THE VERY BEST OF THE WEST
Vanaf Calgary
Stelt u zich eens voor…
Dag 1:
Na aankomst te Calgary luchthaven ontvangst door reisleiding en aansluitend transfer (i)
naar het hotel in Calgary nabij restaurants en winkels. Als u niet teveel lijdt onder de
jetlag, maken we nu graag een stadsrondrit, zodat u een goede indruk krijgt van de
Olympische stad Calgary.

Dag 2:
Welcome Breakfast (i) en gelegenheid om met de andere deelnemers kennis te maken.
In de loop van de ochtend gaat onze groepsreis naar West-Canada van start en
vertrekken we naar het wereldberoemde stadje Banff in de Rocky Mountains. Na een
stadsrondrit is de middag ter vrije besteding.
2 Overnachtingen in Banff op loopafstand van het gezellige centrum.

Dag 3:
Vandaag vervolgen we onze groepsreis naar West-Canada en trekken we in alle rust
dieper de Bow Valley in.
‘s Morgens bezoeken we bezoeken we Johnston Canyon voor een indrukwekkende
wandeling. Lake Louise en het schitterende Valley of the Ten Peaks / Moraine Lake;
bergmeren van ongekende schoonheid, bezoeken we na de lunch. De lunch genieten
we aan de voet van Castle Mountain.

Dag 4:
Een van de hoogtepunten van uw groepsreis naar West-Canada is de rit over de
Icefields Parkway van Banff naar Jasper door de Rocky Mountains. U zult ogen tekort

komen om al het natuurschoon in u op te nemen. Onderweg wordt veelvuldig gestopt om
in alle rust van het imponerende natuurschoon en hooggebergte te genieten. Een must is
natuurlijk de rit per gigantische bus, de zg. Snow Coach, over het Columbia Icefield (i).
U verblijft geheel in stijl 2 nachten in een luxe chalet aan de oever van de Athabasca
River, enkele kilometers buiten het dorp Jasper en in het hart van Jasper National Park.
Past u op voor de Wapiti Deer (herten) of Zwarte Beren welke geregeld om de chalets
heen snuffelen?

Dag 5:
Zorg dat de accu van uw (video)camera tijdens deze groepsreis naar West-Canada goed
is opgeladen, want het wordt weer een gedenkwaardige dag. We bezoeken o.a. het
relaxte dorpje Jasper, maken een wandeling in Maligne Canyon, rijden langs Medicine
Lake en gaan heerlijk genieten bij Maligne Lake. Als optie kunt u op het meer een
boottocht naar Spirit Island maken, het meest gefotografeerde eilandje van de Rocky
Mountains. U kunt er ook voor kiezen om te gaan kanoën of met de kabelbaan naar de
top van Whistlers Mountain te vertrekken.

Dag 6:
Vandaag verlaten we Alberta en rijden British Columbia binnen via de Yellow Head
Highway. Onderweg stoppen we natuurlijk bij Mount Robson, met een hoogte van 3954
meter de hoogste berg van de Canadese Rocky Mountains.
In Blue River gaan we aan boord van een replica zee-kajak, zoals die bij de Natives in
gebruik waren. Later stappen we nog op een snelle motorboot voor het vervolg van de
spectaculaire Bear Safari (i), een onvergetelijke ervaring…
In de middag arriveren we in het dorpje Clearwater, even buiten Wells Gray Provincial
Park. Hier doen we boodschappen voor de BBQ bij ons authentiek hotel, welk aan de
rand van dit prachtige Provincial Park gelegen is. We verblijven hier 2 nachten.
Canada beleving ten top!

Dag 7:
Vandaag bezoeken we Wells Gray Provincial Park, een schitterend natuurgebied waar u
grote kans heeft wild te zien. Echt een dag voor natuurliefhebbers met bezoeken aan
o.a. de Helmcken waterval (hoogte 141 meter).
De wandeling naar de top van deze waterval is, letterlijk en figuurlijk, een hoogtepunt.
De lunch met het uitzicht aldaar is voortreffelijk te noemen. Gaat u liever b.v. White
Water raften, paardrijden, een duik te nemen in het glasheldere Dutch Lake, golven bij
de “buren” of nu eindelijk dat leesboek eens op de veranda van uw hotelkamer uit lezen,
dan bieden we ook daar de mogelijkheid voor. Afhankelijk van het weer is er gelegenheid
om ‘s avonds een BBQ te ontsteken.

Dag 8:
Via een prachtige route, ver van de veel te drukke hoofdweg, hebben we een
bezienswaardige dag op weg naar Vernon. We rijden langs het enorme Adams Lake.
Onderweg bezoeken we de uit 1867 stammende O’Keefe Ranch (i), welke indertijd de
grootste ranch van British Columbia was. U krijgt er een rondleiding van een Nederlands
sprekende lokale gids en kunt o.a. het historische woonhuis, het kerkje en de stallen met
allerlei dieren bekijken. Net buiten Vernon wacht ons dan een fantastische overnachting
op een zeer luxe golf resort!!

Dag 9:
Niet voor niets is de Okanagan Valley Canada’s wijngebied, het kan hier ‘s zomers wel 40
graden worden! Langs de wegen staan veel fruitstalletjes met lokaal geteeld fruit en op
de hellingen worden druiven verbouwd. Tijdens onze groepsreis naar West-Canada
rijden we langs Okanagan Lake, via Peachland, bezoeken Penticton met de grote
raderboot en rijden verder via Canada’s “Wine Capital” Oliver naar het woestijnplaatsje
Osoyoos, gelegen aan het gelijknamige meer. Tevens het warmste meer van Canada. Hier
wacht ons weer zo’n prachtig resort en laten we ons op een fantastische wijze

rondleiden door de wijngaarden en de wijnmakerij van de Nk’Mip Wine Cellars. We
verblijven hier 2 nachten.

Dag 10:
Vandaag heeft u vanaf uw appartement-stijl hotelkamer vele opties. U kunt b.v. genieten
van één van de twee zwembaden, een mooie wandeling door de wijngaarden maken, gaan
golfen op de 9-holes golfbaan in de “achtertuin” van uw verblijf of b.v. gaan zwemmen in
het warmste meer van Canada. Het centrum van Osoyoos, met haar vele authentieke
winkeltjes, zal u het gevoel geven, dat u in Mexico beland bent.

Dag 11:
Voordat we Osoyoos weer verlaten, bezoeken we eerst nog het Nk’Mip Cultural Desert
Centre(i), rechtstreeks vanuit ons luxe hotel. De Osoyoos Indian Band is wereldwijd een
voorbeeld voor andere First Nations.
In de vroege voormiddag vertrekken we naar het grappige goudzoekersplaatsje Hedley,
waar we een kleine rondtour maken. Via Manning Provincial Park, waar we wellicht nog
wat tijd over hebben voor een mooie wandeling, komen we voor twee nachten aan in
Harrison Hot Springs. Het hotel ligt aan de boulevard bij het meer.

Dag 12:
Het meer is zo groot en biedt u zoveel mogelijkheden vandaag. Zwemmen, kanoën,
kajakken of met een motorboot er op uit om te gaan vissen……het kan allemaal. Bent u
niet zo van het water? Wandelen, fietsen of gewoon lekker slenteren langs de boulevard
kan natuurlijk ook. En; Harrison Hot Springs heeft niet voor niets deze naam.

Dag 13:
In de ochtend rijden we in een rustig tempo in de richting van Vancouver. Voordat we
daar aankomen bezoeken we het Lynn Valley Provincial Park met haar bijzondere natuur

en de spectaculaire hangbrug. Uw hotel bevindt zich in het centrum van Vancouver Down
Town.

Dag 14:
In de morgen maken we een stadsrondrit. We geven u weer de keus, zelfs om de
stadsverkenning per fiets te doen!! Vervolgens heeft u voor de rest van de dag (en
nacht) zelf de vrije keus. Het Stanley Park, Gastown en Robson Street zijn echte
aanraders. Yaletown met zijn gezellige restaurantjes en Granville Island of Robson
Street zijn op loopafstand van uw hotel gelegen dus geniet van deze schitterende stad.

Dag 15:
De stad Vancouver heeft zoveel te bieden. Deze extra dag vult u zonder enig probleem.
Down Town is groot, u ontdekt steeds weer nieuwe dingen. Net buiten het stadshart is
echter nog meer interessants. Vraag uw reisleider naar de belangrijkste
bezienswaardigheden!

Dag 16:
In de ochtend rijden we in alle rust via de spectaculaire Sea to Sky Highway vanuit
West Vancouver, Squamish en Garibaldi Provincial Park naar Whistler. Onderweg
bezoeken we prachtige natuurgebieden en watervallen. We genieten van de uitzichten en
de gezellige kleine dorpjes onderweg. Hoogtepunt is echter het bezoek aan de grote
kopermijn en bijbehorend museum.

Dag 17:
Door de vele bezienswaardigheden van gisteren, zijn we daar tijd tekort gekomen. In de
ochtend worden we vriendelijk ontvangen door de Native bevolking van Squamish en
Whistler in het Squamish Lil”wat Cultural Centre. Na uw bezoek aan dit interessante
Native Centre heeft u de mogelijkheid om het bijzondere en door de Olympische
Winterspelen van 2010 bekend geworden Whistler op eigen gelegenheid verder te

ontdekken. Wandelen, Mountainbiken, Ziplinen, met de kabelbanen omhoog en met de
Peak2Peak kabelbaan tussen twee bergpieken zweven, enz., enz. Uw reisleider kent de
fijne kneepjes!!

Dag 18:
Bereid u zich 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 19:
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(o) of maak een natuurwandeling op een
gedeelte van het lange wandelafstand pad “the Sunshine Coast Trail’ (o). Lekker
genieten van het uitzicht en de natuur om u heen vanaf de veranda van uw resort kan
natuurlijk ook heel goed.

Dag 20:
Onze groepsreis naar Vancouver Island brengt ons verder naar voorlopig de laatste
veerboot voor een tijdje en deze zal ons overvaren naar Comox op Vancouver Island. We
bieden u prachtige natuurwandelingen in o.a. Elk Falls Provincial Park of naar het
adembenemende uitkijkpunt van Ripple Rock. Gaat u liever winkelen in Campbell River?
Dat kan natuurlijk ook, wij maken het voor u mogelijk.

Dag 21:
Vandaag één 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 tijdens een trip op het vasteland, welke we via Butte Inlet
bereiken. 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.
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 22:
De grootste afstand van de groepsreis naar Vancouver Island is vandaag en leidt ons
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 bijzonder hotel, nagenoeg op het strand van de
Pacific Ocean.

Dag 23:
En weer staat er zo’n heel bijzondere dag op het programma van onze groepsreis naar
Vancouver Island. 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 bespreken we de gevolgen van de commerciële
zalmenkwekerijen.

Dag 24:

Na het avontuur van gisteren, zetten we voor vandaag een wat rustiger programma voor
u neer. Via de bijzondere Pacific Rim Highway en het Pacific Rim National Park Reserve
zakken we rustig af naar het wat Zuidelijker gelegen kustplaatsje Ucluelet. We
wandelen langs de ruige, rotsige Pacific Ocean kust via het Wild Pacific Trail. In de
zeepoeletjes tussen de rotsen bekijken we de verschillende soorten zee-anemonen,
zeesterren en de vele kleine krabbetjes en kreeftjes. ‘s Middags rijden we in een rustig
tempo terug naar de Oostzijde van het eiland. We gaan zeker nog geiten op het dak
bekijken in Coombs en de wonderlijke buitenmarkt afstruinen. De komende twee
nachten verblijft u weer in een pracht resort op het strand.

Dag 25:
Door het grote getijdenverschil staat uw hotel het ene moment direct aan zee, het
volgende moment heeft u een strand van vele honderden meters voor uw deur. Ga vooral
op zoek naar Sand Dollars en waan uzelf rijk!! Het hotel heeft ook fietsen voor
algemeen gebruik.

Dag 26:
Via Nanaimo en Ladysmith vervolgen we onze groepsreis op Vancouver Island en
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. Duncan staat bekend om haar vele totempalen, die in het stadscentrum staan.
Deze gaan we u natuurlijk niet onthouden. Via de decadent dure buitenwijken eindigt
deze dag in het stadscentrum van Victoria, de hoofdstad van British Columbia. 2
Overnachtingen in het centrum van Victoria.

Dag 27:
U heeft vandaag de gehele dag om in eigen tempo deze gezellige stad te bekijken. Ga

lekker koffie nippen in een van de vele 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? Fisherman’s Wharf is een populaire bestemming.
Eenvoudig te voet dan wel per watertaxi te bereiken.

Dag 28:
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.

