Vakantie

Deze zomer gaan we
massaal op cruise

Canada op z’n best
‘Alberta – Home of the Canadian Rockies’
Temidden de natuur in de Canadese Rocky Mountains val je van
de ene verbazing in de andere.
Glasheldere meren, donkergroene bossen en reusachtige rotspartijen geven de natuur een bijna onwerkelijk aangezicht onder
een strakblauwe hemel.
De Rocky Mountains doorkruisen de
Canadese provincie Alberta, met
Edmonton en Calgary als grote steden. In Alberta is het landschap erg
divers. Van uitgestrekte prairies beland je via dichtbegroeide bossen in
imposante hooggebergten. Dat zorgt
voor een grote verscheidenheid aan
fauna en flora met onder meer 90 verschillende zoogdieren en
300 soorten vogels.

beschikt over heel veel ongerepte natuur. Het is ook de plek waar je de
meeste kans hebt om wilde dieren tegen te komen. Met een kabellift kun
je de top van Whistlers Mountain bereiken om te genieten van een adembenemend uitzicht. Banff National
Park was het eerste nationale park
van Canada en werd al opgericht in
1885. Daarmee is het ook meteen het
meest bekende park van de Rocky
Mountains. Daar ligt ook Lake Louise (inzet), het schitterende groene
meer aan de rand van de gletsjers.
Eet een zalmforel op een rustige plek
in de wildernis of in het midden van
een kosmopolitische stad, ski door
diepe champagnepoedersneeuw,
drink een
drankje in een
cowboy bar of

stap aan boord van een onderzeeër in
’s werelds grootste winkelcentrum in
Edmonton. Het Canadese Alberta is
een duidelijke all season-bestemming op z’n best. (ddb/ foto’s grf)

Praktisch

GEnjoy

Paradise biedt 22 Fly Drives
Routes aan in Canada. Neem zeker een
kijkje op www.enjoyparadise.be.

GVoor

meer informatie en het opvragen van brochures kunt u terecht bij
Travel Alberta op info@travelalberta.
be en www.travelalberta.be.

GAir

Canada biedt heel wat uitgebreide mogelijkheden tot het combineren
van routes (bv. heen op Edmonton, terug vanaf Calgary). Je kunt een gratis
stoelreservering maken en per persoon
2 stuks bagage van 23 kg per stuk meenemen.

ICEFIELDS PARKWAY
De bekendste natuurparken
zijn Jasper National Park en
Banff National Park. Deze
twee parken zijn met elkaar
verbonden via de ruim 200
kilometer lange Icefields
Parkway. Dat is een gebied
met dertig gletsjers dat nog
stamt uit de laatste ijstijd. Eén van de
grootste gletsjers, de Athabasca, ligt
trouwens vlak langs de weg. Hier zie
je de natuur op zijn best : indrukwekkende bergen met reusachtige watervallen worden afgewisseld met uitgestrekte weiden en diepe bossen. Met
een beetje geluk kom je onderweg
zelfs nog grizzlyberen tegen.
Het park Jasper is hoog gelegen en Zelfs de slechtste fotografen worden grote kunstenaars in dit oerlandschap !

Zie verder.

Meren, bergen,
cultuur en wijn
Toerisme Thunersee in Zwitserland biedt een speciaal arrangement dat een unieke mogelijkheid geeft de regio te leren kennen en een ontspannende korte
vakantie in een prachtig landschap door te brengen. Meren,
bergen, cultuur en wijn worden
in één arrangement aangeboden. Van mei tot juni en van augustus tot oktober kan je al voor
165 euro (per persoon in een
tweepersoonskamer) 3 overnachtingen met ontbijt boeken.
Inbegrepen zijn twee uitstapjes
naar keuze uit het aanbod van de
drie bergen Niederhorn, Niesen
en Stockhorn of een boottocht
op de Thuner- en Brienzersee
met daarbij een fles wijn.

Info op www.thunersee.ch,
e-mail info@thunersee.ch,

Vakantiewoningen
op het internet
CIB Kust maakt zich sterk dat het tegen de zomer van 2010 het aanbod
vakantiewoningen aan de kust volledig online kan ontsluiten. De potentiële toerist zal dan waar ook ter wereld kunnen zien welke appartementen of villa’s beschikbaar zijn en tegen welke prijs. Aan het project is
anderhalf jaar gewerkt. Het technisch proefdraaien op basis van het
aanbod in Oostende is afgerond.
“Aan dit project hebben we anderhalf jaar gewerkt”, zegt afgevaardigd
bestuurder van CIB Kust vzw Jan Jassogne. “Diverse portaalsites zoals
www.dekust.org van Westtoer en
www.toerismevlaanderen.nl van het
Toerisme Vlaanderen-kantoor in
Nederland kunnen uit die databank
putten.” De potentiële toerist zal in
de databank onder meer kunnen zoeken op basis van locatie, type woning, aantal personen, beschikbaarheid en prijs.

Reissector in nieuw daglicht
Reisorganisator Travel Experts breekt met de tradities die we kennen
uit het klassieke reisbureau. In plaats van naar het bureau toe te gaan,
komt de Travel Expert gewoon bij je thuis. Samen werk je je trip rustig
en volgens je eigen ritme op maat uit. Bij Travel Experts kies je uit een
compleet reisaanbod van alle touroperators (o.a. Club Med, Pegase, Jetair, Thomas Cook, Exclusive Destinations, Gazelle, Transeurope
enz…). Een onvergetelijke droomvakantie, een zakenreis, reizen in
groepsverband, rondreizen, cruises, autovakanties, citytrips, huwelijksreizen of incentives,… alles is mogelijk. De afhandeling van de
reisverzekering of de aanvraag van je visum behoort ook tot de vertrouwde taken van de Travel Expert. Ondanks de voordelen die het
systeem biedt, valt boeken via een Travel Expert niet duurder uit dan
via een klassiek reisbureau. Wil je iemand plezieren met een trip naar
zijn of haar keuze ? Dan schrijft Travel Experts ook graag een cadeaubon uit voor een bedrag naar jouw keuze.

Info op www.travel-experts.be

