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Dag 1 : Calgary 
Na aankomst in Calgary en na het ophalen van de huurwagen rijdt u naar het hotel. De rest van de 
dag heeft u tijd om een bezoek te brengen aan o.a. Heritage Park of de Calgary Tower. 
Overnachting Hotel Delta Bow Valley 
 
Dag 2 : Calgary – Kananaskis (ca. 90 km) 
U verlaat Calgary en rijdt naar Kananaskis Valley dat in de uitlopers van de Rocky Mountains gelegen 
is. Kananaskis County is gekend om de ruige bergen in de omgeving en ligt aan de rand van de 
schilderachtige Kananaskis River. Overnachting Delta Lodge 
 
Dag 3: Kananaskis Valley 
De mooie groene en bergachtige omgeving leent zich prima voor wandelen, mountainbiken, 
paardrijden, zwemmen en tennissen. U kan zich vandaag heerlijk actief uitleven in de buitenlucht. 
 
Dag 4: Kananaskis – Banff (ca. 55 km) 
Een rit langs de schilderachtige plaatsen Canmore en Harvey Heights brengt u tot in Banff. Bezoek 
Banff Springs Hotel, Bow Falls of maak een rit per kabelbaan naar de top van Sulphur Mountain. 
Overnachting Mount Royal Hotel. 
 
Dag 5: Banff 
Vandaag heeft u de tijd om Banff en omgeving te bekijken. Met kristalheldere blauwgroene meren, 
bergstromen, bossen en besneeuwde bergtoppen is Banff National Parke en prachtig gebied. U kan 
ook een bezoek brengen aan het Banff Natural History Museum. 
 
Dag 6 : Banff – Jasper (ca. 285 km) 
De rit naar Jasper gaat via de spectaculaire Icefields Parkway. We raden onderweg een stop aan in 
Lake Louise en Peyto Lake. U kan hier prachtige foto’s maken van besneeuwde bergtoppen, 
watervallen en bergweides. Overnachting Chateau Jasper. 
 
Dag 7 : Jasper 
U heeft een volledige dag om dit prachtige park te verkennen en van de overweldigende natuur te 
genieten. Wij raden u de volgende activiteiten aan: een cruise op Maligne lake, een ritje op de Jasper 
Tramway naar de top van een hoge berg voor een adembenemend uitzicht over de omgeving, een 
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bezoek aan de Miette Hot Springs of een raftingtocht op de Athabasca River. In het stadje Jasper kan 
u prima eten, gezellig wat drinken op een terrasje of één van de leuke winkeltjes bezoeken. 
 
Dag 8 : Jasper – Sun Peaks (ca. 440 km) 
Vandaag rijdt u langs de Yellowhead Highway naar Sun Peaks. We raden u een stop aan in Mount 
Robson, de hoogste berg van de Canadese Rocky Mountains. Overnachting Sun Peak Lodge. 
 
Dag 9 : Sun Peaks – Harrison Hot Springs (ca. 400 km) 
Vandaag passeert u Kamloops en zo verder naar het adembenemende landschap van Fraser 
Canyon. Ga langs Hell’s Gate en Fraser Valley naar Harrison Hot Springs. Overnachting Harrisson 
Hot Springs Resort & Spa. 
 
Dag 10 : Harrison Hot Springs 
U kan vandaag even lekker ontspannen en een wandeling maken langs het meer of de 
warmwaterbronnen bezoeken voor een verkwikkend bad. Ook kan u hier kanoën en paardrijden. 
 
Dag 11: Harrison Hot Springs – Victoria (ca. 290 km + ferry) 
De reis leidt naar Victoria op Vancouver Island, U rijdt langs de ruige kustlijn. In Victoria raden wij een 
bezoek aan de Inner Harbour, Bastion Square en Beacon Hill Park aan. Voor een afternoon tea kan u 
terecht in het Fairmont Empress Hotel. Overnachting Chateau Victoria. 
 
Dag 12: Victoria – Vancouver (ca. 70 km + ferry) 
‘s Morgens kan u een bezoek brengen aan Butchart Gardens alvorens we terugkeren naar het 
vasteland door een minicruise langs de Strait Of Georgia. De rest van de dag heeft u vrij om de 
stad te bezoeken, te shoppen en de gastronomie en het nachtleven te ontdekken. 
 
Dag 13: Vancouver 
Vandaag heeft u de hele dag om deze wereldstad en omgeving te ontdekken. Enkele suggesties om 
te bezoeken zijn Chinatown, Gastown, Stanley Park, Granville Island en MacMillan Planetarium. 
Overnachting Century Plaza Hotel 
 
Dag 14: Vancouver 
U rijdt vandaag naar de internationale luchthaven van Vancouver 
voor het inleveren van uw huurwagen en de terugvlucht. 


