
Introduktie bij Nature Trek Canada’s eerste routevoorstel.
Gratis en vrijblijvend
Het volledige eerste routevoorstel wat we voor gezin Dingemanse opstelde in November 2018
(voor een reis in 2018) is 17 pagina’s lang (en breed). Je hoeft dat niet allemaal door te lezen
om te zien hoe we met je reisplannen omgaan. Bijgaand overzicht geeft inzicht in onze lokale
expertise, persoonlijke aanpak en enthousiasme om u wegwijs te maken in Canada.

Bij ieder routevoorstel worden de volgende aanvullingen apart meegestuurd (als PDF files):

1) Gedetailleerd reisbudget
Ieder aangepast routeplan leidt tot een nieuw reisbudget waarin we de recente wissekoers
gebruiken om u een goed idee te geven van de reiskosten.

2) Achtergrond informatie van de verschillende regio’s
Een beknopt overzicht, op chronologische volgorde, van de verschillende regio’s in Canada
waar je reis door heen reist. Iedere regio is kort weergegeven en er zijn ‘links’ naar
gebiedskaarten en foto’s.

3) Wildlife excursies en begeleide mogelijkheden
Veel begeleide onderdelen kun je ter plekke inpassen in je reis. Wat exclusievere begeleide
onderdelen moeten van te voren gereserveerd worden. Wij brengen u in contact met
kleine, ervaren en enthousiaste operators. Op de volgende pagina vindt je een voorbeeld.



Zeekajakken in de Gulf Islands
Een unieke manier om het regenwoud en de Pacific te ervaren – en
voor iedereen prima te doen! In stabiele 2-persoons kajaks peddelt u
na een degelijke introductie zo de magnifieke omgeving in, compleet
met hagelwitte stranden! Iedere tocht is zo opgezet dat u (en uw
groepje of gezin) met uw eigen Nature Trek Canada gids op stap gaat
(dus zeg maar privé begeleiding). Omdat er geen anderen meegaan,
kunnen we dus goed inspelen op uw wensen en interesses en dat
maakt de tocht veel persoonlijker en flexibeler. Uw gids woont en
werkt in dit gebied en kent het als geen ander. Bovendien heeft hij of
zij niet alleen de benodigde certificaten maar vooral ook uitgebreide
ervaring, ook met het begeleiden van kinderen. Onderweg is er kans op het zien van zeearenden,
zeehonden, herten, wasberen, otters en zelfs kolibries en zelfs een enkele cactus! We gaan ervan uit dat
mensen geen zeekajakervaring hebben maar dat u komt om iets te zien op een manier die leuk, actief en
veilig is. We peddelen nooit meer dan ongeveer 45 minuten voor we ergens aanleggen om de benen te
strekken, iets te bekijken, te knabbelen etc. De kajak is een leuk vervoermiddel en het brengt je naar
plekken waar je anders nooit kunt komen. Bij meerdaagse tochten kamperen we op onbewoonde
eilanden.

Vertrek april tot september vanaf Saltspring Island vanaf € 135 pp all in (afhankelijk van groepsgrootte).
Klimaat en gebied: temperaturen tussen 15-25 graden. Gematigd regenwoud en Stille Oceaan.
Activiteiten: zeekajakken, wandelen, genieten, wild observatie. Fotografie.
Bijzonderheden: Prachtige locaties, rustgevende activiteit en omgeving. Prima maaltijden en uitrusting.
Zwaarte: voor iedereen goed te doen. Privébegeleiding dus passen we de tocht aan waar nodig/gewenst.
Programma: gericht op wildobservatie, fotografie, educatieve momenten en rust.
Reisleiding: Nederlands of Engelstalig, gecertificeerde en ervaren gidsen.
Transport, accommodatie en maaltijden: volledig verzorgt vanaf Saltspring Island.
Uitrusting: geen speciale uitrusting nodig, alles is verzorgd.
Inbegrepen in de reissom: alle materiaal, maaltijden en begeleiding, belasting.
Kosten: Afhankelijk van groepsgrootte vanaf € 115 per persoon per dag

Zie http://www.naturetrek.ca/zeekajakken/?lang=nl voor extra informatie en foto’s.



3) Routekaarten (op verzoek)
Opgesteld in Google Maps van de verschillende routes in het eerste voorstel. Met een link naar
Google Maps en interactieve mogelijkheden.

4) Campermogelijkheden
Uitgebreid overzicht van geschikte campers. Gedetailleerd kostenoverzicht (zie onder) en
camper uitleg & informatie (niet bijgevoegd in dit voorbeeld).



Salt Spring Island
British Columbia, Canada
14 November 2018

Beste Martien en Josan & Clara en Ingeborg,
Bedankt voor de aanvullende informatie. Altijd goed om wat meer te weten, dan kunnen we ook gerichter
meedenken. Leuk dat jullie deze kant op willen komen! Ook leuk dat we mogen meedenken in dit
stadium van de voorbereidingen. Jullie zullen wel begrijpen dat we niet over een nacht ijs gaan met het
samenstellen van een reisvoorstel daarvoor zijn bij jullie de verwachtingen te hoog gespannen en vinden
wij dat zo’n reis ook een serieuze aanpak mag krijgen. Eigenlijk is het meest waardevolle van iedere reis
uw vrije tijd – onnodig verloren tijd win je nooit meer terug. Door samen te werken met Nature Trek
Canada als lokale expert krijgt u gepast advies, creativiteit en ondersteuning – en dat vindt je niet 1-2-3
op het internet. Vandaar toch wat meer informatie misschien dan je gedacht had. Maar da’s alleen maar
goed, op die manier kunnen jullie je niet alleen op de kosten maar ook op de route en het programma
oriënteren want die zijn allebei belangrijk voor een prachtige Canada reis. Ik heb daarom als eerste aktie
jullie wensen hieronder opgenomen (verkort) en daarna maar meteen van start gegaan over het
programma.

NB - het is echt een heel verhaal geworden. Maar dat komt omdat we een paar verschillende gebieden
vergelijken. Ga er even voor zitten want als je erover heen vliegt dan mis je toch een aantal belangrijke
nuances die uiteindelijk best belangrijk kunnen zijn.

Een korte introductie over onze werkwijze (in meer detail terug te vinden op onze website). Nature Trek
Canada heeft geen vaste reispakketten waaruit u kunt kiezen. Ieder reisvoorstel wordt op maat gemaakt
naar aanleiding van uw reisvoorkeuren. De reissom wordt samengesteld door alle onderdelen binnen uw
reis op te tellen (vluchten, lokaal transport, accommodatie, maaltijden, excursies, veerboten,
benzineverbruik, etc. etc.). Het reisbudget is een accurate indikatie van de kosten maar is niet een bedrag
wat u aan ons betaald omdat het is opgebouwd uit onderdelen die we met en voor u kunnen reserveren
(vluchten, lokaal vervoer etc.) en kosten die u ter plekke zult betalen (maaltijden, brandstof etc.). Het
reisbudget is dus ook geen ‘offerte’ want u bent altijd vrij om zelf uw vluchten, lokaal vervoer en
accommodatie te boeken. Eventuele boekingen die Nature Trek Canada voor u vanuit Nederland maakt
vallen onder het Garantiefonds (SGR) en volgen ANVR voorwaarden (zie
https://www.anvr.nl/DownloadItem/Printversie_ANVR-Brochure_01022017.pdf). Ook is het goed om op
de hoogte te zijn van Nature Trek Canada’s reisvoorwaarden die van toepassing zijn op het samenstellen
van individuele arrangementen. U kunt die nalezen via https://www.naturetrek.ca/wp-
content/uploads/Individuele-Arrangementen-Reisvoorwaarden-2019.pdf



Reisgezelschap: gezin met 2 dochters (16 en 18)
Reisperiode: vanaf 29 juli tot en met 20 augustus 2019
Reisduur: 23 dagen
Gebiedskeuze: Alberta en British Columbia
Vervoer in Canada: Camper of huurauto (?)
Accommodatie in Canada: kamperen (camper) of accomodatie

Aanvullende reiswensen:
 We houden van wandelen in de natuur.
 Verre afstanden rijden heeft niet onze voorkeur. Liefst blijven we een aantal dagen op dezelfde

plek om dat goed te ervaren.
 Stedenbezoek hoeft niet.
 We willen een rechtstreekse vlucht, liefst Calgary.
 walvis spotten is geen “heilig moeten”; beer observatie lijkt ons bijzonder leuk.
 Ook houden we van kanoën, liefst met een Canadese kano (kayakken vinden de dochters

minder!). Van Calgary naar Vancouver is ook mogelijk.
 meerdere dagen paardrijden op 1 lokatie hoeft niet van ons. Twee keer een halve dag vinden we al

heel mooi. We hebben zelf paarden, dus wel rijervaring.
 Wij hebben een budget van rond de 12.000 euro.

Wat u wel aan ons betaald is € 250 plus portkosten (meestal € 20) als u, na het doornemen van deze
eerste aanzet, uw reis verder met ons wil uitwerken. U betaald voor onze expertise, lokale connecties en
de tijd die we besteden aan uw arrangement. Vaak besparen we u geld en/of zorgen voor betere kwaliteit
van vluchten, transport, accommodatie en excursies. U kunt ons tijdens uw reis altijd bereiken en omdat
we in Canada wonen dus zonder (veel) tijdsverschil.

Nature Trek Canada is een Canadese reisorganisatie opgericht door Lo Camps en Annemarie Linders en
in 2017 vierden we ons 25 jarig bestaan (dan doen we toch iets goed denken we…..). Nature Trek Canada
Ltd. heeft meer dan 1200 reizen samengesteld voor Individuele reizigers en daarnaast 250 3-weekse
wildernisexpedities samengesteld en uitgevoerd. Door heel Canada.

Allereerst jullie reisvookeuren – samengevat en beknopt

Vraag en Antwoord
Vancouver - Is er bijzondere architectuur?).
Hier raken jullie ons meteen op een zwak punt…….. We kennen vancouver erg goed, komen er vaak,
maar letten dan niet zozeer op specifieke architectuur. Zoals veel steden in Canada is het happy mix van
oud (en dat moet je dan 150 jaar zien) en modern tot hypermodern. Ik kan jullie verzekeren dat we
Wikipedia niet gebruiken bij het samenstellen van routes, programma en uiteindelijk jullie reisboek, maar
voor bovenstaande vraag is dat toch een compacte bron van informatie:
http://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_of_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.
Okay, laten we dan eerst de ‘hardware’ onder de loep nemen - met de camper of stap of een auto
Campers geven je de mogelijkheid overal te overnachten in relatief luxueuze omstandigheden. Vaak komt
het erop neer dat je op een kampeerplek overnacht. Er zitten voor en nadelen aan.
Voordeel is ‘accommodatie’ die heb je altijd bij je. Ook je kookgelegenheid, WC en zelfs douche. Nadeel
is ten eerste de ‘logheid’ van de camper. Campers rijden prima, daar gaat het niet om, het is meer gebrek



aan flexibiliteit - als je eenmaal ‘staat’, ga je niet snel nog eens naar die mooie zonsondergang kijken
omdat je dan alle kabels en snoeren los moet koppelen en in het donker weer moet aansluiten. Grotere
campers kunnen niet altijd mee op veerboten zonder reserveringen. Je kunt met een campers hooguit 2
dagen kamperen zonder aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet, want anders raakt de accu leeg (als je
electriciteit gebruikt tijdens het kamperen althans). Hetzelfde geldt voor het innemen en lozen van
(afval)water. Met een auto en tent heb je altijd wel een plekje, maar met een camper moet je op sommige
plaatsen echt van te voren reserveren. Daardoor verlies je wat van je flexibiliteit. Met een tent kun je
rustiger kamperen omdat je minder ‘plek’ nodig hebt en dus makkelijker wildere plekjes kunt kiezen.

Als je per auto reist en in hotels overnacht dan kan de camper beduidend goedkoper zijn, zeker als je
reisgezelschap uit meer dan 2 volwassenen bestaat. Bovendien zul je hotel accommodatie altijd moeten
reserveren van te voren, bij campers hoeft dat alleen op plekken waar het in het hoogseizoen druk zou
kunnen zijn (de Rockies bijvoorbeeld). Als je per auto reist en kampeert en (af en toe) in hotels of lodges
overnacht dan is die optie verreweg de goedkoopste. Daarnaast komt nog het ontegenzeggelijke voordeel
van kamperen (auto of camper): in de Nationale (en bijna alle provinciale) parken van Canada mogen
geen hotels staan. Dat mag wel in dorpjes die buiten het park vallen (zoals Jasper en Banff bijvoorbeeld),
maar niet in de natuur zelf. Met de camper (of de tent) kun je wel in de natuur staan, dichterbij alle
wandel- en wildernismogelijkheden. Auto’s zijn wel sneller, makkelijker te rijden, goedkoper op
veerboten en in benzine verbruik. Vaak rijden auto’s ook een stuk soepeler (en ratelen de borden niet in
de kastjes….). Ook ben je met een auto veel sneller geneigd om nog eens ‘naar dat leuke uitzichtpunt’ te
rijden. Dat doe je minder snel als de camper al helemaal aangekoppeld en wel op zijn plek staat.

Samenvatting
 Als je met de auto gaat en wilt kamperen dan is dat goedkoper vanwege besparingen op

accommodatie, benzine, veerbootkosten.
 Als je met de auto gaat en kamperen combineert met hotels/motels etc. Dan gaat dat nog steeds op,

maar in mindere mate.
 Als je met de auto gaat en alleen in hotels/motels gaat overnachten dan is de camper vaak

voordeliger (afhankelijk van periode en aantal mensen) en geeft je meer onafhankelijkheid.
 Als je luxueuzer wilt overnachten en niet met kabels en snoeren wilt spelen iedere dag dan zou je

voor een huurauto en hotels/motels etc. kunnen kiezen.
 Je kunt campers in de regel niet ophalen op ZO, auto's wel dus bij een aankomst op ZA in Calgary

bijvoorbeeld kun je de camper pas op MA ophalen (of je betaald veel bij).

Een snelle rekensom
Camper
(Fraserway
TC-B) en:
kamperen

Auto (Hertz
Compact) en:
Hotels/BB/Lodges

Auto (Hertz minivan
of SUV) en:
Kampeer combi met
hotels/BB/Lodges

Huur 3889 (20 dagen) 1863 (23 dagen)
Accommodatie hotels (1 kamer) 466 (4) 1166 (10)
Accommodatie kamperen 443 (19) 173 (13)
Maaltijden zelf koken 864 (18) 864 (18)
Maaltijden uit eten 600 (5) 600 (5)
Benzine 704 281
Veerbootkosten 1226 1015
Totaalkosten 8192 5962



Dus auto/tent/accommodatie optie is veel goedkoper. En je bent flexibelere en je kunt zelfs kiezen tussen
een minivan of SUV. Zie onder het budget voor informatie. Aparte camperinformatie is ook opgenomen.
Voor dit voorstel ben ik uitgegaan van auto, kamperen en accommodatie.

Maar meteen ingaan op het programma en een mogelijke route.
Jullie reizen in het hoogseizoen en daarmee liggen er meteen ook een paar randvoorwaarden en da’s mooi
- zoals data en een globale indeling van de reis. Jullie geven duidelijk aan veel kilometers rijden niet tot
het vakantieplezier hoort. En daarmee zijn we het 100% eens. Maar Canada is, een kneiter-groot land dus
moeten we de middenweg vinden tussen niet teveel rijden en toch het maximale aan natuur, wildlife en
cultuur uit jullie reis te halen. Misschien een idee om dan terug te vliegen van een andere plek als waar je
landt. Bijvoorbeeld landen in Calgary en terugvliegen vanuit Vancouver (of omgekeerd). Vanuit Calgary
werk je (in onze ogen) naar hoogtepunten toe aan de kust. Zeker met jongere reizigers is dat een voordeel
en is onze ervaring dat naarmate de kust nadert de verwachtingen hoger gespannen zijn, deels vanwege de
grotere kans op wildlife en de mogelijkheid om aan de oceaan te zijn en te ‘doen’ (zeekajakken, vissen
etc). Ik wil daarmee helemaal niet zeggen dat de aanloop van de reis niet mooi is, integendeel, maar mijn
ervaring is dat mensen het westkust deel van Canada toch als een hoogtepunt zien - regenwoud, kust,
oceaan zijn welkome onderdelen van iedere reis natuurlijk. Vandaar. Bovendien is het huren van een
camper ongeveer 5% goedkoper vanuit Calgary dan Vancouver. Ook het overwegen waard (voor auto’s
geldt dat niet overigens). Ook is het relatief het drukst in de Rockies en wordt het rustiger naarmate je
naar de westkust gaat, zeker via de route die ik jullie ‘durf’ voor te leggen.

Laten we uitgaan van jullie duidelijke voorkeur om beren (en walvissen/orka’s ?) te observeren. Dat
observeren kan alleen met enige zekerheid worden opgenomen in jullie reis als de zalmen de rivieren op
migreren. Kortom zalm=beer&orka. Dat zijn hele specifieke lokaties en hele specifieke periodes. In
Alaska kan het al vanaf juni, in noordelijk BC wordt dat al snel medio juli en zuidelijk Vancouver Island
is oktober. Juli en augustus zijn prima maanden de zalmmigratie komt echt goed op gang medio juli tot en
met medio september. Ook een goede reden om in Calgary te beginnen omdat je dan met de neus in de
zalm valt als je aan de westkust bent.

Natuurlijk kun je ook terugreizen naar Calgary. Voegt ongeveer 1000 km rijden toe, maar je hebt geen
achterlatingskosten voor de camper of auto. Voor campers wegen de achterlatingskosten bijna altijd op
tegen de extra kosten die je hebt voor benzine en extra kilometers. Ik ga nu uit van een wat rustigere
reisopzet waardoor jullie in Vancouver eindigen.Reisopzet Die is vooralsnog duidelijk. Ingrediënten die
vooral terugkomen zijn, verblijven in de natuur op een eenvoudige manier. Voldoende ‘aktie’ (lees

Grizzly beren Knight Inlet.
Foto Marijn Raijmakers



voldoende energetische inspanning binnen het niveau van jullie allemaal, en dat ziet er op papier prima
uit!). Interesse in (Indianen) cultuur en het mogelijk meepikken van de Calgary Stampede. Omdat jullie
Juli en Augustus reizen en de zalmmigratie (en dus de orca’s) volop aan de gang is de kans daarop prima.

Dan het programma en de route
mogelijkheden.
Kort door de bocht kun je kiezen om vanuit
Calgary naar Vancouver (Island) te gaan (of
omgekeerd natuurlijk) via zo’n 4 hoofdroutes.
Twee ervan gaan via dag lange
veerbootverbindingen: de Inside Passage en de
Discovery Coast Passage en twee gaan via
‘land’: via de Coastal Mountains (Whistler) of
via de Okanagan (Kamloops & Kelowna).
Tochten met die veerboten brengen je wat
noordelijker in British Columbia. Ook rustiger
wat bezoekers betreft (in vergelijking met de
Okanagan route zeker). Meer kans op wildlife
en een naadloze aansluiting op de kop van
Vancouver Island (Port Hardy als richtplek)
van waaruit in de zomer de orka’s en grizzly
beren feest vieren. Nadeel is de grotere
rijafstand en de veerbootkosten. De
zuidelijkere landroute voert je door net
zoveel verschillende landschapstypen, betere
infrastructuur (dus meer rijmogelijkheden).
Wel een stuk drukker wat zonder meer leidt
(met campers sowieso) tot het moeten
reserveren van kampeerplekken op sommige

lokaties).

Verdere uitleg veerboottochten (1 ½ pagina)

Qua Wildernis zou ik de volgende indeling durven maken waarbij 1) de route is met de meeste wildernis
en 4) de route met de minste wildernis. Wildernis beschrijven we dan als – grote aaneen gesloten stukken
natuur, weinig dorpjes, wegen. Vaak ook de minst bezochte streek.

1) Discovery Coast Passage route alternatief voor de Inside Passage route
2) Inside Passage route Route opgenomen
3) Coastal Mountain route alternatief zonder noordelijke veerboot tocht
4) Okanagan route alternatief zonder noordelijke veerboot tocht

Qua Wildlife (dieren) zou ik de volgende indeling durven maken waarbij 1) de route is met de meeste
kans om dieren tegen te komen en 4) de route is met de minste kans om dieren tegen te komen.
1) Inside Passage route Route opgenomen
2) Discovery Coast Passage route alternatief voor de Inside Passage route
3) Coastal Mountain route alternatief zonder noordelijke veerboot tocht
4) Okanagan route alternatief zonder noordelijke veerboot tocht



Verdere uitleg route mogelijkheden (2 pagina’s). Gevolgd door

1) Vluchtmogelijkheden (1/2 pagina)
Nature Trek Canada werkt met overkoepelende reisorganisaties in Nederland samen (consolidators)
waarbij veel reisburo’s zijn aangesloten. Boekingen van vluchten, campers en auto’s vallen op die manier
onder ANVR en SGR voorwaarden. Het reserveren van vluchten en vervoer in Canada is een aspect van
een Individueel Arrangement. Belangrijk? Zeker! Maar reisvoorkeuren zijn net zo belangrijk, die bepalen
in eerste instantie de route en een grove indeling van je reis. Op basis daarvan worden vluchten, vervoer
en accommodatie uitgezocht. Niet andersom (goedkope camper huren en er dan achterkomen dan bij een
start vanuit Calgary in mei de Rocky mountains nog onder een pak sneeuw liggen…..). U bent altijd vrij
om uw eigen vluchten etc. te boeken. Dat staat het samen uitvoeren van een Individueel Arrangement niet
in de weg.

2) Samenvatting
3) Vragen en opmerkingen

Jasper National Park –
Maligne Lake

Dinosaur Provincial Park Alberta



Gezin Dingemanse
Canada 2019 - Expedition Unlimited (toch?)

De Coastal Mountain route
Totale rijafstand ongeveer 2750 km (2355 rechtstreeks)

Datum Week
dag

Dag Programma Km

29 Juli ZO 1 Amsterdam- Calgary. Overnachten downtown of vliegveld 0
30 MA 2 Calgary rustige dag. Natuurlijk volop te doen en te zien waaronder

paardrijden!
0

31 * DI 3 Camper ophalen en naar Banff national Park. Dagwandelingen (werken
we tzt helmaal uit natuurlijk, voert nu iets te ver).

130

1 Aug WO 4 Lake Louise en Moraine Lake (vroeg doen, minder druk) en dan door
naar Jasper via de Icefield Parkway.

195

2 DO 5 Via de Icefield Parkway richting Jasper. Mogelijke gletsjer excursie .
Aankomst Jasper.

155

3 VR 6 Jasper National Park. Wandeling, eventueel fietsen. 30
4 ZA 7 Jasper wandeling (of heetwaterbronnen, kabelbaan, zwemmen, op zoek

naar bevers etc etc). Paardrijden.
30

5 ZO 8 Via Mount Robson naar Wells Gray Provincial Park. Uitstapjes
onderweg. Overnachten lodge

375

6 MA 9 Wells Gray dagtocht (te voet en per auto). Watervallen. Mooi. Raften! 20
7 DI 10 Wells Gray. Rustig aan. Zwemmen. Wandelen. Paardrijden 20
8 WO 11 Clearwater naar Clinton. Binnendoor (spannend) naar Lilloet. Kurkdroog

gebied. Mooie tocht. Dan de bergen in. Kort wandelen Joffre Lakes.
Immens mooi (kan druk zijn) maar erg de moeite waard. Overnachten
Whistler

340

9 DO 12 Whistler– mountain biken. Veel te doen (ZIP line, kabelbaan etc) OF
naar Squamish en de Chief opwandelen. Pracht wandeling, mooi
uitzicht.

15

10 VR 13 Via noord Vancouver naar Tsawassen en oversteken naar de Gulf Isands.
Prachtig kamperen aan de kust.

190

11 ** ZA 14 Zeekajakdag Gulf Islands National Park 10

12 ZO 15 Saturday Market – erg leuke kunst/muziek/boerenmarkt. Alleen lokale
produkten/artiesten/muzikanten. In de middag. Oversteken naar
Vancouver Island en rijden Campbell River. Kijkje bij de zalmmigratie.

220

13 *** MA 16 Walvissen.orka tocht. 6 uur. Overnachten Campbell River 10

14 DI 17 Rijdagje naar Pacific Rim National Park. Prachtige route met veel korte
stops waaronder Cathedral Grove (immense bomen).

275

15 WO 18 Pacific Rim National Park – wandeling Long Beach. 20
16 DO 19 Pacific Rim National Park – eventueel naar Meares Island of walvis/beer

tocht.
20

17 VR 20 Via Ucluelet naar Port Alberni en Parksville. Laatste (prachtige)
kampeerplek.

175

18 ZA 21 Oversteken naar Vancouver en camper inleveren. Hotelletje binnenstad.
Veel (leuks) te zien en te doen. Relaxt houden denk ik dan maar (of shop
until you drop momenten).

70

19 ZO 22 Vancouver. Eventueel fietsen Veel (te veel) te doen natuurlijk, werken
we uit natuurlijk. Vertrek naar Nederland

0

20 MA 23 Aankomst Nederland 2355



Bruin= te vervangen door Okanagan route (zie regio informatie)
Blauw= te vervangen door Juan de Fuca (zie regio informatie)

* Jullie zouden de Rocky Mountains ook via een zijtocht door de prairie Badlands kunnen
benaderen .

** Deze tocht kan een nog hoger wildernis karakter krijgen door het reisgebied te verleggen naar
Juan de Fuca of Nootka. Zie bijgevoegde excursie- en regio informatie

*** Vanuit Campbell River kun je met een watervliegtuig mee om de ‘post’ te bezorgen.

Aanvullende routeplannen opgenomen in dit voorstel zijn
(1) de Coastal mountain route (Via Whistler)
(2) een route via Discovery Coast
(3) een route via de Okanagan (Kelowna)

Getijde Poel Juan de Fuca
Photo Mike Roelofs


