STRANDEN EN GLETSJERS
WANDELEN EN KAJAKKEN OP VANCOUVER ISLAND
TOUR V7
Vancouver Island biedt een enorme
verscheidenheid
aan
dagwandelingen.
Wandelaars
worden
beloond
met
eeuwenoude regenwouden, bloemenweiden,
blauwe bergmeren, gletsjers en kletterende
watervallen. Op deze begeleidde kampeertrip
variërt
het
lopen
van
gemakkelijke
strandwandelingen tot alpine trekkingen van
een volledige dag. Nog een hoogtepunt is de
kajak excursie naar Vargas Island met een
nacht wilderniskamperen op het strand. U
profiteert van een expert met kennis van
lokale weersomstandigheden, conditie van
de paden en de plaatselijke geschiedenis,
flora
en
fauna.
Kamperen
onder
reuzenbomen, het geluid van de golven, een
knapperend kampvuur – het leven is goed.

Vereisten:
kamperen,
middelzware
wandeltochten met een lichte dagrugzak. De
kajak trip is geschikt voor onervaren peddelaars
en alternatief transport naar het eiland is
mogelijk.
Included:
 ferry overtochten zoals omschreven
 ruime tenten (2 pers./ tent)
 welkomstgeschenk
 alle maaltijden van diner op dag 1 t/m lunch
op dag 7
 kook- en eetgerei
 kampeeruitrusting (behalve slaapzak)
 schuimen slaapmat
 2 dagen met oceaan kajak en gids
 toegang tot de Nationale Parken
 camping kosten
 gecertificeerde gids die de groep begeleid
op alle dagwandeltochten.
Niet inclusief: persoonlijke uitrusting, lichte
dagrugzak, slaapzak, fooien, hotel in downtown
Vancouver $180.00, hotel bij Vancouver
Luchthaven $115.00 / nacht.

5 MIDDELZWARE WANDELINGEN MET LICHTE
DAGRUGZAK
RUIG KUSTLANDSCHAP LANGS DE JUAN DE FUCA
WANDELROUTE
VERBAZINGWEKKENDE HOEVEELHEID EN
DIVERSITEIT VAN HET ZEELEVEN
DAGWANDELINGEN IN HET FORBIDDEN PLATEAU
TOFINO EN NATIONAAL PARK PACIFIC RIM
KAJAK EXCURSIE MET TENTOVERNACHTING OP
AFGELEGEN EILAND
COMBINATIE MOGELIJKHEDEN MET ANDERE
REISPROGRAMMA’S
ERVAREN EN ENTHOUSIASTE GIDS

Reisduur: 7 dagen
Groepsgrootte: maximaal 12 personen
Alle vertrekken zijn gegarandeerd

Schema 2017:
19.06. - 25.06.
26.06. - 02.07.
17.07. - 23.07.
24.07. - 30.07.

14.08. - 20.08.
21.08. - 27.08.
11.09. - 17.09.
Alle vertrekken zijn
gegarandeerd

PRIJS: CDN$ 1525.00 inclusief belastingen
1-Persoonstent: CDN$ 120.00 extra
Start maandag om 08:00 uur in downtown Vancouver hotel,
of maandag om 08:30 uur in Vancouver Luchthaven hotel,
of maandag om 14:00 uur in downtown Victoria

BEACHES AND GLACIERS
HIKING AND KAYAK ON VANCOUVER ISLAND
Tour V7
Dag 1: VANCOUVER / JUAN DE FUCA KUSTROUTE - Deze ochtend ontmoet u uw gids zoals afgesproken in het hotel
in downtown Vancouver of in downtown Victoria. Per mini bus rijdt u naar de ferry terminal voor de 90 minuten
durende overtocht naar Vancouver Island. In Victoria even lekker struinen door de pittoreske en levendige
binnenhaven, zelfstandig lunchen, en daarna op weg naar uw eerste camping, onder reusachtige cedar bomen
bij het strand. De 47 km lange kustlijn in het park hier is bestempeld als “wilderness hiking trail”. Het is de
verlenging van het beroemde “Westcoast Trail” maar is minder afgelegen en beter begaanbaar. De geisoleerde
stranden zijn op diverse punten toegankelijk, waardoor gekozen kan worden uit gemakkelijke tot zwaardere
wandelpaden. Na raadpleging van de getijden-tabel beslist uw gids op welk gedeelte van het strand gewandeld
kan worden. Aanrader voor deze middag is een excursie naar verborgen poelen en watervallen. Avondeten bij het
kampvuur en hopelijk een spectaculaire zonsondergang. Wandeltijd 3 - 4 uur
Dag 2: JUAN DE FUCA KUSTROUTE - Het strand “Botanical Beach” heeft één van de rijkste en meest unieke
getijdengebieden van Canada’s westkust. Er zijn getijdenpoelen met paarse en oranje zeesterren, zeeëgels,
zee-anemonen en zeekomkommers, en routes langs de kustlijn met fantastische geologische kleisteen- en
kwartsformaties. Zoveel indrukken, zo veel foto mogelijkheden vandaag tijdens de wandeling van maximaal 20
km. Naast het rijke leven in de getijdenpoelen bestaat ook een goede kans op het zien van walvissen,
zeeleeuwen, zeehonden en adelaars. Wandeltijd 4 - 7 uur
Dag 3: PARKSVILLE - Afhankelijk van het tij kunnen er meer delen van het strand verkend worden, met uitzicht op
de Olympia Bergen aan de andere kant van de Juan de Fuca zeestraat. Dicht langs de kust kunnen soms
zeehonden, walvissen, dolfijnen en zee-otters gezien worden terwijl ze jagen of spelen. In de namiddag gaat u
richting het oostenlijke deel van Vancouver Island. De camping (met douche) in de buurt van het stadje Parksville,
is omgeven door oerbos van Douglas spar en gelegen naast een breed zandstrand. Wandeltijd 2 - 4 uur
Dag 4: PARKSVILLE / STRATHCONA PARK - Enkele van de beste wildernispaden op Vancouver Island bevinden zich
in het centrale gedeelte van het eiland, wat omgeven is door met gletsjers bedekte pieken. Strathcona Park is in
1911 opgericht voor diegenen die avontuur zoeken in deze afgelegen alpiene omgeving. Het “Forbidden Plateau”
is via meerdere routes bereikbaar. Een rondwandeling van 15 km in de buurt van Mt. Washington start reeds op
een hoogte van 1100 m en biedt een prachtig uitzicht over het zuiden van Britisch Columbia. Wandeltijd ca. 5 uur
Dag 5: TOFINO / VARGAS ISLAND - Voor uw volgende avontuur verkend u de rustige baai en het eeuwenoude
regenwoud langs de kust van “Clayoquot Sound” in een 2-persoons oceaan kajak. Ervaring is niet noodzakelijk.
Bij de vaarroute wordt zowel rekening gehouden met de ervaren als met de onervaren peddelaars en er is 1 kajak
gids per 6 deelnemers. Vroeg in de middag gaat u vanuit Tofino richting de kust van “ Meares Island”. Hier maakt
u een korte wandeling door een bos van reusachtige cedars en verteld uw gids over de plaatselijke natuur en
cultuur historie. Daarna steekt u een baai over, en peddelt langs een First Nations dorp om in de namiddag te
arriveren op uw overnachtingsplaats op “Vargas Island”. Een zodiac brengt uw spullen en kampeeruitrusting en
neemt de kajak gids weer mee terug naar Tofino. Uw reisleider blijft en helpt bij het opzetten van het
overnachtingskamp, op één van de prachtige wilde stranden (i.p.v. peddelen kunt u ook de zodiac naar het eiland
nemen).
Dag 6: TOFINO / UCLUELET - In de ochtend komt de kajak gids weer terug om samen met u via een andere route,
langs “Stubbs Island”, weer terug te peddelen naar Tofino. Voor s’ middags staat er een uitstapje naar Nationaal
Park Pacific Rim gepland, waar u een wandeling maakt over mysterieuze paden met houten verhogingen en
trappen door een sprookjesachtig bos van varens, (korst)mossen en bomen van meer dan duizend jaar oud. Er is
meer: boetiekjes en winkeltjes in de karakteristieke dorpen Ucluelet en Tofino bieden handwerken en souvenirs
gemaakt door lokale artiesten. Ook kunt u meegaan (facultatief) met een walvis- of berenexcursie en u kunt zelfs
surfles nemen. Camping (met douche) in Ucluelet. Wandeltijd 1.5 - 4 uur
Dag 7: VANCOUVER - Op de terugreis komt u langs “Cathedral Grove” met cedar bomen van meer dan 800 jaar
oud en een Douglas spar met een omtrek van ruim 9 m. U wandelt hier over een netwerk van korte wildernispaden
verweven door een regenwoud compleet met door mos en varens bedekte omgevallen bomen. Daarna via de kust
snelweg richting Victoria en Vancouver. Aankomst op luchthaven Vancouver in de namiddag.

