
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
Je rondreis start in één van de grootste steden van West-Canada, Calgary. Calgary 
heeft een prachtige skyline met op de achtergrond de bergen van de Rocky Moun-
tains. 

3 Calgary - Ban�
Ban� National Park is een absoluut hoogtepunt tijdens je rondreis! Het is een schitte-
rend park met bergen, gletsjers, warmwaterbronnen, meren en rivieren. 

4 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. 

5 Ban�
Na een dag vol avontuurlijke activiteiten in Ban� NP kun je je heerlijk terugtrekken in 
de Bu�alo Mountain Lodge.

6 Ban� - 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.

7 Jasper
Een verblijf in het luxe Fairmont Jasper Park Lodge zal je rondreis compleet maken. Dit 
resort beschikt over een bekroonde golfbaan en je hebt genoeg keuze om te eten in 
één van de 8 restaurants. 

8 Jasper - Vancouver
Vandaag stap je op de Rocky Mountaineer voor een 2-daagse treinreis die je van 
Jasper naar Vancouver brengt.  

9 Jasper - Vancouver
Geniet vanuit de trein van de spectaculaire landschappen. De Rocky Mountaineer 
komt op plekken waar geen één ander vervoersmiddel kan komen. 

11 Vancouver - Sonora Island
Een ongeëvenaarde ervaring op Sonora Island is een verblijf in Sonora Resort. Hier kun 
je heerlijk ontspannen en tot rust komen om vervolgens weer van al het moois in deze 
regio te genieten. 

14 Sonora Island - Vancouver
Vandaag reis je terug naar Vancouver, waar je rondreis begon. Nog wat laatste
souvenirs inslaan voordat je weer terug naar Nederland vliegt. 

15 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!

West Canada Luxury - 16 dagen

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

10 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.

12 Sonora Island
Ontdek de vele gastronomische menu’s van de chef-kok, proef de beste wijnen uit de 
omgeving, relax in het zwembad en de sauna of sla een balletje op de golfbaan. 

13 Sonora Island
Ga tijdens je verblijf in Sonora Island ook pad om de omgeving te verkennen. Er zijn 
veel wandel-en �etspaden of neem deel aan de Eco Adventure Boat Tour. 

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


