg, Metrologielaan 8, B-1130 BRUSSEL, Tel. +32-(0)2/240.68.00, verzekerd om in geval van
financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen.

Reizen beleven
Vraag bij uw reisagent ook onze andere brochures of
bezoek onze website www.gallia.be

VAREN

WINTER

België - Nederland - Frankrijk - Duitsland

Lapland - IJsland

‘21

‘21

Schotland - Ierland - Canada

Geldig van 14 maart tot 31 oktober 2021

‘21

ONTDEK

België - Luxemburg - Nederlands Limburg

Ierland - Schotland - Wales - Engeland - Denemarken

Duitsland - Noord-Frankrijk

Zweden - Finland - Noorwegen - IJsland

Geldig van 1 januari tot 31 december 2021

Geldig van 1 april tot 31 oktober 2021

Volg ons op

‘21

https://www.facebook.com/GALLIAexperience.travel/
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GENIET

Geldig van 1 november 2021 tot 30 april 2022

