WINTERSPORT
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CANADA

Een grote belevenis in de besneeuwde Rocky Mountains

Beste reisliefhebber,
Als fervent wintersporter moet je hier zijn geweest. Je vindt hier geweldige skigebieden, die uitgestrekt, sneeuwzeker en niet druk zijn.
Bovendien valt er in de Canadese Rockies gemiddeld 400 cm sneeuw per winter en ben je dus verzekerd van een unieke poedersneeuwervaring.
De skigebieden Jasper en Banff & Lake Louise bieden een keur aan verschillende pistes, voor ieder niveau en voor ieder wat wils. Niet
alleen is Canada perfect voor skiën en snowboarden maar Canada heeft nog veel meer in petto. Hondensledetocht, wandelingen met
sneeuwschoenen en wildlife tours, daar leent het prachtige landschap van de Rocky Mountains zich uitstekend voor!
Onze partner Oad biedt een uitgebreid scala aan scherp geprijsde mogelijkheden vanaf slechts € 949,-* per persoon. Hierbij is veel
inbegrepen: *retourvlucht met KLM, * transfers, * 7 nachten hotel, * shuttlebus naar het skigebied en * een 6-daagse skipas! Bovendien mag
bij Oad op de vlucht naar Edmonton v.v. de skiuitrusting gratis mee!
Ben je gek op stedentrips én wintersport? Dan is de City & Ski wellicht een mooie optie. Tijdens dit arrangement ontdek je het beste
van Edmonton en Jasper. Deze twee plekken vullen elkaar goed aan waarbij je een bruisende stad én de ongerepte natuur beleeft. Wil je
naast het skiën ook alle tijd nemen om de majestueuze Rockies te ontdekken? Dan is de See & Ski inclusief een 4-daagse skipas de beste
optie om het skigebied van Jasper en de Rockies te ontdekken.
Of ben je op zoek naar een uitzonderlijk luxe verblijf tijdens de vakantie? Bekijk dan het aanbod Excellent hotels. Dit zijn allemaal luxe
hotels waar het je aan niets ontbreekt en waar je in de watten wordt gelegd.
Wintersport in Canada; als deze nog niet op je bucketlist stond is het nú tijd om deze erop te zetten en af te strepen! Ik help (we helpen)
je graag deze ultieme reis samen te stellen.
Hartelijke groet,

Logo reisadviseur

*vraag uw reisadviseur naar de voorwaarden.

Een greep uit het aanbod van Oad
Speciaal door ??????????? voor u geselecteerd:
Marmot Lodge****,
Jasper
Inclusief
• 7/9 overnachtingen op basis van logies
• retourvlucht per KLM
• transfers
• 6- of 8- daagse skipas
• eigen ski’s gratis mee op de vlucht
• ontbijtaanbieding: 7x ontbijt € 69,-

9- of 11 daagse vliegreis

va. €

949

Fairmont Jasper Park
Lodge****+, Jasper
Een heerlijke luxe resort op een unieke locatie. Inclusief
• 7/9 overnachtingen op basis van logies
• retourvlucht per KLM
• transfers
• 6- of 8- daagse skipas
• eigen ski’s gratis mee op de vlucht

9- of 11 daagse vliegreis

va. €

1389

Skisafari Jasper,
Lake Louise & Banff

9- of 11 daagse vliegreis

va. €

1429

Wie naar Canada reist wil natuurlijk zoveel mogelijk zien en doen. Daarom
hebben we speciaal voor de doorgewinterde avonturiers een skisafari samengesteld waarbij je Jasper, Lake Louise en Banff bezoekt. Ben jij klaar voor de
ultieme Canada-beleving? Inclusief:
• 7/9 overnachtingen op basis van logies
• retourvlucht per KLM
• 6- of 8- daagse skipas
• huurauto

Excursies

Met deze excursies maak je jouw reis onvergetelijk
va.

40,-

va.

prijs op
aanvraag

40,-

AANBIEDING:
Boek je beide excursies
dan ontvang je een
korting van
€ 15,- p.p.

Maligne Canyon Walk*

Wildlife Discovery Tour*

Heliskiën

Samen met een gids ga je naar de
diepste toegankelijke kloof van
Jasper N.P. en maak je een tocht
langs meters hoge bevroren
ijsmuren en ijsgrotten.

De winter is een goed seizoen om
wilde dieren te spotten. In Jasper
N.P. kan je oog in oog komen te
staan met elanden, herten,
wapiti’s, dikhoornschapen,
wolven en coyotes.

Je vertrekt per helikopter naar de
top van de berg om onder leiding
van een gids door de verse
poedersneeuw af te dalen. Een
unieke belevenis waarvoor je geen
professionele skiër hoeft te zijn.

*Oad bied optimale vrijheid; pas ter plaatse bepaal je wanneer je de excursie maakt

Boek uw Oad reis bij <Contact gegevens>
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