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 19-daagse familie reis West Canada  
 

 
 
 

 
 

WEST CANADA 

 
Grizzlybeer, zwarte beer, grijze wolf, coyote, eland, 
wapiti, Amerikaanse bever, dikhoornschaap, wie door 
het ruige West-Canada reist kan ze zomaar 
tegenkomen. Veraf, maar soms ook heel dichtbij. 
 
De Rocky Mountains staan bekend  om de fraaie  
nationale parken  bij Banff en Jasper. 
Maar dit deel van West Canada, dat de provincies 
Alberta en British Columbia omvat, heeft nog 
veelmeer te bieden. Behalve de prachtige 
natuurparken heeft  het ook een spectaculair mooi 
fjordengebied en indrukwekkende flora en fauna op 
Vancouver Island . 
 
Er zijn op de meeste plekken unieke excursies en 
activiteiten te ondernemen zoals kanoën, raften, 
mountainbiken, bergwandelen  of met een 
watervliegtuig naar Knight Inlet om beren te spotten  
 
In augustus en september kun je rond Vancouver 
Island  soms kun je dan wel honderd  orka’s spotten.  
De stad Vancouver, de Gateway van de Pacific, is één 
van de meest populairste steden van het continent. 
  
 



Dag 1  Amsterdam – Calgary per KLM + per huurauto van Calgary naar Banff (2 uur) 
Dag 2  verblijf Banff NP 
Dag 3  verblijf Banff NP 
Dag 4  per auto van Banff naar Jasper 
Dag 5  verblijf Jasper NP 
Dag 6  verblijf Jasper NP 
Dag 7  per auto van Jasper naar Sun Peaks 
Dag 8  per auto van Sun Peaks naar Whistler 
Dag 9  verblijf Whistler 
Dag 10  per auto van Whistler naar Tofino 
Dag 11  verblijf Tofino 
Dag 12  per auto van Tofino naar Campbell River  
Dag 13  per watervliegtuig naar Knight Inlet 
Dag 14  verblijf Knight Inlet Lodge 
Dag 15  per watervliegtuig  retour Campbell River en verder naar Vancouver 
Dag 16  verblijf  Vancouver 
Dag 17  verblijf Vancouver 
Dag 18   huurauto inleveren en terugvlucht Vancouver – Amsterdam per KLM 
Dag 19  aankomst  op Schiphol 
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 KORT REISSCHEMA 

Vluchten:  
Dag 1  Amsterdam Calgary  KL 677 vertrek 12:40 en aankomst  13:10 
Dag 19  Vancouver Amsterdam  KL 682 vertrek 15:50  en aankomst 10.25  
 
 
 



Dag 1  Amsterdam – Calgary, rijden naar Banff (130 km) 
Vertrek per KLM van Schiphol naar  Calgary en per huurauto vertrek via een prachtige route (ca. 2 uur) naar 
Banff in de Rocky Mountains. Er is keuze uit 2 categorieën hotels. 
Comfort: Buffalo Mountain Resort  
Deluxe: Rimrock Resort  
  
Dag 2 en 3 : verblijf Banff NP 
Twee volle dagen om het Nationale Park van Banff te bezichtigen. Met een magnifiek berglandschap, 
schitterende meren en een groot scala aan actieve outdoor-activiteiten.  
Comfort: Buffalo Mountain Resort 
 
Dag 4 : Banff NP  – Jasper NP (300 km) 
Vandaag  een indrukwekkende rit over de Icefields Parkway, één van de mooiste wegen ter wereld.  
Langs het mooie Lake Louise, Moraine Lake en het turquoise blauwe Peyto Lake.  
Een spannende rit  per ‘SnoCoach’ over de Columbia  gletsjer is een aanrader.  
Comfort: Pyramid Lake Resort  
Deluxe: Fairmont Jasper Park Lodge 
 
Dag 5 en 6: verblijf Jasper NP 
Verblijf in het schitterende Jasper National Park, omgeven door imposante bergtoppen en heldere meren.  
Het wildrijke park ligt op grote hoogte met veel gletsjers, bergen en rivieren. Er is genoeg te beleven zoals  
een bezoek aan de Miette Hot Springs, een ritje met de Jasper Tramway of raften op de Athabasca River.  
 
Dag 7: Jasper NP – Sun Peaks (585 km) 
Een mooie autorit van 5 ½ naar Sun Peaks, een charmant alpine dorpje gelegen in de Thompson Okanagan 
regio. Het is de perfecte tussenstop op de route naar Whistler en de omgeving leent zicht goed voor het 
maken van wandeltochten, mountainbike-tochten, kanovaren of kajakken. 
Overnachting in Sun Peaks Grand Hotel 
 
Dag 8: Sun Peaks – Whistler (360 km) 
De reis gaat  verder door ‘cowboyland’ van Kamloops en Cache Creek met onderweg een stop bij de rotsen 
van Fraser Canyon, waar het water van Fraser River zich een weg baant door Hell’s Gate. 
Whistler is  een gezellig wintersportplaatsje met een autovrij centrum en talloze winkeltjes en terrassen. 
Comfort: Nikita Lake Lodge  
Deluxe: Four Seasons  
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Dag 9: verblijf Whistler 
In Whistler kun je met de kabelbaan  omhoog voor een mooie wandeling en er zijn tevens goede 
mogelijkheden voor wildwatervaren, mountainbiken, kanovaren of paardrijden.   
 
Dag 10: Whistler – Tofino (310 km) 
Mooie rit  via de Pacific Coast Highway naar Horshoe  Bay, vanwaar de ferry naar Nanaimo vertrekt 
(niet inbegrepen). Na aankomst op Vancouver Island wacht  een rit door regenwouden, en het 
leefgebied van beren, naar Tofino aan de westkust. 
Comfort: Long Beach     
Deluxe: Wikaninnish Inn 
 
Dag 11: verblijf Tofino 
Tofino is samen met Ucluelet de beste uitvalsbasis voor een bezoek aan Pacific Rim National Park en 
het nabij gelegen Long Beach. Tofino is een schilderachtig  vissersdorpje waar surfers en andere 
watersporters graag komen en waar diverse wildlife excursies worden georganiseerd. 
 
Dag 12: Tofino – Campbell River (70 km) 
Dwars over het eiland naar Campbell River met onderweg een stop bij Cathedral Cover Park, met  
reusachtige bomen. Het vissersplaatsje Campbell River heeft een prachtige locatie aan zee met 
uitzicht op  de eilanden voor kust. Het wordt ook wel Salmon Capital of the World genoemd en de 
zalmvissers zijn te vinden op de 180m lange Campbell River Saltwater Fishing Pier. 
Overnachting  in Campbell River : Comfort Inn & Suites  
 
Dag 13 : Campbell River  - Knight Inlet Inn (watervliegtuig) 
Per watervliegtuig naar de Knight Inlet Lodge, een drijvende lodge op een fantastische locatie in één 
van de mooiste fjorden van Canada. Er is volop gelegenheid om vanaf speciale platforms  beren te 
spotten. Overnachting op basis van all inclusive. 
 
Dag 14 : verblijf Knight Inlet Lodge 
Er is grote keuze aan verschillende activiteiten zoals beren spotten, boottochten, en wandelingen.  
Verblijf  inclusief alle activiteiten, maaltijden, wijn bij diner, lokale drankjes, retourvlucht per 
watervliegtuig en transfers naar het hotel. 
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Dag 15 : Knight Inlet – Campbell River  - Vancouver 
Retour per watervliegtuig  naar Campbell River en per huurauto verder naar Nanaimo waar vandaan de 
ferry vertrekt naar Horseshoe Bay (niet inbegrepen). Verder over land naar Vancouver.  
Comfort: Westin Bay Shore  
Deluxe: Fairmont Pacific Rim 
 
Dag 16 en 17 : verblijf Vancouver 
Vancouver: de ‘Gateway to the Pacific’, is één van de populairste steden ter wereld. Het ontspannen 
karakter en de fraaie ligging geven de stad een bijzonder aangename sfeer. Greater Vancouver is een 
paradijs voor kinderen van alle leeftijden! Er zijn ontelbare outdoor en indoor activiteiten om kinderen te 
vermaken. Vancouver is één grote speeltuin, met interactieve musea, leuke attracties en leuke festivals. 
Stanley Park is het groene hart van de stad en vertrekpunt  voor een mooie fietstocht om de skyline te 
bewonderen.  
 
Dag 18:  Vancouver - Amsterdam 
Auto inleveren op de luchthaven en vertrek per KLM  om 15.50  
 
Dag 19: aankomst  Schiphol 
Aankomst in Amsterdam om 10.25 

 
 
 
 

HOTELPRIJZEN excl. vluchten en autohuur 
17 overnachtingen  in genoemde hotel en type kamers, op basis van een 2pk excl. maaltijden (*): 

 
Comfort categorie: vanaf € 2.875,- per persoon 
 
Deluxe categorie: vanaf € 3.795,- per persoon 
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