Unieke Canada Reizen

•
•

Individuele Camper/
Auto Reizen op Maat

Begeleide Natuurreizen
		 en Bouwstenen

Nature Trek Canada
Canada is een prachtig land.

Wij wonen er nu al 30 jaar en nog steeds
verrast Canada ons. Niet alleen als een land
met veel onverstoorde natuur, uitgestrekte
landschappen en volop ‘wildlife’ maar juist ook
door ‘rust en ruimte’ en vriendelijke mensen.
Afgelopen jaar gingen weer veel reizigers
met Nature Trek Canada op pad - van British
Columbia en het noordelijke Yukon en Alaska
naar Ontario, Quebec en Atlantisch Nova Scotia
en Newfoundland. We kiezen ervoor om een
échte Canada specialist te blijven door in
overleg met u, uw eigen Canadareis te maken.
Zelf op stap met onze kennis in je achterzak.
Ook blijven we begeleide wildernistochten
uitvoeren door heel Canada, met lokale gidsen
die hun uitgebreide kennis graag met je delen.

Door heel Canada en Alaska organiseren we

We nemen de tijd voor u en weten waarover
we praten. Waag er eens een e-mailtje aan, dan
merk je het vanzelf.

INDIVIDUELE REIZEN

Je beleeft meer van Canada als je
de juiste mensen kent!
“We zijn erg gecharmeerd van jullie maatwerkaanpak.
Aan alles merk je dat jullie het gebied op je duimpje kent
en na al die jaren je enthousiasme voor het gebied hebt
behouden. Dat wakkert de voorpret enorm aan!”
- Dick en Diana van der Helm 2018
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gebaseerd op uw voorkeuren en altijd op maat.
Per auto of camper, fiets of te voet.

BEGELEIDE
NATUURTOCHTEN
met lokale gidsen.

Individuele Arrangementen
Geen kant-en-klaar pakketten maar altijd op maat.
We stellen in overleg met u een route en programma
samen gebaseerd op uw reisvoorkeuren en budget.
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STAP 1: Inventariseren van uw reisvoorkeuren,

verwachtingen en interesses. Wij maken een eerste
reisplan en budget. Dit kost niets en is vrijblijvend.

Als onze aanpak u bevalt dan:
STAP 2: Voorbereiden in overleg met u via email,
telefoon en/of skype.

STAP 3: Reserveren (indien gewenst) van tickets,

Een eerste routeplan maken we gratis en
vrijblijvend. Dan weet u wat we in huis hebben.
Als onze aanpak bevalt dan rekenen we € 250
plus administratiekosten (€25) voor het
verder samenstellen en uitwerken van uw reis.
We overleggen vaak met u en leveren een
volledig reispakket - goed advies en een
op maat gemaakte reisgids met daarin
rij- en wandelroutes, bezienswaardigheden,
achtergrondinformatie en eventuele
reserveringen met bijbehorende vouchers.

Canada kenners die weten waarover
ze praten en de tijd voor u nemen.
We hebben al meer dan 1300 arrangementen
en reisgidsen gemaakt – voorbeelden en
meer informatie vindt u op

www.naturetrek.ca

Daar kunt u ook een reisformulier invullen voor
een eerste oriëntatie.

vervoer, accommodatie, excursies en veerboten.

STAP 4: Reisgids samenstellen van dag-tot-dag.
STAP 5: Ondersteuning als u op reis bent in Canada.
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Dagexcursies
BEREN OBSERVEREN

Met deskundige lokale gidsen op zoek naar
grizzly- en zwarte beren. Tochten in de
fjorden van Knight of Bute Inlet, in Pacific
Rim National Park, Tweedsmuir of in Alaska.

ORKA & WALVIS EXCURSIES

Lokale experts nemen je mee naar orca’s,
walvissen, dolfijnen en zeeleeuwen. Excursies
vinden plaats aan de west- en oostkust van
Canada en in Alaska. U vaart met kleine
groepen en tochten variëren van 3 tot 8 uur.

KAJAK AVONTUUR
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Speciale momenten maken
je reis uniek en onvergetelijk.
Op stap gaan met een gids voegt
veel toe aan je reiservaringen. We
overleggen samen mogelijkheden
die bij uw interesses, reisperiode en
budget passen. Een walvisexcursie van
4 uur of een weeklange wildernistocht
in een afgelegen gebied – alles kan
en mag en omdat we veel tochten zelf
uitvoeren kunnen we u goed adviseren.

Op pad met je eigen gids in het prachtige
Gulf Islands National Park. Na een korte
introduktie peddelen we in een beschutte
zeearm speurend naar zeehonden,
bruinvissen, zeesterren en kolibries. Een
vakantie topper (en ervaring is niet nodig).

REGENWOUD WANDELINGEN!
Dag- of thema tochten in het gematigd
regenwoud voor jullie (en je gezin). De natuur
in met een lokale ‘kenner’. Deels op wildpaden
maar vaak ook niet. Kust en bos, uitzichten
en inzichten – u vraagt, wij gidsen! Nadruk op
natuur, ‘wildlife’ en First Nations cultuur.

RAFTEN

In Wells Gray, de Chilcotin of in de Rocky
Mountains.
Van rustige ‘float tours’ tot ‘adrenaline rides’.

Meer mogelijkheden en informatie
vindt u op www.naturetrek.ca
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....maken een reis compleet
WATERVLIEGTUIG TOCHTEN

Over de gletsjers van de Coastal Range, de wilde kust
van Vancouver Island of mee met de ‘mail flight’.

GLETSJER WANDELINGEN

Over de spectaculaire Columbia Icefields.
Niet in een volle bus maar te voet het ijs op!

YUKON & ALASKA - north we go!

Gletsjers storten in de oceaan en de zalmtrek brengt
walvissen voor de kust en beren binnen kijkbereik.
De wildernis in met je eigen gids en watervliegtuig,
of een dag lange safari door Denali National Park.
Lokale kenners gaan met u op pad in de uitgestrekte
natuur van Alaska (Kenai Peninsula en Denali) en
Yukon (Kluane National Park,Tombstone Mountains).
Kleine toegewijde ‘operators’.
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INNCHANTER BOOTLODGE

Een prachtkans om zelf de ruige westkust van
Vancouver Island comfortabel te ervaren. De
Innchanter is een klassieke motorsloep omgebouwd
tot drijvende lodge en in de directe omgeving kun je
wandelen, roeien en ‘hotsprings’ bezoeken. Heerlijke
maaltijden en ‘relaxen’ in een fantastische omgeving.
Heen per boot en terug per watervliegtuig. 2-4 dagen.
Een exclusief Nature Trek Canada arrangement.

ZEILTOCHTEN

Unieke een- of meerdaagse tochten in de meest
afgelegen plekken van de Great Bear Rainforest
– een streek met dramatische landschappen.
Watervallen, fjorden en het gematigd regenwoud
zorgen voor een continue afwisseling en de kans op
‘wildlife’ onderweg is groot. Eindbestemming is een
afgelegen, natuurlijke hotspring met uitzicht op het
turquoise-blauw gletsjer ijs van de Coastal Mountain.
U vaart met een ervaren en gecertificeerde schipper
en een 13 meter lang zeiljacht.

"Het is wel een prachtreis geworden hè!
Jeetje, alleen maar hoogtepunten.
En ook geweldig om jou mee te maken, als
mens natuurlijk en met al je kennis en humor.
Jullie zijn ook uniek in jullie werk, zoals jij deze
reis begeleidt en adviseert,
met al je kennis en met een grote persoonlijke
touch, echt geweldig!"
- Jan en Marianne Bunschoten 2018
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Meerdaagse Begeleide Tochten
NOOTKA, HESQUIAT OF
TATCHU - per watervliegtuig

Een Beaver watervliegtuigje brengt ons naar
streken met oerbossen, immense stranden,
rotskusten en overweldigende natuur. Paden
zijn er niet en dus wandelen we via strand en
wildsporen door het gematigd regenwoud en
langs de grillige kust. Een gevarieerde streek
waar we naast zeeotters, walvissen, wolven en
beren ook prachtige bloemen, kleurige zeesterren
en anemonen kunnen zien. 3 tot 10-daagse
basiskamptochten of rugzaktrekking.

JUAN DE FUCA - te voet
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ECHT DE WILDERNIS IN....

…dat doen er niet veel. Maar met
onze ervaren gidsen wordt het een
hoogtepunt binnen je reis! We nemen u
graag mee naar onverstoorde plekken
aan Vancouver Island’s westkust, Yukon’s
berglandschap of Lake Superior’s
ruige kust. Avontuurlijk en je steekt
er nog wat van op ook! Jouw groepje
en je eigen gids zodat iedere tocht
wordt afgestemd op uw interesses,
inspanningsniveau en budget. Ook erg
geschikt voor (jonge) kinderen.

Een relatief onbekende bestemming waar we
via een uitgesleten wildspoor in het midden van
de Juan de Fuca westkust belanden. Vanuit een
basiskampje volgen we de kustlijn op zoek naar
zeeleeuwen en bruinvissen, kolibries en zeearenden.
Soms volgen we delen van de Juan de Fuca trail
maar vaker nog vinden we onze eigen routes. Een
prachtige introduktie in de westkust wildernis!
Je gaat met je eigen gids op pad dus maken
we een programma wat bij jullie past!
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.....een unieke ervaring
ZEEKAJAKTOCHTEN

Zeekajaks zijn stabiel en comfortabel
en brengen je naar plekken die te voet
onbereikbaar zijn. Een gecertificeerde
Nature Trek Canada gids neemt je mee naar
eilanden en het gematigd regenwoud in
Gulf Islands National Park. Oeroude bomen
en hagelwitte stranden. Zeearenden,
zeehonden, otters en wasberen. Maar ook
krabbetjes, zeekomkommers en anemonen.
Een bijzondere (en relaxte) natuurervaring.

UW EIGEN REIS-OP-MAAT

“Er is geen WiFi in de natuur,
wel een betere verbinding...”
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"Wat hebben we genoten van onze Canada reis met
als absoluut hoogtepunt de dagen op Nootka!
Na de hectiek van New York, de stilte in Ruckle
Provincial Park op Salt spring Island; wat een
prachtige plek! Daarna een heerlijke zeekajakdag
met de enthousiaste gids John. Dan Nootka... we
waren gespannen voor wat komen gaat. Wat hebben
we het super fijn gehad met jou Lo! En wat weet je
veel en wat kun je vermakelijk vertellen over al je
ervaringen! Wij hebben meer dan genoten al waren
we steeds op ons hoede voor beren en wolven."
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Ieder jaar voeren we reizen uit met groepjes
van 2-7 personen (ook gezinnen). Dit zijn
begeleide tochten of expedities tot 21 dagen
lang waarin jullie reisvoorkeuren, interesses
en budget bepalend zijn voor gebiedskeuze
en programma. Nature Trek Canada gidsen
zijn ervaren wilderniskenners en na een eerste
reiservaring komen veel reizigers terug voor
een ‘vervolg’. Kies voor het ‘onbekende’ en
ervaar de wildernis - comfortabel óf juist niet.
We organiseren maatreizen door heel Canada
van Labrador tot Vancouver Island en van de
halfwoestijn tot het hoge noorden. Neem
contact met ons op voor mogelijkheden of
kijk op www.naturetrek.ca voor voorbeelden.

- Gezin ter Maaten 2018
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Canada kenners die al 27 jaar de tijd voor u nemen!

www.naturetrek.ca
information@naturetrek.ca

220 Hillcrest Drive, Salt Spring Island, B.C., Canada, V8K 1Y4 • Tel: 1-250-653-4265
Postadres Nederland: St. Jacobslaan 193, 6533 VB Nijmegen

Alle foto’s zijn gemaakt door onze deelnemers aan de groeps- en individuele reizen
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Voor uitgebreide informatie en reisbeschrijvingen ga naar onze website.
Of stuur ons een e-mail met je vragen.

