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

2 Vancouver
Vancouver is de grootste stad in West-Canada. Bekijk vandaag de indrukwekkende 
skyline van Vancouver en alle andere hoogtepunten zoals Stanley Park en de vele 
botanische tuinen. 

3 Vancouver - Victoria
Victoria is de hoofdstad van British Columbia en staat vooral bekend vanwege haar 
prachtige bloemen en bomen, in alle vormen en maten. Victoria heeft dan ook als 
bijnaam ‘Garden City’.

4 Victoria
Naast natuur heeft Victoria ook veel cultuur te bieden zoals de schitterende gebouwen 
uit het koloniale tijdperk en een gezellige haven. 

5 Victoria- To�no
To�no is de ‘place to be’ voor het spotten van walvissen. Stap aan boord van een oot 
een maak een tour om de orka’s en walvissen te spotten. 

6 To�no
Naast het spotten van orka’s en de walvissen is er in To�no ook de mogelijkheid voor 
het spotten van dol�jnen, zeehonden en zeeleeuwen. De gids op de boot zal je er alles 
over vertellen.

7 To�no - Whistler
Het populaire Whistler is zowel in de zomer als in de winter druk bezocht. ’s Winters 
geniet je hier van fantastische wintersportmogelijkheden en in de zomer is Whistler 
één groot recreatieparadijs!.

8 Whistler
Jong en oud vermaakt zich in de levendige dorpen met de golfbanen, winkels, trendy 
restaurants, bars en nachtclubs.

9 Whistler- 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.

11 Clearwater - 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.

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

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

12 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. 

13 Jasper - Ban�
Ban� National Park is een absoluut hoogtepunt tijdens je rondreis! Alleen al de weg 
ernaartoe over de Ice�eld Parkway, één van de mooiste autoroutes ter wereld, is al de 
moeite waard. 

20 Vancouver
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!

21 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!

18 Revelstoke - Penticton
Wijnliefhebbers voelen zich helemaal thuis in het plaatsje Penticton. De wijncultuur is 
hier optimaal vanwege de vruchtbare valleien in dit gebied. 

19 Penticton - Vancouver
Vandaag reis je terug naar Vancouver, waar je rondreis begon. Nog wat laatste souve-
nirs inslaan voordat je weer terug naar Nederland vliegt. 

16 Ban� - Yoho
Ga terug in de tijd met een bezoek aan Yoho National Park. Ontdek de �ora en fauna in 
dit park. Spot de grizzlyberen en sta versteld van de helderblauwe meren en hoge 
watervallen.

17 Yoho - 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. 


