
 
 
Het is mij opgevallen dat heel veel eerste keer Canada reizigers, of ze nu zelf alles boeken of een via 
georganiseerde reis, een overvol schema hebben en het zwaartepunt op het zoveel mogelijk locaties aandoen 
en veel kilometers rijden ligt en daardoor veel moois missen.  
Soms realiseren de bezoekers zich niet dat je er niet hard zult rijden dus langer over je afstand doet.  
Vooral de camperrijder onderschat de afstanden nog wel eens en daar is de reisorganisatie medeschuldig aan 
want die zegt tuurlijk kan je deze reis maken want je kan makkelijke 500 kilometer op een dag rijden waarmee 
ze voorbijgaan aan de bezienswaardigheden. 
 
Daar komt ook bij dat sommige geen idee hebben hoe druk het tegenwoordig is in de maanden juli/augustus 
en ook september nog. En liever het motto vrijheid blijheid willen volgen en dat is heel begrijpelijk maar even 
zo maar een plek voor je camper/tent/hotel vind je niet meer in deze periodes en is het handig om zeker in de 
Nationale Parken een reservering te maken. 
Ook verdiepen mensen zich niet echt in het voor en na seizoen, want zeker in mei kan er nog heel veel gesloten 
zijn zoals campings, sommige accomodaties gaan pas tegen het einde van mei open en excursie beginnen ook 
pas tegen het einde van deze maand. 
Bv bij Jasper gaan de Maligne Lake Cruises naar Spirit Island pas op 25 mei beginnen en kan er nog ijs op het 
meer liggen maar daarentegen is de Jasper Tramway al open sinds 22 maart maar de top van Whistler 
Mountain zal zeker nog deels met sneeuw bedekt zijn. 
 
Ik snap dat iemand die voor het eerst naar Canada gaat en er misschien nooit meer komt, alhoewel mij dat stug 
lijkt omdat het Canada-virus je zeker te pakken zal krijgen, heel veel wil zien. 
 
Ook mij is dat overkomen de allereerste keer (1995: veel veel veel in 2 weken en toen nog zonder internet), het 
is spannend en je wordt totaal gek van al het moois dat je op het internet ziet.  
Dus wil je ook daar heen maar ook daar en daar enz. 
Ik heb echt de wijsheid niet in pacht maar uit ervaring weet ik dat je als je teveel wil, je pas achteraf realiseert 
dat je zoveel hebt gezien en dat vind ik zo jammer. 
 
Maar het motto wat niet weet, dat deert niet geldt ook voor rondreizen in Canada. 
3 weken rondreizen bijvoorbeeld en dan kriskras van Oost naar West of vice versa betekent veel rijden met 
zowel de Rockies als Vancouver Island 
Er zijn natuurlijk verschillende categorieën reizigers: 
Vroeg op staan en veel kilometers maken 
Gezinnen met kinderen 
Rustig op staan en rustig genieten van de omgeving en daardoor minder kilometer  
En ja zo zijn er nog veel meer mogelijkheden dus ieder zijn ding. 
 
Om dus een kleine indruk te geven hoeveel er te zien is heb ik deze lijst samengesteld. 
Het zijn bezienswaardigheden cq stops die ik heb gemaakt en kan adviseren en ja er zijn er nog heel veel meer. 
Jasper & Banff National Park samen vragen alleen al zeker om 6 dagen en dat geld ook voor Vancouver Island.  
Dus ik zou zeggen trek het uit elkaar en doe niet beide tegelijk.  

• Vancouver Island en British Columbia zonder de Rockies vanuit Vancouver 

• British Columbia inclusief de Rockies vanuit Vancouver, Calgary of Edmonton 

• Calgary one-way naar Vancouver of vice versa 
Voor alle 3 de ritten betekent dit keuzes maken hoe jammer het ook is maar wat niet weet deert niet. 
 
Ik heb dit geschreven om een handvat te bieden bij het organiseren van een rondreis. 
De reisgids, google en de lokale bezoekerscentra zijn je grootste vrienden in deze. Probeer eerst te bedenken 
wat je wil en kijk hoeveel kilometer de route is. Ga dan zelf aan de slag of laat het organiseren. Op die manier 
komt de beste rondreis tot stand. 
 

Veel succes en ik wens alvast iedereen een fijne vakantie in dat mooie Canada. 🇨🇦 
 
Met vriendelijk reisgroet, 
Hedy Talens 
Reizenenmeer.blogspot.com / Reizenenmeer.com / Reizenenmeer-Canada 

Reizenenmeer.blogspot.com
http://www.reizenemeer.com/
http://www.reizenenmeer-canada.com/


 
 

Provincie British 
Columbia 

  

Harrison HS, BC Meer en strand  

 

 
Wandelen bij Sasquatch Provincial Park,  Sasquatch of genaamd BigFoot 

ontmoeten 

Hope, BC Othello Tunnel  

 

Manning Park, BC Prachtige omgeving, ‘s nachts erg 
donker dus prachtige sterrenhemel bij 
helder weer  

 

Kelowna, BC Lekker weer en veel water activiteiten. 
 

 
Kettle Valley Rail, oude stoomtrein  

 

 
Kettle Valley railway by Myra Canyon, 
voormalig spoor waar nu een fiets en 
wandelpad is.  

Fiets verhuur bij de ingang van Myra 
Canyon 

 
Knox Mountain Park 

 

Vernon, BC Allan Brooks Nature Centure  Atlantis Waterslides Park  

 
Cruise  Bezoek een van de vele 

wijngaarden+proeverij 

Revelstoke, BC Mount Revelstoke National Park  Glacier National Park & Rogers Pass 
Historic Site   

Meadow of the Sky Parkway  Vaak pas open eind juni/begin juli 
afhankelijk van de sneeuw op de weg. 
Camper > 22ft  is verboden op deze 
weg  

Revelstoke Dam  

 

 
Ghost Town Three Valley Gap  

 

 
Wandelen over de Giant Cedar Board 
walk (500m)  

en/of Skunk Gabbage Trail (1.5km 
rondwandeling)  

Pipe Mountain Coast bij Revelstoke 
Mountain Resort  

 

Yoho National Park, BC  Emerald Lake - druk in hoogseizoen 
maar top locatie als je wil kanoën en 
eventueel slapen.  

Natural Bridge ligt bij ingang naar 
Emerald Lake 

 
Spiral Tunnels  

 

 
Takakkaw Falls 

 

Golden, BC Wolf Sanctuary  Gewone excursies maar ook foto 
excursies zijn mogelijk 

Clearwater/Wells Gray 
PP, BC 

Prachtige natuur 
 

 
Helmcken Falls Op 4 na hoogste waterval van Canada 

 
Spahats Falls 

 

 
Mouls Falls inclusief trail 

 

 
Paardrijden 

 

 
Kano varen Dit kan bij Clearwater & achter in het 

park  
Veel mooie wandelingen zijn hier 
mogelijk 

 

Lillooet, BC Old Suspension Bridge  Bridge of the 23 Camels 

Whistler, BC Peak2Peak Gondola  Cloudraker Skybridge, lift hiernaartoe 
geopend vanaf 22 juni   

Meren Zwemmen 
 

Golf Fietsen 
 

Zipline Beren Excursie  

Squamish, BC  Sea to Sky Gondola  Shannon Falls 

https://www.tourismharrison.com/
http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/explore/parkpgs/sasquatch/
http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/explore/parkpgs/coquihalla_cyn/
http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/explore/parkpgs/ecmanning/
http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/explore/parkpgs/ecmanning/
http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/explore/parkpgs/ecmanning/
https://www.kettlevalleyrail.org/
https://www.kelowna.ca/sites/files/1/docs/parks-rec/knox_mountain_park_brochure_online_final.pdf
https://abnc.ca/
https://www.tourismvernon.com/en/see-and-do/Waterslide-Park.aspx
https://cruiseokanagan.com/
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/bc/revelstoke
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/bc/glacier
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/bc/glacier
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/bc/revelstoke/activ/promenade-parkway
https://www.bchydro.com/community/recreation_areas/visitor-centres/revelstoke-visitor-centre.html
https://www.3valley.com/heritage_resort/ghost_town.htm
https://www.revelstokemountainresort.com/lessons-activities/mountain-coaster
https://www.revelstokemountainresort.com/lessons-activities/mountain-coaster
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/bc/yoho
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/bc/yoho
http://www.northernlightswildlife.com/
http://www.lillooetbc.ca/Arts,-Culture-Community/Historical-Sites.aspx
https://www.whistler.com/activities/peak-to-peak-gondola/
https://www.whistlerblackcomb.com/explore-the-resort/activities-and-events/summer-activities/peak-2-peak-360-experience/peak-suspension-bridge.aspx
https://www.whistlerblackcomb.com/explore-the-resort/activities-and-events/summer-activities/peak-2-peak-360-experience/peak-suspension-bridge.aspx
https://www.whistler.com/activities/zipline/
https://www.whistler.com/activities/bear-viewing/
https://www.seatoskygondola.com/
https://www.exploresquamish.com/explore/shannon-falls-provincial-park


 
 

Vancouver, BC Capilano Suspension Bridge  Grouse Mountain & Berenopvang  

 
Stanley Park Lions Gate Bridge 

 
Totempalen in Stanley Park Granville Island Public Market 

 
Chinatown Dr. Sun Yat-Sen Classical Chinese 

Garden   
Gastown met Gassy Jack & Steamclock 

 

Radium Hot Springs, BC De Hot Springs Pools, lekker maar zijn 
gewoon zwembaden in verschillende 
temperaturen. 

 

Kootenay National Park, 
BC  

Sinclair Canyon Kootenay Valley Point 

 
Marble Canyon Paint Pots 

 
Fireweed Continental Divide 

Vancouver Island, BC 
  

Nanaimo, BC Lokale desert proeven de Nanaimo Bar 
met choco & kokos 

Bezoek de lokale bierbrouwers via de 
Bc Ale Trail  

Gabriola Island  

 

Campbell, BC Elk Falls Provincial Park & Waterval & 
Hangbrug 

Wildlifetours met: 

 
Campell River Whale Watching 
Adventures AKA Hurricane Jack’s 
Adventures  

Eagle Eye Adventures met Nederlands 
sprekende gidsen  

 
Knigth Inlet Lodge & Bear tours  

 

Telegraphe Cove, BC Whale/Orca Watching, Bear Viewing  Whale Interpretive Center 
 

Fishing 
 

Tofino, BC Tidel Pools bij Chesterman Beach Tidel Caves & Surfen bij Cox Bay Beach 
 

Pacific Rim National Park Reserve  Kayakken  

Port Alberni, BC Alberni Pacific Steam Railway  De Postboot: The Lady Rose - door de 
inlet van Port Alberni   

Catheral Cove in MacMillan Provincial 
Park  

 

Coombs, BC Goats on Roof - Old Country Market  

 

Port Renfrew, BC Botanical Beach Provincial Park 
 

Metchosin, BC Witty’s Lagoon Provincial Park  

 

Victoria, BC Fort Rodd Hill and Fisgard Lighthouse 
National Historic Sites  

Inner Harbour 

 
China Town Fisherman’s Wharf 

 
High Tea at the Empress Hotel Craigdarroch Castle  

 
Ogden Point Sundial, Breakwater 
Lighthouse  

The First National Breakwater Murals / 
The Unity Wall Mural   

Hatley Park National Historic Site 
 

   

Provincie Alberta 
  

Canmore, AB Smith-Dorrien Trail, dirt road Spray Lakes Reservoir 
 

Peter Lougheed Provincial Park Grotto Canyon & Trail 

Edmonton, AB Alberta Legislature Building  West Edmonton Shopping Mall 
 

Fort Edmonton Edmonton Oilers Game in Roger Place 
 

Elk National Park High Level Bridge 
 

Muttart Conservatory 
 

Banff & Jasper, AB Hier is heel veel te doen, een kleine 
greep uit het aanbod 

 

https://www.capbridge.com/explore/capilano-suspension-bridge/
https://www.grousemountain.com/
https://vancouverchinesegarden.com/
https://vancouverchinesegarden.com/
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/bc/kootenay
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/bc/kootenay
http://gulfislandstourism.com/gabriola-island/
http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/explore/parkpgs/elk_falls/
http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/explore/parkpgs/elk_falls/
https://campbellriverwhalewatching.com/
https://campbellriverwhalewatching.com/
https://campbellriverwhalewatching.com/
https://www.eagleeyeadventures.com/about/
https://www.eagleeyeadventures.com/about/
https://www.grizzlytours.com/
https://www.vancouverislandnorth.ca/communities/telegraph-cove/
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/bc/pacificrim
https://tourismtofino.com/things-to-do/activities-adventures/kayaking-canoeing/
https://alberniheritage.com/alberni-pacific-railway
https://ladyrosemarine.com/schedule-rates
https://ladyrosemarine.com/schedule-rates
http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/explore/parkpgs/macmillan/
http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/explore/parkpgs/macmillan/
https://oldcountrymarket.com/
http://www.wittyslagoon.com/
https://www.pc.gc.ca/en/lhn-nhs/bc/fortroddhill
https://www.pc.gc.ca/en/lhn-nhs/bc/fortroddhill
https://www.victoriaharbourhistory.com/locations/outer-harbour/the-breakwater/
https://www.victoriaharbourhistory.com/locations/outer-harbour/the-breakwater/
https://www.tourismvictoria.com/see-do/activities-attractions/statues-landmarks/gvha-unity-wall
https://www.tourismvictoria.com/see-do/activities-attractions/statues-landmarks/gvha-unity-wall
https://www.google.nl/search?q=alberta+legislature+building&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=nl-nl&client=safari


 
 

Banff, AB Lake Minnewanka scenic drive  Boottocht over het meer. In het meer 
ligt een verzonken stad, ontstaan door 
de dam.  

Bow Falls  Banff/Sulpher Mountain Gondola  

 
Hoodoos Viewpont Cave & Basin National Historic Site  

 
Tunnel Mountain Scenic Drive Vermillion Lake Scenic Drive of 

kanovaren  

Lake Louise, AB  via de Bow Valley Parkway, incl 8 stops  Echte must:  Johnston Canyon om 
wandeling te maken door de kloof   

Lake Louise & Moraine Lake  eigen vervoer is vrij kansloos in 
hoogseizoen tenzij je erg vroeg of juist 
laat gaat.  

Lake Agnes Trail naar theehuis vertrekt 
bij het Fairmont Lake louise Hotel  

 

Via Icefield Parkway, AB  Crowfoot Glacier Colombia Icefield combi met Glacier 
Skywalk   

Bow Lake 
 

 
Peyto Lake 

 

 
Sunwapta Falls 

 

Jasper, AB Athasbaca Falls 
 

 
Mount Edith Cavell drive & Glacier  

 

 
Jasper Skytram  

 

 
Maligne Canyon  

 

 
Medicine Lake 

 

 
Maligne Lake Boottocht maken naar Spirit Island  

 
Veel wandel mogelijkheden 

 

Waterton, AB Waterton National Park 

 

 

https://www.banffjaspercollection.com/attractions/banff-gondola/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_term=%2Bsulphur%20%2Bmountain%20%2Bgondola&utm_campaign=s-gondola-us-ca&utm_content=&gclid=Cj0KCQjwpsLkBRDpARIsAKoYI8wWHL227pJMEOivccHHJFd8d8-5c2PA8MviOJrIxPrDg68u4VQXLQwaAj5ZEALw_wcB
https://www.pc.gc.ca/en/lhn-nhs/ab/caveandbasin
https://www.banfflakelouise.com/vermilion-lakes
https://www.banfflakelouise.com/vermilion-lakes
https://www.banfflakelouise.com/blog/8-must-visit-stops-bow-valley-parkway
http://banff.ca/index.aspx?NID=648
http://banff.ca/index.aspx?NID=648
https://www.banfflakelouise.com/moraine-lake
http://www.lakeagnesteahouse.com/getting-here.php
http://www.lakeagnesteahouse.com/getting-here.php
https://icefieldsparkway.com/
https://www.banffjaspercollection.com/attractions/glacier-adventure/
https://www.banffjaspercollection.com/attractions/glacier-adventure/
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/ab/jasper/activ/activ-experience/sentiers-trails/cavell
http://www.jasperskytram.com/
https://www.banffjaspercollection.com/attractions/maligne-canyon/
https://www.banffjaspercollection.com/attractions/maligne-lake-cruise/
https://mywaterton.ca/?gclid=CjwKCAjw7MzkBRAGEiwAkOXexI-bOSwWbQCmPcjgJtd3Iw2WtfWoBV8FkhjjoQEgGLKygS0aH-H41xoC55UQAvD_BwE

