
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 - Summerland
Geniet van alle luxe in het Summerland Resort aan het Okanagan meer. Vanuit je 
luxueuze suite kun je van alle faciliteiten gebruik maken. 

4 Summerland
Het resort ligt direct aan het strand waardoor er vele watersportmogelijkheden te 
ondernemen zijn zoals jetskiën, kanoën of kajakken.   

5 Summerland - 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. 

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

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

8 Ban� - Lake Louise
Lake Louise is een diamant in de wildernis. Het kraakheldere meer springt in het oog 
tussen de hoge bergtoppen. Het uitzicht op het meer vanaf uw hotelkamer in Chateau 
Lake Louise is indrukwekkend.

9 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.

11 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 
de 8 restaurants. 

14 Wells Gray - 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!.

15 Whistler
Met een verblijf in het Nita Lake Lodge voel je je de koning te rijk. Dit resort biedt je 
alle faciliteiten die je maar wenst! Vanaf het terras en het zwembad heb je uitzicht op 
het prachtige meer. 
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Beleef Reizen stelt al haar routes op maat samen, precies op jouw wensen afgestemd! VOORBEELDROUTE

10 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 
de 8 restaurants. 

12 Jasper - Wells Gray
Vandaag reis je naar het Wells Gray Provincial Park. Wells Gray is een spectaculair 
natuurgebied dat ideaal is voor buitenactiviteiten.

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

16 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!

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!

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


