
10-DAY EDMONTON ROCKIES 
WILDERNESS
Edmonton, Jasper, Lake Louise, Banff, Hinton, Edmonton

DAG 1–3
Edmonton

Met ruim 50 jaarlijks terugkerende festivals, het 
grootste winkel- en entertainmentcomplex van 
het continent en volop groene voorzieningen is 
Edmonton een populaire culturele reisbestemming.

Segway Tour: Neem een rondleiding met een gids 
langs de Edmonton River Valley – een strook van groen 
met maar liefst 145 km aan wandelpaden door 22 
parken langs de rivier de North Saskatchewan. 

Elk Island National Park: Bezoek dit beschermde 
park boordevol espen om wilde dieren te bewonderen. 
Misschien zie je wel herten, elanden, woudbizons en 
grazende kuddes Amerikaanse bizons.

Uit eten gaan: De eetgelegenheden van Edmonton 
serveren inheemse, exotische en creatieve gerechten 
die de veelzijdigheid van de stad weerspiegelen.

Kitchen By Brad Smoliak: Krijg kookles van een 
beroemde chef-kok. De thema’s wisselen elk seizoen 
en zijn inclusief een demonstratie, kooktips en het 
gezamenlijk proeven van gerechten met wijn.

Leduc #1 Energy Discovery Centre: Kijk je ogen uit bij 
deze interactieve ervaring: betreed een werkend olieveld 
en leer alles wat er te leren valt over oliewinning in Alberta.

Enjoy Centre: Geniet van je koffie of lunch in dit 
unieke overdekte centrum met een broeikas, een 
kuuroord, restaurants, een biologische kruidenier, 
een broodjeszaak, een bakkerij en meer.

Muttart Conservatory: Slenter door deze weelderige 
botanische tuinen verdeeld over vier glazen piramides en 
geniet van een unieke lunch op de patio van Culina Café.

Alberta Aviation Museum: Klim in de cockpit van een 
vliegtuig, bewonder de collectie van historische toestellen, 
moderne vliegtuigen en militaire jets en breng een bezoekje 
aan de cadeauwinkel voor speelgoed en modelvliegtuigjes.

Alberta Legislative Building: Neem een gratis 
rondleiding met gids door dit historische parlementsgebouw 
in het hart van de hoofdstad van Alberta.

Northlands Park: Ervaar de opwinding van de 
paardenraces op een moderne racebaan. Maak er 
een dagje uit van en geniet van een lunch bij Colours 
Restaurant, dat uitzicht biedt op de racebaan.

Prairie Gardens & Adventure Farm: Op 30 
minuten rijden ten noorden van Edmonton vind je 
50 gratis doldwaze boerderij-activiteiten, waaronder 
een doolhof in een maïsveld, races met rubberen 
eendjes, een kinderboerderij en ritjes op de tractor.

Overnachting in Edmonton



DAG 4
Jasper

Stel je eens voor: torenhoge bergtoppen, turkooizen 
meren, de ongerepte wildernis en een ontzettend 
leuk bergstadje. Je bent in Jasper National 
Park, het grootste park van de Canadese Rocky 
Mountains. De Yellowhead Highway loopt van 
goudkleurige prairies door groene, boreale bossen 
naar de ruige Rocky Mountains in het westen.
Van Edmonton naar Jasper – 4 uur

Verken Jasper: In de stad Jasper staat je een 
avontuurlijke wereld te wachten: het is een authentieke 
berggemeenschap waar de plaatselijke bewoners 
je zullen begroeten als oude vrienden. Zie het als 
een springplank naar avonturen in de wildernis.

Naar sterren staren in een sterrenreservaat: Jasper 
National Park is het op één na grootste sterrenreservaat ter 
wereld. Ga met een gids op pad en bewonder de talloze 
constellaties, planeten en natuurlijk de Melkweg.

Overnachting in Jasper

DAG 5
Jasper

Jasper SkyTram: Neem de langste en hoogste 
kabelbaan van Canada, met een schitterend uitzicht op 
zes bergketens, meren die door gletsjers gevoed worden, 
de rivier de Athabasca en het pittoreske stadje Jasper.

Maligne Lake en Canyon: Ga met een boottocht 
naar het beroemde Spirit Island en geniet van een 
afternoon tea bij Maligne Lake Chalet. Je kunt ook 
de spectaculaire geologie van Maligne Canyon 
verkennen, op slechts 10 km ten zuiden van Jasper.

Wildwaterraften: Ga raften op de rivier, begeleid door 
professionele gidsen en geschikt voor alle niveaus. Alles 
is mogelijk: van een rustig boottochtje voor het hele gezin 
tot bloedstollende avonturen op een kolkende rivier.

Miette Hot Springs: Geniet van een ontspannende 
sessie in de warmste mineraalbaden van de 
Canadese Rocky Mountains met een panoramisch 
uitzicht op de bergen en de vallei.

Overnachting in Jasper



DAG 6
Lake Louise

Rij vanuit Jasper over de adembenemende 
Icefields Parkway, die in de top tien staat 
van de mooiste wegen ter wereld.
Van Jasper naar Lake Louise – 3 uur, 15 minuten

Icefields Parkway: Onderbreek je reis om foto’s 
te maken, onder andere bij de Crowfoot-gletsjer, 
de Num-Ti-Jah Lodge, Bow Lake en Peyto Lake. 
Onderweg kom je langs meer dan 100 gletsjers.

Sunwapta Falls Rocky Mountain Lodge: Onderweg 
kun je bij dit pittoreske resort genieten van een 
hartige en huisgemaakte warme lunch. Je vindt de 
lodge halverwege Jasper en het Columbia-ijsveld.

Athabasca Falls: Ga vroeg op de dag naar dit 
populaire uitkijkpunt op slechts 30 km ten zuiden van 
Jasper. Je zult je ogen uitkijken bij deze krachtige 
waterval van 23 meter hoog en 18 meter breed.

Columbia Icefield Glacier Adventure & the Glacier 
Skywalk Experience: De Athabasca-gletsjer ligt op 
ongeveer 2 uur rijden ten noorden van Lake Louise. 
Hier kun je in een indrukwekkende Ice Explorer-
bus stappen, met enorme wielen waarmee hij over 
de gletsjer kan rijden. Voor het mooiste uitzicht op 
glinsterende gletsjers en ruige bergtoppen kun je over 
de Glacier Skywalk lopen. Dit is een observatieplatform 
met een glazen bodem op een hoogte van 280 meter 
boven een vallei die door een gletsjer is gevormd.

Lake Louise: Deze prachtige en beroemde omgeving 
bestaat uit een beschermd berggebied met uitstekende 
hotels, lodges die zo van een ansichtkaart lijken te 
komen en heerlijke restaurants. Er worden bovendien 
het hele jaar door talloze activiteiten georganiseerd.

Overnachting in Lake Louise

DAG 7
Lake Louise

Lake Louise: Huur een kano en peddel over het meer naar 
de basis van de Victoria-gletsjer, of wandel langs de oevers 
en maak prachtige foto’s van deze wereldberoemde plek.

Moraine Lake: Onderneem een lichte wandeling 
en geniet van het buitengewone uitzicht vanaf de 
oevers van dit turkooizen meer dat door de gletsjer 
gevoed wordt, in de Valley of the Ten Peaks.

Heritage Guide Program: Natuurliefhebbers 
mogen deze ervaring van het Fairmont Chateau 
Lake Louise niet missen. Ervaren natuurkenners 
bieden er zomerwandelingen en kanotochten.

Lake Louise Gondola: Bereik een hoogte van 
maar liefst 2088 meter voor de beste plek in de 
Canadese Rocky Mountains om grizzlyberen te 
kunnen zien. Bij het Wildlife Interpretive Centre kun je 
wandelingen onder leiding van een gids boeken.

Johnston Canyon: Je kunt dit verbazingwekkende 
ravijn verkennen via adembenemende loopbruggen, 
hoog boven het water. Wandel naar de Lower- of Upper-
watervallen, of helemaal naar de beroemde Ink Pots.

Overnachting in Lake Louise



DAG 8
Banff

Diep in het hart van Banff National Park ligt 
het stadje Banff, met een ongekend ruige 
schoonheid dankzij de prachtige bergketens en 
de weelderige wildernis: perfect voor avonturiers 
die van het buitenleven houden. Neem de Bow 
Valley Parkway (snelweg 1A) en stop onderweg bij 
enkele uitkijkpunten voor een prachtig uitzicht.
Van Lake Louise naar Banff – 45 minuten

Verken Banff: Struin door de hoofdstraat en de exclusieve 
boetiekjes en galeries van het beroemde Fairmont 
Banff Springs. Dineer in de Maple Leaf Grill of het Bison 
Restaurant om de plaatselijke keuken te proeven.

Banff Gondola: Rij naar de top van Sulphur Mountain 
voor een adembenemend panoramisch uitzicht over 
zes bergketens en het stadje Banff, dat ver onder 
je ligt. Neem een korte wandeling naar Sanson’s 
Peak, waar je diverse wilde dieren kunt spotten.

Via Ferrata: Je ervaren gidsen zullen je vertellen hoe 
je de steile rotswand het beste kunnen beklimmen 
door middel van vaste ladders, bruggen en kabels. Hier 
heb je geen klimervaring voor nodig. Na het klimmen, 
kun je genieten van de lunch bij Cliffhouse Bistro.

Banff Trail Riders: Spring in het zadel voor een 
paardrijtocht langs de indrukwekkende rivier de Bow of 
door Spray River Valley. Als je een authentiek gerecht wilt 
proberen, wordt de Western Cookout-barbecue aanbevolen.

Bergbeklimmen: Yamnuska Mountain Adventures 
biedt in de zomer lessen in bergbeklimmen en diverse 
bergwandelingen met gids die geschikt zijn voor elke 
wandelaar. Het avontuur is inclusief uitrusting.

Cave and Basin National Historic Site: Dit 
onlangs gerestaureerde historische monument 
herdenkt de ontdekking van de warmwaterbronnen 
in 1883 die uiteindelijk tot het ontstaan van het 
eerste nationale park van Canada leidde.

Banff Upper Hot Springs: Je kunt Banff niet verlaten 
voor je in het geneeskrachtige water van de beroemde 
Banff Upper Hot Springs hebt gedobberd. De warme 
mineraalbaden en luxe spabehandelingen worden 
aangevuld door de energie van de prachtige bergen en 
hebben een geneeskrachtige werking op lichaam en geest.

Overnachting in Banff

DAG 9
Jasper

Neem de Icefields Parkway vanuit Banff naar Jasper. 
4 uur

Breng de dag door in Jasper en geniet van de talloze 
bezienswaardigheden die de stad rijk is.

Overnachting in Jasper

DAG 10
Je rijdt naar Edmonton (rit van 4 uur) en neemt de 
vlucht naar huis.



OPTIONELE 4-DAAGSE REIS 
NAAR HET NOORDEN

DAG 10
Grande Prairie

Grande Prairie wordt gezien als het hart van de 
regio Peace en biedt een unieke mix van musea, 
prehistorische locaties, westerse cultuur en 
wildernis. In deze regio kun je meer dan 50 meren 
en rivieren bewonderen en op nog geen uur 
rijden vind je maar liefst 10 provinciale parken.
Verlaat Hinton en rij naar het noorden op snelweg 40 naar
Grande Prairie – 3 uur, 50 minuten

Grande Cache: Onderbreek je reis voor een lunch 
in het bergstadje Grande Cache. Breng daarna een 
bezoek aan het Tourism and Interpretive Centre voor 
meer informatie over de geschiedenis van de regio door 
middel van interactieve infoborden met voorwerpen 
uit de IJstijd, pootafdrukken van dinosaurussen en 
voorbeelden van inheems erfgoed en de pelshandel.

Muskoseepi Park: Verken dit uitgestrekte en beschermde 
park, met 18 km aan wandelpaden, speeltuinen, een 
visvijver, een amfitheater, een midgetgolfbaan, een 
buitenzwembad, een camping en een museum.

Pipestone Creek Campground: Het Philip J. Currie 
Museum biedt vanaf 1 juli 2015 zomerprogramma’s 
bij de Pipestone Campground, vlak bij Grande Prairie. 
Wandel langs de beenderlagen, raak echte fossielen aan 
en geniet van voorstellingen, verhalen en muziek over 
de reusachtige prehistorische beesten van Alberta.

Philip J. Currie Museum: De opening van dit spannende 
en nieuwe museum voor dinosaurusfans staat gepland 
voor het najaar van 2015. De hoogtepunten bestaan uit 
vijf nieuwe dinosaurussen, interactieve programma’s 
en een nabootsing van het Pipestone Creek Bonebed 
nadat de uiterwaarden waren overstroomd en honderden 
gehoornde dinosaurussen waren weggespoeld.

Overnachting in Grande Prairie

DAG 9
Hinton

Hinton is een populaire plek onder mountainbikers, 
maar je kunt er ook een prachtige wandeling maken, 
vissen naar bronforel of over de vijf meren kanoën.
Neem de Icefields Parkway vanuit Banff naar Hinton – 
4 uur en 40 minuten

Mountainbiken in Hinton Bike Park: Glooiende 
fietspaden, dirt jumps en plankenpaden voor 
alle niveaus in het grootste, gratis toegankelijke 
mountainbikepark van Alberta. Vergeet niet 
van het schitterende uitzicht te genieten.

Overnachting in Hinton.



DAG 11
Peace River

Rij naar het noorden op snelweg 2 naar Peace River, 
waar je je midden in een prachtige omgeving bevindt 
en eindeloos veel activiteiten kunt ondernemen, 
waaronder wandelen, kanoën en vissen.
Van Grande Prairie naar Peace River – 2 uur

Historic Dunvegan Provincial Park: Bezoek deze 
historische locatie voor je de rivier de Peace oversteekt 
via de enige hangbrug van Alberta. Gidsen in kostuum 
vertellen je alles over de geschiedenis van de pelshandel, 
de missionarissen en de inheemse bevolking van de regio.

Het plaatsje Peace River: De rustige gemeenschap 
Peace River ligt in een weelderige vallei en wordt omgeven 
door bossen, beekjes, rivieren en meren en is daarmee 
een ideaal uitvalspunt voor je avonturen in de wildernis. 
Wandel langs de dijk van de rivier de Peace voor een 
adembenemend uitzicht op de rivier en het stadje.

Peace River Wildland Provincial Park, vlak buiten de 
stad, is een waar paradijs voor liefhebbers van vogels en 
wilde dieren, maar je kunt er ook mountainbiken, vissen, 
wandelen en varen. Wilderness Park, op slechts 7 km ten 
westen van Peace River, heeft twee kunstmatige visvijvers 
en volop wandelpaden.

Overnachting in Peace River

DAG 12
Edmonton
Rijd op snelweg 43 naar het zuiden, naar Edmonton – 
5 uur

Whitecourt: Onderbreek je reis om te lunchen in 
Whitecourt en breng een bezoekje aan het Forest 
Interpretive Centre, waar je ook het bezoekerscentrum en 
het Heritage Park vindt. In de zomer kun je een rondleiding 
met een gids volgen langs de oude gebouwen.

Je rijdt vervolgens naar Edmonton en neemt de 
vlucht naar huis.
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