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Rockies Rail Adventure 

Ontdek het beste van Alberta en British Columbia. Bezoek Banff en de nationale parken van Banff 

en Jasper inclusief de schitterende Icefields Parkway. In Jasper stapt u aan boord van de beroemde 

Canadian van VIA Rail met als eindpunt het gezellige Vancouver. Via de Sea-to-Sky Highway rijdt u per 

touringcar naar het wereldberoemde vakantieoord Whistler, prachtig gelegen in de bergen. De tocht 

per watervliegtuig naar Victoria is een unieke ervaring. Uw reis eindigt in het gezellige Vancouver.
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Dag 1 - Aankomst Calgary

Vandaag vliegt u van Amsterdam naar Calgary, waar u aan het begin 

van de middag aankomt. U gaat op eigen gelegenheid naar uw cen-

traal gelegen hotel. Bij de receptie ontvangt u uw informatiepakket. 

De rest van de dag is ter vrije besteding. Overnachting in Calgary.

Dag 2 - Calgary - Banff

Transfer per touringcar naar Banff. De rest van de dag is ter vrije 

besteding om het plaatsje te verkennen. Twee overnachtingen in 

Banff.

Dag 3 - Banff

Ochtendexcursie Banff en omgeving. U maakt onder andere een 

wandeling langs het azuurblauwe Lake Minnewanka, voordat de tour 

verder gaat naar Sulphur Mountain, waar u de gondel (niet inbegre-

pen) kunt nemen naar de top van de berg. Hier kunt u genieten van 

een prachtig uitzicht. De rest van de dag is ter vrije besteding.

Dag 4 - Banff – Jasper

U verlaat Banff en reist naar het noorden via de beroemde Icefields 

Parkway naar Jasper. Elke bocht onthult spectaculaire vergezich-

ten, uitgestrekte valleien, watervallen en kleurrijke velden. Onder-

weg wordt regelmatig gestopt bij bezienswaardigheden zoals de 

Columbia Icefield. Hier maakt u een rit met de Ice Explorer over de 

Athabasca-gletsjer en bezoekt u de Skywalk.  Lunch is inbegrepen. 

Overnachting in Jasper.

Dag 5 - Jasper - Vancouver per VIA Rail, The Canadian

Stap aan boord van de beroemde Canadian van VIA Rail en reis 

westwaarts naar Vancouver. Geniet van de spectaculaire uitzichten. 

Overnachting aan boord van de trein.

Dag 6 - Aankomst Vancouver

Aankomst in de ochtend en transfer (op eigen gelegenheid) naar 

uw hotel. De rest van de dag ter vrije besteding. Gebruik uw hop-on 

hop-off trolley pass om de stad te bekijken. Bezoek bijvoorbeeld de 

jachthaven, Chinatown en Stanley Park.

Programma
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Dag 7 - Vancouver, vrije dag

Vandaag is ter vrije besteding. Ga winkelen in Robson Street, bezoek 

het beroemde aquarium, het historische Gastown of maak een 

mooie wandeling of fietstocht door Stanley Park. Overnachting in 

Vancouver.

Dag 8 - Vancouver - Whistler

U wordt bij uw hotel opgehaald voor de transfer per minibus naar 

het bergplaatsje Whistler. De route naar Whistler via de Sea-to-Sky 

Highway is prachtig. Onderweg vertelt de chauffeur, tevens gids, u 

allerlei wetenswaardigheden over de route en wordt er gestopt bij 

indrukwekkende uitzichtpunten. Rond het middaguur arriveert u in 

Whistler. Hier bezoekt u onder andere het Cultureel Centrum Squa-

mish Lil’, wat voor een interactieve kijk op de First Nation-mensen 

die het gebied duizenden jaren bewoonden. U overnacht 2 nachten 

in Whistler.

Dag 9 - Whistler

Deze dag is ter vrije besteding in Whistler. Maak een mooie wan-

deling door de omgeving of een kanotocht op één van de meren. 

Whistler staat ook bekend om zijn zeer goede restaurants.

Dag 10 - Whistler - Victoria per watervliegtuig

In de ochtend wordt u naar het dok in Whistler gebracht, waarvan-

daan u aan boord gaat van een watervliegtuig voor de schitterende 

1 uur durende vlucht naar Victoria op Vancouver Island. Geniet van 

de prachtige uitzichten. U vliegt over Whistler Valley, langs gletsjer-

meren, weelderige alpenweiden, de Straat van Georgia en prachtige 

eilanden. Bij aankomst in Victoria gaat u op eigen gelegenheid naar 

uw hotel. De rest van de dag is ter vrije besteding. Twee overnach-

tingen in Victoria.

Dag 11 – Victoria

Dag ter vrije besteding. Indien gewenst kunnen wij optioneel een 

Whale Watch tour (3,5 - 4 uur) voor u boeken.

Dag 12 - Victoria - Vancouver

Transfer per touringcar en ferry naar Vancouver. Bij aankomst is de 

rest van de dag ter vrije besteding. Overnachting in een hotel in 

Vancouver.

Dag 13 & 14 - Vancouver - Amsterdam  

In de loop van de middag gaat u op eigen gelegenheid naar de lucht-

haven van Vancouver voor uw vlucht terug naar Amsterdam, waar u 

op dag 14 aankomt. 

Programma
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The Canadian, VIA Rail Canada

Uw trein

De beroemdste trein van Canada is de zilverkleurige Canadian, het ‘vlaggenschip’ van VIA Rail 

Canada. Dit hotel op rails legt de 4500 kilometer af tussen Toronto en Vancouver, een van de mooiste 

treinreizen ter wereld. The Canadian rijdt 2 keer per week in beide richtingen. Het is ook mogelijk 

om de reis te onderbreken, bijvoorbeeld in Jasper, Edmonton of Winnipeg.   

Laat het centrum van Toronto achter u en geniet van een prachtige 

reis door uitgestrekte prairies, langs mooi gelegen meren, pitto-

reske stadjes en de besneeuwde toppen van de majestueuze Rocky 

Mountains op weg naar de culinaire hoofdstad van Canada, Vancou-

ver. Als u geluk heeft, kunt u vanuit de trein zelfs wildlife spotten, 

zoals beren, elanden en grote roofvogels. Aan boord van The 

Canadian van VIA Rail kunt u kiezen voor een ruime zitplaats met 

verstelbare rugleuning. Maar voor een goede nachtrust en privacy 

tijdens een lange treinreis gaat er niets boven comfortabele slaapac-

commodatie (Sleeper Plus Class). Er is keuze uit diverse types.
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Reisinformatie

Uw hotels

Tijdens deze reis verblijft u:

- 1 nacht aan boord van The Canadian, VIA Rail Canada 

- 11 nachten in een Standaard-, Superior- of Deluxe Hotel
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Reissom vanaf 3.798,- per persoon

Deze reis kunt u boeken o.b.v. Standaard Hotels en Superior Hotels inclusief accommodatie in een boven- en benedenbed aan boord van 

The Canadian of o.b.v. DeLuxe Hotels inclusief een cabin for 2 aan boord van de Canadian.

Toeslagen: 

Toeslag 1-persoons arrangement in Standaard, superior en Deluxe hotels: Op aanvraag

Toeslag cabin for 2 aan boord van the Canadian o.b.v Standaard en Superior Hotels (verblijf 2 personen): v.a. 298,- per persoon.

Vertrekdatum: diverse data in 2023  

Reisduur: 14 dagen 

Trein: VIA Rail, The Canadian 

Prijsinformatie
Rockies Rail Adventure  

Vertrekdata 2023

Prijs per persoon o.b.v Standaard Hotels

2, 6, 9, 13 mei v.a. 3.798,-

16, 20 mei v.a. 4.098,-

23, 27, 30 mei

3, 6, 10, 17, 20, 24, 27 juni 

1, 4, 18, 22, 25, 29 juli

1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 

26, 29 augustus

2, 5, 9, 12 september v.a. 4.198,-

13 juni

8, 11, 15 juli

16, 19 september v.a. 4.298,-

Vertrekdata 2023

Prijs per persoon o.b.v. DeLuxe Hotels

2, 6, 9, 13 mei v.a. 5.298,-

16 mei v.a. 5.398,-

20, 23, 27, 30 mei; 3, 

10, 13, 17, 20, 24, 27 juni

1, 4, 18, 22, 25, 29 juli 

1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 

26, 29 augustus

2, 5, 9, 12, 19 september v.a. 5.798,-

6 juni; 8, 11, 15 juli v.a. 5.898,-

Vertrekdata 2023

Prijs per persoon o.b.v. Superior Hotels

2, 6, 9, 13, 16 mei v.a. 4.098,-

20, 23, 27, 30 mei; 3, 6, 10, 

13, 17, 20, 24, 27 juni

1, 4, 18, 22, 25, 29 juli

1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 

29 augustus

2, 5, 9, 12, 16, 

19 september v.a. 4.398,-

8, 11, 15 juli v.a. 4.498,-
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• Vluchten Amsterdam - Calgary en Vancouver - Amsterdam met de KLM economy class *,  

incl. luchthavenbelastingen van ca. € 350,- per persoon

• Transfer Calgary - Banff op dag 2

• 11 hotelovernachtingen

• 3 uur durende excursie in Banff 

• Dagexcursie inclusief transfer Banff - Jasper met een stop bij de Columbia Icefield voor een 

rit met de Ice Explorer, incl. lunch

• Transfer Jasper - VIA Rail trein station 

• Treinreis met The Canadian van VIA Rail Jasper - Vancouver op basis van een boven- en be-

neden bed (1 nacht aan boord inclusief lunch, diner en ontbijt). Reist u op basis van Deluxe 

hotels dan reist u in de trein op basis van een Cabin for 2

• Hop-on Hop-off 48 uur classic Pass Vancouver inclusief toegang Vancouver Lookout

• Transfer Vancouver - Whistler 

• Transfer hotel in Whistler - dok Whistler watervliegtuigen 

• Vlucht Whistler - Victoria per watervliegtuig

• Transfer per touringcar Victoria - Vancouver inclusief ferry overtocht

Niet inbegrepen: Alle maaltijden behalve de maaltijden vermeld in het programma • eTA reistoestemming (visum voor Canada) • Fooien en uitgaven van 

persoonlijke aard • Overige transfers • 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.


