
1 Calgary
Vandaag kom je aan op de luchthaven van Calgary. Je haalt je auto op en rijdt naar het 
hotel voor je eerste overnachting. 

2 Calgary - Kananaskis
Je eerste stop van deze rondreis is Kananaskis, waar in 1988 de Olympische Spelen 
hebben plaatsgevonden. Hierdoor ligt er een grote golfbaan en een groot skigebied. 

3 Kananaskis
In de omgeving van Kananaskis ligt het Bow Valley Provincial Park. Dit bosrijke gebied, 
waar de Bow River tussen loopt, is perfect voor mooie wandelingen, mountainbiken of 
kanoën. 

4 Kananaskis - Waterton
Vandaag breng je een bezoek aan Waterton National Park, waar de oudste bergen van 
de Rockies liggen. Tussen deze hoge bergen liggen de Waterton Lakes waarop je goed 
kunt watersporten.   

5 Waterton
Waterton is uitstekend geschikt voor het spotten van wildlife. In dit nationale park zijn 
onder meer elanden, herten, wasberen en zwarte beren te vinden. 

6 Waterton - Cranbrook
Cranbrook is een grote stad in de Canadese Rockies. De stad staat vooral bekend 
vanwege het Canadese treinmuseum dat hier gevestigd is. Een grote collectie oude 
treinstellen zijn hier te bewonderen. 

7 Cranbrook - Lake Louise
Lake Louise is een diamant in de wildernis. Het kraakheldere meer springt in het oog 
tussen de hoge bergtoppen. Je kunt prachtige wandelingen m het meer maken. 

8 Lake Louise - Jasper
Jasper National Park zal je trakteren op een prachtige natuur. In Jasper heb je boven-
dien kans op het spotten van elanden, herten en grizzly beren.

9 Jasper
Verken Jasper National Park verder met wandelingen, boottochten over bijvoorbeeld 
Malgine Lake, een bezoek aan de warmwaterbronnen en geniet uiteraard van de 
gezonde berglucht. 

11 Clearwater
Bij Wells Gray geniet je van prachtige vergezichten van hoge bergen, diepe canyons, 
indrukwekkende watervallen en wildwater rivieren. 

16 Ban� - Calgary
Je levert je auto vandaag weer in en gaat naar de luchthaven. De rondreis zit erop. In 
het vliegtuig lekker nagenieten van alles wat je hebt meegemaakt!

17 Amsterdam
Een dag later land je weer op Nederlandse bodem. Een reis om niet snel te vergeten! 
En herrineringen die je de rest van je leven meeneemt!

Beatifull Nature - 17 dagen

Beleef Reizen stelt al haar routes op maat samen, precies op jouw wensen afgestemd! VOORBEELDROUTE

10 Jasper - Clearwater
Vandaag reis je naar Clearwater, in de buurt van deze stad ligt het Wells Gray Provincial 
Park. Wells Gray is een spectaculair natuurgebied dat ideaal is voor buitenactiviteiten.  

12 Clearwater - Revelstoke
Via de autoroute ‘Meadows in the Sky’ kan je naar de hoge top van de Mount Revel-
stoke. Je rijdt langs valleien, regenwouden en besneeuwde bergtoppen. 

13 Revelstoke - Ban�
Ban� National Park is een absoluut hoogtepunt tijdens je rondreis! De ultieme manier 
om de wonderbaarlijke natuur van dit gebied te ontdekken is per helikopter. 

14 Ban�
Ban� is het eerste Nationale Park dat is opgericht om de vele warmwaterbronnen te 
beschermen. Het is een schitterend park met bergen, gletsjers, meren en rivieren. 

15 Ban�
Breng ook zeker een bezoek aan Johnston Canyon, een indrukwekkende wandeling 
door de kloof brengt je uiteindelijk bij een mooie waterval.


