Reisverslag: Canada.
Gestart in Vancouver, een mooie stad met hoogbouw maar ook laagbouw. Het doet
niet massaal of groot aan. Bezoek zeker Stanley Park, Gastown, Granville Island
en ’s avonds de skyline van de stad vanaf Lonsdale Quay.
Via Hope naar Penticton gereden, dwars door mooie natuurgebieden (veel bos).
Penticton ligt in de Okanagan Valley, dichtbij Sumac Ridge hier wordt veel wijn
gemaakt, we hebben een wijngaard bezocht en wijn geproefd. De volgende stop is
Revelstoke, een klein plaatsje aan het begin van de Rocky Mountains. In deze
omgeving hebben we een mooie wandeling gemaakt in de natuur naar de
watervallen van Begia Falls. We komen steeds dichterbij de hoge bergen van de
Rocky Mountains, via de Highway 1 zijn we door Glacier park gereden. Glacier
Park heeft 1 grote gletsjer en ong. 300 kleine gletsjers. Op weg naar Banff zijn we
via Lake Louise (bekend van de wintersport) en via Kicking Horse Pass gereden.

Banff national park

In Banff zijn er diverse mogelijkheden voor excursies. Wij zijn naar het hoogste
punt van Banff gegaan met de kabelbaan (men kan ook te voet naar boven) naar
2200 meter. Het uitzicht is geweldig. Op weg van Banff naar Jasper is zeer mooi,
eerst door Banff National Park en dan het stuk van Lake Louise naar Jasper mag
niet gemist worden. We zijn langs de Colombia Icefields gereden, een “verplichte
stop” wat mij betreft. Helaas was de top van Mount Robson (hoogte 3964 m.) met
mist/bewolking bedekt. Op weg naar Whistler hebben we langzaam de echte
“Rockies” verlaten.

Whistler bezocht en per bus verder naar Horseshoe bay voor de overtocht naar
Nanaimo (Vancouver Island). Na aankomst in Victoria zijn we gaan
whalewatchen. ’s Avonds bezoek aan Victoria. Een must om te bezoeken is
Butchart Gardens (hele mooie tuinen, veel verschillende en er is zelfs een
waterorgel/fontein). Wij hebben de ferry van Swartzbay naar Tsawwassen
genomen en moesten door naar het vliegveld voor de terugvlucht.

Korte plaatsbeschrijvingen:
Vancouver: gezellige winkels. Mooi, groot park = Stanley Park met een rondweg
van ong. 10 km. Er zijn diverse musea en attracties. Bezoek zeker Gastown (heeft
een sfeer van rond de eeuwwisseling), Granville Island (een wijk met allemaal
marktjes, ambachten en winkels), Chinatown (de grootste van Canada). Vancouver
heeft een heel mild klimaat en 1 van de grootste natuurlijke havens ter wereld. Er
zijn veel wandel- en fietsroutes.
Banff: Gezellige plaats gelegen in Banff National Park. De kabelbaan Sulphur
Mountain Gondola gaat tot 2200 meter. Er zijn skimogelijkheden en diverse apres
ski mogelijkheden. Veel winkels in de hoofdstraat Banff Avenue. Diverse wandelen fietsroutes oa door de omgeving
Whistler: het centrum is in een “rond”gang aangelegd, goede après-ski
mogelijkheden, veel skiliften. Veel winkels en restaurants. Erg sfeervol zowel in
de winter als in de zomer. Belangrijkste wintersportplaats van Canada.
Victoria: Typische Engels aangelegde plaats met dus veel Engelse invloeden.
Mooie gebouwen en een gezellig centrum. Diverse musea en de mogelijkheid tot
whalewatchen. Er zijn diverse parken.

Tips:
 U dient een geldig paspoort en electronische Visa te hebben.
 Voor het donker in de hotels zijn. Zeker in de Rocky Mountains op tijd in
het hotel zijn
 Er zijn diverse mogelijkheden om langs de weg te stoppen
 Op de prijzen in de winkels komt nog tax bij.
 In de hotels is voldoende informatie over de omgeving te krijgen.

