ROCKY MOUNTAIN PARKS
EN KANOTOCHT
TOUR F
Actief en dicht bij de natuur in schitterende
landschappen, tijdens deze hiking- en
campingtour
in
Canada’s
beroemdste
Nationale Parken. Een week lang ontdekt u de
favoriete wandelpaden van uw gids, opgevolgd
door een fantastisch 5-daags kano-avontuur
op een ongetemde rivier door de wildernis. Een
ideale
combinatie
van
sightseeing,
lichaamlijke uitdaging en een onvervalste
natuur beleving.
Vereisten:
lichte
tot
middel
zware
bergwandeltochten met een lichte dagrugzak,
kano-ervaring is niet noodzakelijk. Uw gids is in het
bezit van alle vereiste vaardigheden en
vergunningen en zal uiteraard de groep bij alle
bergwandelingen begeleiden.
Inclusief:
 luchthaventransfers
 vervoer in personenbus
 2 nachten in een hotel (2-persoons kamer)
 overige nachten in ruime tent (2 pers. / tent)
 welkomstgeschenk
 alle maaltijden op de camping vanaf lunch op
dag 2 tot en met lunch op dag 13
 kampeeruitrusting (behalve slaapzak)
 schuimen slaapmat
 toegang tot de nationale parken
 camping kosten
 5 dagen met 2-pers. kano’s, peddels en
drijfvest
 droogzakken in diverse groottes
 twee-talige gids

ECHTE CANADESE OUTDOOR BELEVING MET
BERGWANDELINGEN EN KANOTOCHT
ZEVEN BEGELEIDDE WANDELTOCHTEN OVER
SCHITTERENDE BERGPADEN
U DRAAGT SLECHTS UW LICHTE DAGRUKZAK MET
U MEE
KANOTRAINING EN KAMPEREN IN DE WILDERNIS,
ERVARING NIET NOODZAKELIJK
INCLUSIEF PAKKET, VAN / NAAR VLIEGVELD

Niet inclusief: persoonlijke uitrusting, slaapzak,
diner en ontbijt in de hotels, alcoholische dranken,
fooien
huur mountain bike $30.-, wild water raften $160.-

WANDEL MET UW GIDS OVER PRACHTIGE PADEN

Reisduur: 14 dagen
Start op zondagen, in Calgary
Groepsgrootte: maximaal 12 personen
Alle vertrekdata zijn gegarandeerd

Schema 2017:
04.06. - 17.06.**
11.06. - 24.06.
18.06. - 01.07.**
25.06. - 08.07.
02.07. - 15.07.**
09.07. - 22.07.
16.07. - 29.07.**

23.07. - 05.08.
30.07. - 12.08.**
06.08. - 19.08.
13.08. - 26.08.**
20.08. - 02.09.
27.08. - 09.09.**
03.09. - 16.09.

Prijs: CDN$ 2665.- inclusief belastingen
1-persoons hotelkamer en tent: CDN$ 295.00 inclusief
belastingen
**deze vertrekdata zijn met tweetalige gids (Engels/Duits)

THE ROCKY MOUNTAIN PARKS
AND CANOE TOUR
Tour F

Dag 1: CALGARY - Vervoer van vliegveld Calgary naar uw hotel. In het hotel ontmoet u uw reisleider en mede
reisgenoten en wordt gezamenlijk het reisprogramma besproken.
Day 2: NATIONAAL PARK BANFF - Rijdend door het uitgestrekte ranchgebied in de uitlopers van de Rocky Mountains
arriveert u in Banff. Op de ruim opgezette camping (met douche) gelegen in de bossen van Banff Nationaal Park
zet u uw tent op voor de komende 2 dagen. Na de lunch is het tijd voor de eerste wandeling, langs Lake
Minnewanka of over een van de vele bergpaden. Avondeten is op de camping rond het kampvuur. Wandeltijd 2 3 uur.
Dag 3: NATIONAAL PARK BANFF - Vandaag een volle dag wandelen in de bergen. Uw gids kent de beste routes
voor het jaargetijde, zelfs de minder bekende. Bijvoorbeeld 7.5 km met 725 m stijgen naar een klein meertje, en
mogelijk 2 km verder naar een bergpas op 2470 m hoogte. Na de wandeling wilt u misschien ontspannen in een
warm zwavelbad of lekker struinen door de gezellige straatjes van Banff. Wandeltijd 5 - 7 uur.
Dag 4: NATIONAAL PARK YOHO / LAKE LOUISE - Via de Trans-Canada Highway reist u door de vallei van de Bow
rivier naar het beroemde Lake Louise, wat gelegen is in een schilderachtig landschap. De gids adviseert een 3.5
km lange wandeling met 400 m stijgen naar een historisch theehuisje aan een bergmeer. Vanaf hier gaat een
netwerk van makkelijke tot uitdagende paden dat u verleidt verder en hoger te gaan. Bijvoorbeeld een 15 km lange
rondtocht naar de Plain of Six Glaciers of een pad van 2.5 km met 515 m stijgen naar een bergtop met schitterend
uitzicht over nabij gelegen bergtoppen en ver weg gelegen landschappen. De camping (met douche) voor vandaag
en morgen bevindt zich nabij het bergdorpje Lake Louise. Wandeltijd 3 - 5 uur.
Dag 5: NATIONAAL PARK YOHO / LAKE LOUISE - De Kicking Horse rivier, die vanuit de bergen richting het westen
raast, is perfect voor wild water raften. Grijp uw kans op 5 uur spanning en een hoop actie in 8-persoons rubberen
rafts. Maar Yoho is ook bekend om haar uitstekende netwerk van wandelpaden, leidend naar sneeuwvelden,
watervallen, fossiele vindplaatsen en andere wonders van het hoog alpine landschap. U kunt met uw gids
meegaan op een 18 km lange rondwandeling (met 880 m stijgen) langs 2 met bloemen begroeide bergpassen, op
1830 m 2180 m hoogte, met een prachtig uitzicht op Emerald Lake. De Natuurlijke Brug, de Takakkaw Watervallen
en de Spiral Tunnel behoren ook tot de attracties van Yoho Nationaal Park. Wandeltijd ca. 6 uur.
Dag 6: NATIONAAL PARK JASPER - Talloze mogelijkheden voor een fotostop vandaag, rijdende over de Icefield
Parkway dwars door het hart van de Rockies, met beroemde namen als Peyto Lake en Bow Summit. In dit gebied
van ruim 17.000 vierkante kilometer bestaat een goede kans op het zien van Wapiti herten, dikhoorn schapen, en
misschien zelfs een beer vlak langs de weg. De Saskatchewan gletsjer kan men het beste bezichtigen na een
hike van 2.5 km naar een bergkam op 2260 m hoogte. Drie dagen op de camping, pal naast het bergplaatsje
Jasper. Wandeltijd ca. 2 uur.
Dag 7: NATIONAAL PARK JASPER - Vandaag een uitstapje naar Maligne Lake. Hier kunt u uw gids volgen op een
rondtocht van 8 km, wandelend door met bloemen bedekte alpenweiden, naar een hoogte van 2160 m en mogelijk
helemaal naar de top op 2789 m hoogte. Paardrijden of een bootcruise behoren ook tot de mogelijkheden. Of wat
denkt u van het huren van een mountain bike om de omgeving te verkennen? Wandeltijd 2 - 6 uur.
Dag 8: NATIONAAL PARK JASPER - De Athabasca watervallen en een wandeling door het ravijn behoren tot de vele
bezienswaardigheden van dit park. De bergpaden rond het Columbia Icefield starten bijna ter hoogte van de
boomgrens, waardoor hier wandelen uiterst de moeite waard is. Uw gids raadt een rondwandeling aan van 11 km
lang en met 335 m stijgen, door een bergpas op 2375 m hoogte met een schitterende uitzicht op de Athabasca
gletsjer. Wandeltijd ca. 3 uur.
Dag 9: KANO TRAINING - Eerst een wandeling door het Maligne Canyon, waar op sommige plaatsen de rivier op
50 m diepte beneden u door het nauwe ravijn bulderd. Vervolgens een korte rit naar een fraai meer in de uitlopers
van de Rockies, waar u zich voorbereidt op de riviertocht. In een open, 2-persoons, Canadese kano leert u de
basis peddelslagen en de veiligheidsmaatregelen. U krijgt tips over uw persoonlijke uitrusting, verdeling van de
onderlinge taken en wildernes etiquette. Ervaring is niet vereist, de geselecteerde riviertocht kan bevaren worden
door beginners. Echter de stroming, de stroomversnellingen en de grindbanken vergen wel uw onverdeelde
aandacht. Ervaren kanovaarders vinden ook voldoende uitdaging in deze wildernis omgeving. Uw veiligheid en
comfort zijn de nummer 1 prioriteit van de gidsen.

THE ROCKY MOUNTAIN PARKS
AND CANOE TOUR
Tour F

Dag 10 t/m 12: OP DE RIVIER - Bagage dat niet meegaat de rivier op kan veilig achterblijven. Nu start uw rivier
avontuur: de komende 3 dagen zet u uw tent op zandeilanden of op comfortable plekken langs de oever. Vordering
hangt af van de waterstand. De Athabasca rivier, gevoedt door gletsjers en heldere bosstroompjes, is hoog en
stroomt hard in het begin van het zomerseizoen, en helder, blauw en rustig later in het seizoen. In de dicht beboste
en onbewoonde valleien maakt u goede kans op het spotten van wilde ganzen, bevers, adelaars, herten, beren
en elanden. Per dag spenderen we vijf tot zes uur op de rivier, soms ontspannen drijvend met de stroom mee,
maar altijd waakzaam voor stroomversnellingen en obstakels. Er is tijd om te zwemmen, te vissen, op ontdekking
te gaan en voor kampvuren onder het noorderlicht.
Dag 13: EDMONTON - Nog 1 dag op de Athabasca en dan na 160 km bereikt u het eindpunt van de kanotocht. De
bus is geladen voor de terugrit naar Edmonton, aankomst rond 18:30 uur. Het hotel is niet ver vandaan bij de
“West Edmonton Mall”, het gigantische amusement- en winkelcentrum. Uw reis eindigt bij aankomst in het hotel
voor de laatste nacht.
Dag 14: VERVOER NAAR VLIEGVELD EDMONTON - Voor de meeste van deze tours is voor morgen (zondag) kosteloos
vervoer beschikbaar van Edmonton naar Calgary. Aankomst op vliegveld Calgary ca. 15:30 uur. Graag reserveren
we voor u een extra nacht in het hotel in Edmonton.

