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Tijdens deze 9-daagse reis reist u in 3 dagen met Rocky Mountaineer vanuit het bruisende Vancouver via de wintersportplaats Whistler naar 

Quesnel en door naar Jasper. Een prachtige rondreis met veel hoogtepunten zoals het pittoreske fjord Howe Sound, het Jasper National Park, 

Colombia Icefield, de Spiral Tunnels en de Hoodoos bij Banff.

 

Deze reis is ook in omgekeerde richting te maken.   

Rainforest to Goldrush 
Discovery Calgary 
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Dag 1 - Aankomst in Vancouver 

Aankomst in Vancouver en de rest van de dag ter vrije besteding. 

Maak een wandeling door Stanley Park en ga eten op Granville 

Island.  Overnachting in Vancouver. 

Indien gewenst kunt u uw reis uitbreiden met extra overnachtingen 

in de gezellig stad Vancouver. U komt dan 1 of meerdere dagen 

eerder aan.   

Dag 2 - Vancouver - Whistler

U stapt aan boord van de Rocky Mountaineer voor een treinreis 

van Vancouver naar Whistler, één van de bekendste ski resorts 

van Noord Amerika. De route is bijzonder gevarieerd; de treinreis 

voert o.a. langs het pittoreske Howe Sound (fjord), Britannia Beach, 

Cheakamus Canyon en de prachtige Brandywine watervallen. In de 

trein wordt een ontbijt geserveerd. Aankomst begin van de middag 

in Whistler en de rest van de dag ter vrije besteding. Overnachting 

in een hotel in Whistler.

Dag 3 - Whistler - Quesnel

‘s Ochtends wordt u opgehaald bij uw hotel voor de transfer naar 

het treinstation (35 minuten), waar u weer aan boord stapt van de 

Rocky Mountaineer. De trein slingert langs de oevers van de meren 

Anderson en Saton. U rijdt door de woestijnachtige omgeving van 

Fraser Canyon en de uitgestrekte landerijen op het Cariboo Plateau. 

Tot slot volgt de trein de oevers van Fraser River om uiteindelijk in 

Quesnel aan te komen. Overnachting in een hotel in Quesnel. Ont-

bijt en lunch aan boord van de trein. 

Dag 4 - Quesnel - Jasper

De ochtend en lunch zijn ter vrije besteding.  

Check-out tijd in uw hotel is 12.00 uur. Tot aan het moment van 

vertrek, rond 14.30 uur, kunt u uw bagage stallen in de daarvoor 

bestemde ruimte van het hotel. In de middag volgt vervolgens de 

transfer/halve dag excursie met als eindpunt Banff. U bezoekt het 

Yoho National Park. Er wordt o.a. gestopt bij de beroemde Spiral 

Tunnels, het azuurblauwe Emerald Lake en de rotsbrug over de 

Kicking Horse River. U verblijft 2 nachten in een hotel in Banff.     

Programma
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Dag 5 - Jasper 

Dag ter vrije besteding in Jasper. Hier kunt u heerlijk wandelen of 

boek (tegen bijbetaling) de Jasper Highlight tour. 

 

Jasper Highlight Tour 

Ga op ontdekkingstocht door het schitterende Jasper National Park. 

Dit park staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst en is tevens het 

grootste Nationale Park van de Canadese Rockies. Met een beetje 

geluk kunt u wild spotten zoals beren en elanden. Deze tour duurt 

ongeveer 6 uur. Lunch en een boottocht op Maligne Lake zijn inbe-

grepen.

Dag 6 - Jasper - Banff

U reist via de Icefields Parkway naar Banff. Onderweg wordt gestopt 

bij Athabasca Falls en de Columbia Icefield waar u een rit maakt met 

de Ice Explorer. (lunch is inbegrepen). Ook bezoekt u de Glacier Sky-

walk. Voordat u aankomt in Banff wordt er nog een stop gemaakt bij 

Bow Lake. Twee overnachtingen in Banff.

Dag 7 - Banff

Dag ter vrije besteding om Banff te verkennen. Wandel door het 

gezellige plaatsje, de bosrijke omgeving en relax in de Banff Hot 

Springs.    

Dag 8 - Banff - Calgary 

De ochtend staat in het teken van een bezoek aan de plaats Banff 

en omgeving. Zo bezoekt u Bow Falls, Surprise Corner, de Hoodoos 

en maakt u een tocht met de Banff Gondola naar de top van Sulphur 

Mountain, waarvandaan u een schitterend uitzicht heeft over de 

omgeving. Aan het eind van de dag komt u aan in Calgary. Overnach-

ting in Calgary.

Dag 9 - Calgary 

Na het ontbijt checkt u uit en eindigt uw reis.

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 3 dagen, met overnachting in een hotel in Whistler en Quesnel. De Rocky Mountaineer rijdt uitsluitend overdag, 

om niets van het schitterende landschap te hoeven missen. Uw gastheer/gastvrouw vertelt aan boord uitgebreid over alle beziens-

waardigheden die u tegenkomt. Tijdens de treinreizen zijn de maaltijden (2x warm ontbijt en 2x warme lunch en 1x afternoon snack), 

(alcoholische) dranken, koffie, thee en snacks aan boord inbegrepen. De Rocky Mountaineer biedt 2 klasses: GoldLeaf en SilverLeaf.
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Reisinformatie

Uw hotels

Uw 3-daagse Rocky Mountaineer treinreis wordt onderbroken door een overnachting in een comfortabel hotel in Whistler en Quesnel. 

Wanneer u uw reisdocumenten ontvangt ziet u in welke hotels u overnacht.

Hotels - GoldLeaf Service  

Vancouver - Four Seasons Hotel Vancouver - Deluxe City View Room

Kamloops - Middenklasse Hotel

Banff - Fairmont Banff Springs - Fairmont Room

Lake Louise - Fairmont Chateau Lake Louise - Fairmont Lakeview 

Room

Jasper - Fairmont Jasper Park Lodge - Fairmont Room

Quesnel - Middenklasse Hotel

Whistler - Fairmont Chateau Whistler - Fairmont Room 

Hotels - GoldLeaf Deluxe Service

Vancouver - Four Seasons Hotel Vancouver - Premier City View 

Room

Kamloops - Middenklasse Hotel

Banff - Fairmont Banff Springs - Deluxe Room

Lake Louise - Fairmont Chateau Lake Louise - Deluxe Lakeview 

Room

Jasper - Fairmont Jasper Park Lodge - Deluxe Room

Quesnel - Middenklasse Hotel

Whistler - Fairmont Chateau Whistler - Deluxe Room



7

Vertrek & reissom

Reissom vanaf 4.998,- per persoon. 

Toeslag 1-persoonskamer in de hotels: op aanvraag

Toeslag GoldLeaf Deluxe: op aanvraag

Vertrek: Diverse mogelijkheden in 2023 

Reisduur: 9 dagen  

Trein: Rocky Mountaineer Canada 

Vertrekdata 2023 - Vancouver - Calgary 

Prijs per persoon o.b.v. GoldLeaf Service  

28 april v.a. 4.998,-

5, 12, 19, 26 mei v.a. 5.398,-

2,9, 16, 23, 30 juni v.a. 6.098,-

7, 14, 21, 28 juli v.a. 6.098,-

4, 11, 18, 25 augustus v.a. 6.198,-

1, 8, 15, 22, 29 september v.a. 6.198,-

6 oktober v.a. 5.398,-

Vertrekdata 2023 - Calgary - Vancouver

Prijs per persoon o.b.v. GoldLeaf Service

27 april v.a. 5.398,-

4, 11, 18, 25 mei v.a. 5.898,-

1, 8, 15, 22, 29 juni v.a. 6.198,-

6, 13, 20, 27 juli v.a. 6.298,-

3, 10, 17, 24, 31 augustus v.a. 6.298,-

7, 14, 21, 28 september v.a. 6.298,-

5 oktober v.a. 6.798,-

Deze reis wordt alleen aangeboden op basis van GoldLeaf Service aan boord van de Rocky Mountaineer. Deze reis is ook in omgekeerde 

richting te maken.  

 

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

gekozen vertrekdatum en actuele valuta-wisselkoersen, 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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• 3-daagse Rocky Mountaineer treinreis van Vancouver - Whistler - Quesnel - Jasper of v.v.

• Treinreis inclusief 2 x ontbijt en 3 x lunch op het traject Jasper - Vancouver en 3 x ontbijt en 3 x lunch op 

het traject Vancouver - Jasper 

• 8 overnachtingen o.b.v. logies: Vancouver, Whistler, Quesnel, Jasper, Banff en Calgary 

• Fooien aan boord van de trein

• Alle transfers en bagage afhandeling tussen de treinstations en hotels in Vancouver, Whistler, Quesnel 

en Jasper

• Lokale belastingen 

Nationale Park Pass

• Excursie/transfer van Jasper naar Banff over de Icefields Parkway

• Tocht per Ice Explorer over de gletsjer

• Toegang Glacier Skywalk en Banff Gondola 

• Transfer/excursie Banff - Calgary

Niet inbegrepen: Overige maaltijden en dranken • Overige fooien en uitgaven van persoonlijke aard • ETA reistoestemming ( E-visum voor Canada)

• Optionele excursie Jasper Highlights Tour à 198,- p.p. • Vluchten Amsterdam - Vancouver en Calgary - Amsterdam • Reis- en/of annuleringsverzekering (desge-

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

Inbegrepen

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


