
VANCOUVER ISLAND & SUNSHINE COAST

Vanaf Vancouver

Stelt u zich eens voor...

Dag 1:

Na aankomst te Vancouver luchthaven ontvangst door reisleiding en aansluitend transfer naar het

hotel in het centrum van Vancouver waar u 2 nachten verblijft. 

Dag 2:

Welcome Breakfast (i) en gelegenheid om met de andere deelnemers kennis te maken. ‘s Morgens

maken we een stadsrondrit (i) zodat u een goede indruk krijgt van de stad Vancouver waarbij we

o.a. Stanley Park bezoeken.

De middag is ter vrije besteding waarbij u in alle rust en eigen tempo van deze heerlijke stad kunt

genieten. Aanraders zijn o.a. Gastown, Robson Street en/of Stanley Park. Het gezellige Yaletown

en Granville Island zijn nabij uw hotel gelegen.

Dag 3:

In de ochtend rijden we in alle rust middels de spektaculaire Sea to Sky Highway vanuit West

Vancouver, Squamish en Garibaldi Provincial Park naar Whistler. Onderweg bezoeken we prachtige

natuurgebieden, watervallen en musea.

Dag 4:

Bereidt u voor op een bijzondere dag van “Island Hopping”. Tijdens de overtochten aan boord van

de veerboten, heeft u alle tijd om de omgeving van dit prachtige gebied in u op te nemen. De wegen

op de eilanden zijn rustig, de dorpjes, welke we aandoen, heel vredig en de natuur overweldigend.

We eindigen onze dag midden in de natuur op een prachtig resort bekend van het TV programma “3

op reis”.

Dag 5:

Aan de Desolation Sound heeft u een keur aan buitensport mogelijkheden. Het is één groot

natuurpark. Prachtig wandelgebied, ook zeer geschikt voor mountainbiken. Ga onder deskundige

begeleiding zee-kajakken(i) of maak een natuurwandeling op een gedeelte van het lange

wandelafstand pad “the Sunshine Coast Trail’ (i). Lekker genieten van het uitzicht en de natuur om

u heen vanaf de veranda van uw resort kan natuurlijk ook heel goed.

Dag 6:

We rijden op ons gemak naar, voorlopig, de laatste veerboot voor een tijdje, welke ons zal

overvaren naar Comox op Vancouver Island. We bieden u prachtige natuurwandelingen in o.a. Elk

Falls Provincial Park en naar het adembenemende uitzichtspunt van Ripple Rock. Gaat u liever

winkelen in Campbell River? Dat kan natuurlijk ook, wij maken het voor u mogelijk.



Dag 7:

Vandaag een van de hoogtepunten van uw reis: we gaan aan boord van een kleine boot (i) en onder

leiding van een lokale gids gaan we op weg om beren te zien. De Holmalco First Nations zullen ons

begeleiden in een trip op het vasteland in Orford Baai. Vanuit uitkijktorens zullen we Grizzly Beren

bekijken in hun natuurlijke omgeving. Op onze tour daar naar toe hebben we de mogelijkheid om

Zwarte Beren, Wolven, Herten, Walvissen, Dolfijnen, Zeeleeuwen en Zeehonden te kunnen

waarnemen in hun natuurlijke omgeving. Laten we ook nog hopen op een groep (of meerdere) Orca’s.

Zou dat niet geweldig zijn?! Houdt in ieder uw camera gereed want dit is geen alledaagse

excursie…

Dag 8:

De grootste afstand om te rijden vandaag, naar het vriendelijke vissersdorpje Tofino, aan de kust

van de Pacific Ocean! Dit beroemde plaatsje is een vermaard uitgangspunt voor walvistours en is

schitterend gelegen op een schiereiland aan de Clayoqout Sound, omgeven door eeuwenoude

regenwouden. 2 Overnachtingen in een van alle gemakken voorzien hotel, nagenoeg op het strand

van de Pacific Ocean.

Dag 9:

En weer staat er zo’n heel bijzondere dag op het programma. Zorg vandaag voor een stevig

lunchpakket. We monsteren aan op een kleine boot en verlaten in de ochtend de haven van Tofino.

Op zee hopen we walvissen te zien, alsmede zeehonden, zeeleeuwen, papagaaiduikers en de altijd

grappige, nieuwsgierige zee-otters. Voor de, zeer uitgebreide, lunchpauze gaan we aan wal op een

klein eilandje, lopen een klein half uurtje door een meer dan betoverend nevel oerwoud, om aan te

komen bij een even bijzondere plek. Heet water komt hier spontaan uit de grond, om zich

vervolgens via watervallen en poelen tussen de rotsen een weg naar de zee te banen. Heerlijk voor

een natuurlijke douche en bad en ook zo heilzaam. Op de terugweg dan nog op zoek naar beren en

als de tijd van het jaar het toelaat………..zalm!!

Dag 10:

Na het avontuur van gisteren, zetten we voor vandaag een wat rustiger programma voor u neer. Via

de bijzondere Pacific Rim Highway zakken we rustig af naar het wat Zuidelijker gelegen

kustplaatsje Ucluelet. We wandelen langs de ruige, rotsige Pacific Ocean kust het Wild Pacific

Trail. In de zeepoeletjes tussen de rotsen bekijken we de verschillende soorten zee-anenmonen en

zeesterren en de vele kleine krabbetjes en kreeftjes. ‘s Middags rijden we in een rustig tempo

terug naar de Oostzijde van het eiland.

Dag 11:

Een heerlijke mix dag; een meer bezoeken, wat rondslenteren in het mooi gelegen Qualicum Beach,

geiten op het dak bekijken in Coombs en de buiten markt afstruinen en mooie wandelingen maken in

Rathrevon Beach Provincial Park en/of Englishman River Regional Park. Voor de liefhebbers kunnen

we nog Denman Island en Hornby Island bezoeken. De nacht verblijft u weer in een pracht resort

op het strand

.



Dag 12:

Via Nanaimo en Ladysmith bereiken we Chemainus met zijn schitterende muurschilderingen en

gezellig stadscentrum. Aansluitend wordt het Pacific North West Raptors roofvogel centrum (i)

bezocht waar we getrakteerd worden op een keur aan locale roofvogels. De valkeniers verzorgen

voor ons een prachtige demonstratie met deze majestueuze gevederde dieren. De dag eindigt in

Victoria, de hoofdstad van British Columbia.

2 Overnachtingen in het centrum van Victoria.

Dag 13:

U heeft vandaag de gehele dag om in eigen tempo deze gezellige stad te bekijken. (tip: bij het

hotel kunt u fietsen huren) Ga lekker koffie nippen in een van de vele Starbucks Cafe’s, een

terrasje pakken, het Royal British Museum bezoeken(o) (aanrader) of wellicht zelfs per

watervliegtuig vanuit de haven van Victoria een rondvlucht(o) maken?

Dag 14:

Dit is de laatste dag van uw reis. In de morgen vertrekken we per ferry (i) van Swartz Bay naar

Tsawwassen en varen tussen de Gulf Islands door naar het vasteland. Bij aankomst op het

vasteland transfer naar de luchthaven en afscheid van de reisleiding.


