Reisplan formulier
Contact informatie
Naam:

Gezin Dingemanse

Reisgegevens
Periode/maand waarin ik/wij wil(len)
reizen:

juli - augustus (vanaf 8 juli 2020)

Uit hoeveel mensen bestaat uw gezelschap ?

4

Hoeveel kinderen tot 12 jaar reizen mee ?

0

Reisvoorkeuren
Waar zou u op reis willen gaan?:

BC/Alberta

Hoe wilt u reizen?:

Auto of Camper

Hoe wilt u overnachten?:

Kamperen of Motel, Hotel/Lodge

Wat wil u graag doen?:

Dagwandelingen, Wildlife excursie(s), Kanoën of zeekajakken,
zwemmen

Aanvullende informatie
Ons idee was om te beginnen in Calgary en te eindigen in Vancouver. We twijfelen nog een beetje tussen kleine
camper in combinatie met één tent of volledig kamperen (met auto en twee tenten) met af en toe een motel/hostel.
Bij een camper willen we graag een niet zo grote camper (zonder douche) en zonder inloop zodat je tijdens het
rijden wel met z’n vieren bij elkaar zit en iedereen alles goed/redelijk kan zien. Het gaat ons er daarbij vooral om dat
we niet allerlei kookspullen en voor 2 personen minder slaapspullen t.o.v. twee tenten hoeven mee te nemen en niet
zozeer om de luxe. Graag willen we jullie advies.
We houden erg van wandelen en willen in ieder geval graag wandelen in een national park of Jesper of Banff of
Yoho.We willen graag iets van groot wild (beren, walvissen) zien en hoewel we normaal niet zo van georganiseerde
trips houden, zijn we voor excursies om wild te spotten zeker in. We zijn ook in voor kanoen of kayakken en
zwemmen. Ook Vancouver island lijkt ons erg leuk en mooi. Verder willen we 2 dagen Vancouver kunnen bekijken
(Is er bijzondere architectuur?).
We zaten te denken aan 3,5 a 4 weken (inclusief reis). Daarbij willen we niet iedere dag een eind te hoeven rijden.
Dan liever een wat minder vol programma en keuzes maken.
Qua budget dachten we aan een bedrag tussen € 11.000 en maximaal € 15.000,-.

