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Deze spectaculaire 2-daagse treinreis brengt u van Vancouver naar Jasper. De reis wordt onderbroken in Kamloops voor een hotelovernachting. 

Geniet van het prachtige landschap dat aan u voorbijglijdt! Boek deze 2-daagse Rocky Mountaineer treinreis in combinatie met autohuur, excur-

sies en extra hotelovernachtingen en zo ontstaat een uniek en afwisselend reisprogramma.

 Deze reis is ook in omgekeerde richting te maken.   

Journey through the Clouds
Vancouver - Jasper of v.v. 
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Dag 1 -  Vancouver - Kamloops

U stapt aan boord van de Rocky Mountaineer in de bruisende stad 

Vancouver. Tijdens uw reis ervaart u de drastische veranderingen 

van het landschap. Van de groene velden van de Fraser River Valley 

tot aan wijde rivieren omgeven met bossen en grote rotsen van de 

Coast and Cascade Mountains. Hoogtepunten op deze 1e dag zijn de 

rivieren van Hell’s Gate in de Fraser Canyon en de steile kliffen langs 

de Thompson River. Uw dag eindigt in Kamloops. Hier overnacht u in 

een comfortabel hotel.

Dag 2 - Kamloops - Jasper

Uw reis vervolgt zich verder naar het noordoosten richting Jasper. 

De trein passeert de indrukwekkende Canadese Rockies en de 

provincie Alberta. Het landschap van de North Thompson River, de 

Monashee en Cariboo Mountains zal voorbijglijden. Tevens zal de 

trein een klim maken naar de hoogste toppen van de Continental Di-

vide. De hoogtepunten van vandaag zijn Mount Robson, het hoogste 

punt in de Canadese Rockies op 3.954 meter hoogte, Pyramid Falls 

en de klim over de Yellowhead Pass naar Jasper National Park. Uw 

indrukwekkende treinreis eindigt ´s avonds in de stad Jasper.

Programma
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De Rocky Mountaineer 

Uw trein

De beroemde Rocky Mountaineer neemt u mee op een boeiende treinreis dwars door de Rocky Mountains. Deze treinreis tussen Van-

couver en Jasper duurt 2 dagen, met overnachting in een hotel in Kamloops.  De Rocky Mountaineer rijdt uitsluitend overdag, om niets 

van het schitterende landschap te hoeven missen. Uw gastheer/gastvrouw vertelt aan boord uitgebreid over alle bezienswaardigheden 

die u tegenkomt. Tijdens de treinreizen zijn de maaltijden (2 x ontbijt en 2 x lunch), (alcoholische) dranken, koffie, thee en snacks aan 

boord inbegrepen. De Rocky Mountaineer biedt 2 klasses: GoldLeaf en SilverLeaf.

Boek deze 2-daagse Rocky Mountaineer treinreis in combinatie met autohuur, excursies en extra hotelovernachtingen; zo ontstaat een 

uniek en afwisselend reisprogramma. 
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Reisinformatie

Uw hotels

Uw 2-daagse Rocky Mountaineer treinreis wordt halverwege onderbroken door een overnachting in een comfortabel middenklasse 

hotel in Kamloops. Wanneer u uw reisdocumenten ontvangt ziet u in welk hotel u overnacht.  

Vertrek & reissom

Reissom vanaf 1.498,- per persoon. 

Toeslag 1-persoonskamer in het hotel: v.a. 100,- per persoon

Vertrek: Diverse mogelijkheden in 2023 

Reisduur: 2 dagen  

Trein: Rocky Mountaineer Canada 

Vertrekdata 2023 

Prijs per persoon o.b.v. SilverLeaf Service  

18, 21, 25, 28 april v.a. 1.498,-

2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 mei v.a. 1.798,-

2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 juni v.a. 1.798,-

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 juli v.a. 1.798,-

1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 augustus v.a. 1.798,-

1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 september v.a. 1.798,-

3, 6, 10, 13 oktober  v.a. 1.498,-

Vertrekdata 2023 

Prijs per persoon o.b.v. GoldLeaf Service

18, 21, 25, 28 april v.a. 1.998,-

2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 mei v.a. 2.398,-

2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 juni v.a. 2.398,-

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 juli v.a. 2.398,-

1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 augustus v.a. 2.498,-

1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 september v.a. 2.498,-

3, 6, 10, 13 oktober v.a. 1.998,-

Deze reis kunt u maken op basis van SilverLeaf service of GoldLeaf Service in de Rocky Mountaineer trein. Deze reis is ook in omgekeer-

de richting te maken.  

Genoemde prijzen zijn richtprijzen in Euro per persoon op basis van een 2-persoonskamer. Deze prijzen kunnen, afhankelijk van de ge-

kozen vertrekdatum, actuele valuta-wisselkoersen en beschikbaarheid vluchten, afwijken van de definitieve prijzen op het moment van 

boeken. Gedeeltelijke restitutie van Canadese GST/HST belasting voor niet-ingezetenen van Canada is reeds in de prijs verrekend.
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• Zitplaats in het 'SilverLeaf'-rijtuig met grote panoramische ramen

• 2x warm ontbijt en 2x warme lunch aan boord van de trein, geserveerd bij uw zitplaats

• Alcoholvrije en alcoholische dranken en snacks aan boord van de trein

• Transfers tussen station en hotel in Kamloops

• Bagage-afhandeling in Kamloops

• Overnachting in een comfortabel middenklasse hotel in Kamloops

• Fooien aan boord

• Lokale belastingen

• Reisdocumentatie

Niet inbegrepen: Optionele excursies, activiteiten en hotelovernachtingen  • ETA reistoestemming ( E-visum voor Canada) • Reis- en/of annuleringsverzekering 

(desgewenst door Incento af te sluiten) • Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking en SGR consumentenbijdrage € 5,- p.p. • ANVR Boekingskosten € 30,- per boeking

Inbegrepen SilverLeaf Service

Voor de voorwaarden van deze reis verwijzen wij u naar onze website destintravel.nl/treinreizen of neem contact op via +31 (0)88 13 07 320 | incento@destintravel.nl

• Aparte check-in service

• Zitplaats in het bovendek in het ‘GoldLeaf’-panoramarijtuig met glazen dak

• Uitgebreid ontbijt en warme lunch in het restaurant van het rijtuig op het benedendek

• Toegang tot het open uitzichtbalkon aan de achterzijde van de trein

• Bagage-afhandeling in Kamloops

• Transfers tussen hotel en station in Kamloops

• Overnachting in een comfortabel middenklasse hotel in Kamloops

• Alcoholvrije en alcoholische dranken en snacks aan boord van de trein

• Fooien aan boord

• Lokale belastingen

• Reisdocumentatie

Inbegrepen GoldLeaf Service


