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Journey through the Clouds Discovery 
& Alaska Cruise 

Tijdens deze 18-daagse rondreis bezoekt u West-Canada en Alaska. Uw reis begint in Calgary. Via een 

mooie route reist u per touringcar naar Jasper. Hoogtepunten onderweg zijn o.a. Lake Louise, Lake 

Minnewanka, Surprise Corner, Banff, Yoho National Park, Spiral Tunnels, the Icefields Parkway en het 

Jasper National Park. In Jasper stapt u aan boord van de Rocky Mountaineer voor een schitterende 

2-daagse treinreis naar Vancouver. 

Een spectaculaire treinreis met halverwege een overnachting in een 

hotel in Kamloops. Na 1 nachtje in het gezellige Vancouver is het tijd 

voor het volgende hoogtepunt; de Alaska Inside Passage Cruise met 

het schip MS Koningsdam van Holland America line. Maak kennis met 

de prachtige natuur van de Inside Passage. 

Wie weet heeft u geluk en krijgt u tevens de kans om walvissen te 

spotten. Uw cruise eindigt na 8 dagen weer in Vancouver, waar u 

nog 2 nachten verblijft om de stad te verkennen. U vliegt vanuit 

Vancouver terug naar Amsterdam.   
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Dag 1 - Aankomst Calgary

Aankomst in Calgary. Transfer op eigen gelegenheid naar uw hotel 

in Calgary.  Hotelovernachting in Calgary.

Dag 2 - Calgary - Banff

Na het ontbijt wordt u opgehaald voor de dagexcursie. Geniet 

vandaag van een spectaculaire cruise op Lake Minnewanka. Verder 

bezoekt u Bow Falls, Surprise Corner, de bijzondere rotsformaties 

genaamd de Hoodoos en u maakt een tour met de Banff Gondola. 

Boven op de berg heeft u een prachtig uitzicht op de Rockies. Uw 

excursie eindigt in Banff waar u 2 nachten verblijft.

Dag 3 - Banff

Dag ter vrije besteding in Banff. Bezoek het plaatsje Banff of maak 

een wandeling door de omgeving. Indien gewenst kunnen wij een 

excursie voor u bijboeken (tegen bijbetaling). Bij te boeken excursie: 

Mountain Lakes & Waterfalls (duur 6-9 uur.) Bezoek enkele schitte-

rende meren en watervallen tijdens deze dagexcursie. Zo nemen wij 

u mee naar de azuurblauwe meren Moraine Lake en Emerald lake, 

het beroemde  Yoho National Park en Takakkaw Falls. De lunch is 

inbegrepen. 

Dag 4 - Banff – Jasper

Vandaag reist u over de schitterende Icefields Parkway naar Jasper. 

Op het programma staan Lake Louise en het diepblauwe Bow Lake. 

Onderweg naar Jasper reist u via de Icefields Parkway en wordt er 

o.a. gestopt bij de Athabasca Falls en de Columbia Icefields, waar u 

per Ice Explorer een rit over de gletsjer maakt. Lunch is inbegrepen 

in het Columbia Icefield Glacier Discovery Centre. Tevens bezoekt 

u de Glacier Skywalk, waar u een wandeling maakt over de glazen 

loopbrug, gelegen boven de Sunwapta Canyon. In de loop van de 

middag komt u aan in Jasper, waar u 2 nachten verblijft. 

Dag 5 – Jasper

Dag ter vrije besteding in Jasper. Het Jasper National Park is het 

grootste natuurpark van Canada; het is bovendien een UNESCO 

Rocky Mountain World Heritage Site. 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. 

Programma
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Dag 6 - Jasper - Kamloops (aan boord van de Rocky Mountaineer)

All Aboard! Vandaag stapt u aan boord van de beroemde Rocky 

Mountaineer voor een schitterende 2-daagse luxe treinreis naar 

Vancouver. Halverwege wordt gestopt in Kamloops, waar u 

overnacht in een hotel. Tijdens de treinreis komt u ogen tekort. U 

doorkruist de indrukwekkende Canadese Rockies en de provincie 

Alberta. Het landschap van de North Thompson River, the Monashee 

en Cariboo Mountains glijden voorbij. Tevens zal de trein een klim 

maken naar de hoogste toppen van the Continental Divide. De 

hoogtepunten van vandaag zijn Mount Robson, het hoogste punt 

in de Canadese Rockies op 3,954 meter hoogte, Pyramid Falls en de 

Yellowhead Pass. Ontbijt en lunch aan boord van de Rocky Mountai-

neer zijn inbegrepen.  

Dag 7 - Kamloops – Vancouver 

(aan boord van de Rocky Mountaineer)

De Rocky Mountaineer vervolgt haar route in westelijke richting. 

Onderweg ervaart u de drastische veranderingen van het landschap. 

Van de wijde rivieren omgeven met bossen en grote rotsen van the 

Coast and Cascade Mountains tot de groene velden van de Fraser 

River Valley. Hoogtepunten vandaag zijn Hell’s Gate in the Fraser 

Canyon en de steile kliffen langs de Thompson River. Deze indruk-

wekkende reis eindigt in het bruisende Vancouver, waar u 1 nacht 

verblijft voordat u aan boord stapt voor uw cruise naar Alaska. Ont-

bijt en lunch aan boord van de Rocky Mountaineer zijn inbegrepen.  

Dag 8 - Aanvang Alaska cruise      

De ochtend is ter vrije besteding in Vancouver. ’s Middags scheept u 

in aan boord van de MS Koningsdam van Holland America Line. Rond 

16.30 uur vertrekt u voor een schitterende 8-daagse Inside Passage 

Cruise naar Alaska

Dag 9 - Inside Passage

Vandaag vaart u door de adembenemende Inside Passage, een van 

de mooiste cruiseroutes ter wereld. U passeert een langgerekt berg-

achtig gebied dat wordt gedomineerd door meren en indrukwekken-

de sneeuwwitte gletsjers.

Programma
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Dag 10 - Tracy Arm Inlet & Juneau

Steile kliffen en met gletsjers overdekte bergen flankeren Tracey 

Arm Inlet. Het fjord wordt omgeven door het grootste nog intact 

gebleven gematigd regenwoud van de VS. We varen door de boch-

tige waterweg en vergapen ons aan de Sawyer gletsjers die de zee 

instromen. Hier worden ook vaak beren, walvissen en berggeiten 

gespot. Vervolgens legt het schip aan bij Juneau, de hoofdstad van 

Alaska. Deze stad werd in 1880 gesticht door goudzoekers. U heeft 

de middag en een gedeelte van de avond de tijd om deze stad aan-

gename stad te verkennen. 

Dag 11 - Skagway

U arriveert in Skagway, prachtig gelegen tussen de hoge bergen. De 

middag en de avond brengt u door in Skagway. Een aanrader is de 

excursie ‘White Pass & Yukon Route Railroad’ (aan boord te boeken). 

Een prachtige treinroute door de schitterende natuur.

Dag 12 - Glacier Bay National Park

Deze dag brengt u door in het Glacier Bay National Park, dé topat-

tractie van Alaska. Houd uw camera bij de hand als u langzaam langs 

de gletsjers vaart en let op het donderende geluid van de enorme 

ijsmassa’s die in zee storten. Het gebied is rijk aan walvissen, dolfij-

nen, zeehonden en vogelkolonies.

Dag 13 – Ketchitkan

Het schip maakt een stop in Ketchitkan. Prachtig gelegen aan de 

oevers van de Tongass Narrows en omgeven door dichtbeboste 

heuvels.

Dag 14 - Inside Passage naar Vancouver

Via de Inside Passage vaart u rustig terug naar Vancouver.

Dag 15 - Einde cruise in Vancouver

’s Ochtends aankomst in Vancouver en ontscheping gevolgd door 

transfer (op eigen gelegenheid) naar uw hotel. De rest van de dag 

is ter vrije besteding. U overnacht nog 2 nachten in een hotel in 

Vancouver.

Dag 16 - Vancouver

Dag ter vrije besteding in Vancouver. Bezoek de foodmarket op 

Granville Island, maak een fietstocht of wandeling door het schitte-

rende Stanley Park.   

Dag 17 en 18 - Vancouver Amsterdam

De ochtend is ter vrije besteding.  In de middag vliegt u met KLM 

vanuit Vancouver rechtstreeks naar Amsterdam waar u op dag 18 

aankomt. 

Programma
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Rocky Mountaineer Canada

Uw trein

De treinreis met de Rocky Mountaineer duurt 2 of 3 dagen, afhankelijk van de gekozen route. 

De Rocky Mountaineer rijdt uitsluitend overdag zodat u niets van het spectaculaire traject hoeft te 

missen. Na de eerste dag stopt de trein voor een hotelovernachting (inclusief) in Kamloops of Whistler 

en Quesnel, afhankelijk van de gekozen route. Het landschap wordt gevormd door de imposante Rocky 

Mountains en het schitterende stroomgebied van de rivieren Fraser en Thompson in British Columbia. 

Tot de hoogtepunten op de verschillende routes behoren de 

beroemde Spiral Tunnels, de Kicking Horse Pass, Mount Robson, de 

hoogste berg van Canada, de brug over de peilloos diepe Stoney 

Creek en de kolkende watermassa’s van Hell’s Gate in de Fraser 

River. 

Aan boord van de trein vertelt de gastheer/-vrouw u uitgebreid over 

alle bezienswaardigheden onderweg. U kunt tijdens uw reis met 

de Rocky Mountaineer kiezen voor GoldLeaf Service of SilverLeaf 

Service.
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Uw accommodatie: Verandah Hut

Aan boord van de  Koningsdam wordt overnacht in een Verandah cabin. De cabin is ongeveer 21 tot 39 vierkante meter inclusief veranda. 

De ramen lopen van de vloer tot het plafond en kijken uit op een privé-verandah, waarvandaan u kan genieten van de schitterende uitzich-

ten op zee. Verder beschikt de kamer over een zithoek, twee bedden die kunnen worden omgevormd naar één queensize bed, voorzien van 

hoogwaardige matrassen, verfijnd linnegoed en dekbedden. Complete badkamer met douche. De indeling van de hutten kan afwijken van de 

getoonde afbeelding.

Upgrade Signature Suite en Neptune Suite op aanvraag.

Reisinformatie
Uw cruise met MS Koningsdam van Holland America Line

De Koningsdam, een schip van de Holland America Line, is een middelgroot schip dat plaats biedt 

aan ong. 2650 gasten. Vloeiende lijnen, met licht gevulde ruimtes en overal een mix van elegantie en 

nautische traditie uit de 21e-eeuw. Het schip beschikt over innovatieve diner- en entertainmentopties. 

Ga naar B.B. King’s Blues Club voor Memphis R&B, geniet van visueel verbluffend entertainment op de 

World Stage, of luister naar klassieke hits bij Billboard Onboard. U zult zich aan boord niet vervelen. 

Er is veel te zien en te doen op Koningsdam van Holland America Line. 
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Reissom vanaf 5.898,- per persoon

De reissom is per persoon in euro, op basis van een 2-persoonskamer o.b.v. SilverLeaf of GoldLeaf Service aan boord van de 

Rocky Mountaineer en een Verandah cabin aan boord van MS Koningsdam.  

De prijzen kunnen, afhankelijk van de gekozen vertrekdatum, actuele valuta-wisselkoersen en beschikbaarheid, 

afwijken van de definitieve prijzen op het moment van boeken.

Toeslagen: 

Toeslag voor een 1-persoonskamer/-hut: op aanvraag.

Toeslag Goldleaf aan boord van Rocky Mountaineer:

- Vertrek april, mei, juni, juli v.a. 798,- p.p.

- Vertrek augustus en september v.a. 898,- p.p.   

Toeslag voor luxere cabin aan boord van de MS Koningsdam: op aanvraag. 

Vertrekdatum: diverse data in 2023  

Reisduur: 18 dagen 

Trein: Rocky Mountaineer Canada 

Prijsinformatie
Journey through the Clouds Discovery & Alaska Cruise   

Vertrekdata 2023

Prijs per persoon o.b.v. SilverLeaf

29 april v.a. 5.898,-

6, 13, 20 en 27 mei v.a. 6.398,-

3, 10, 17, 24 juni v.a. 7.098,-

1, 8, 15, 22, 29 juli v.a. 7.098,-

5, 12, 19, 26 augustus v.a. 6.998,-

2, 9, 16, 23 september v.a. 6.998,-

Vertrekdata 2023

Prijs per persoon o.b.v. GoldLeaf

29 april v.a. 7.598,-

6, 13, 20 en 27 mei v.a. 8.298,-

3, 10, 17, 24 juni v.a. 8.498,-

1, 8, 15, 22, 29 juli v.a. 9.298,-

5, 12, 19, 26 augustus v.a. 9.098,-

2, 9, 16, 23 september v.a. 8.998,-
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• Rechtstreekse KLM vluchten Amsterdam - Calgary & Vancouver - Amsterdam  

incl. luchthavenbelastingen van ca. € 355,- p.p. en incl. 1 stuk ruimbagage p.p.*

• 2-daagse treinreis Rocky Mountaineer op basis van SilverLeaf of GoldLeaf Service inclusief 2x ontbijt en 2x lunch

• Fooien tijdens de Rocky Mountaineer treinreis 

• 7 nachten Inside Passage Cruise met MS Zuiderdam, o.b.v. Verandah Room, volpension. 

• 9 nachten hotelaccommodatie op basis van logies, middenklasse (SilverLeaf Service) en deluxe (GoldLeaf Service)

• Totaal 9 x ontbijt, 9 x lunch en 7 x diner

• Calgary - Banff transfer en excursie inclusief Banff Gondola en Lake Minnewanka Cruise.

• Dagexcursie van Banff naar Jasper over de Icefields Parkway, inclusief rit per Ice Explorer en Glacier Skywalk 

• Alle transfers tussen hotels en treinstations in Vancouver, Kamloops en Jasper

• Nationale Park Pas en lokale belastingen

Niet inbegrepen: Overige maaltijden en dranken • Fooien tijdens de cruise met  MS Koningsdam à USD 14,50 p.p. per dag (ter plaatse te betalen) • Optionele 

excursies of activiteiten tijdens de Alaska Cruise (vooraf te boeken) • ‘Have it all pakket’ MS Koningsdam, incl. 1 landexcursie, drankenpakket, specialiteiten diner, 

Wifi pakket à  € 315,- p.p. (bij te boeken) •  Havengelden cruise MS Koningsdam à € 208,- p.p. (verplichte toeslag op de factuur) • Luchthaven transfers in Calgary en 

Vancouver en transfer hotel Vancouver naar de haven en terug • Optionele excursie Mountain Lakes & Waterfalls à € 165,- p.p. • Optionele excursie Jasper Highlights 

tour à € 198,- p.p. • eTA reistoestemming Canada en ESTA verklaring Verenigde Staten (visa Canada en Verenigde Staten) • 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

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

* Het KLM Economy Class tarief is gebaseerd op de laagste boekingsklasse. Indien deze niet meer beschikbaar is, 

kunnen wij tegen meerprijs een hogere boekingsklasse reserveren. 


