
15 DAGEN EDMONTON, HET ZUIDEN 
VAN ALBERTA & DE ROCKIES
Edmonton, Calgary, Fort Macleod, Waterton, Coleman, Kananaskis Country, Banff, Lake Louise,  
Jasper, 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
Calgary

Calgary heeft zoveel geweldige bezienswaardigheden, 
restaurants en winkels te bieden, dat het misschien 
verstandig is om extra tijd vrij te maken in je 
reisschema. Begin juli kun je er bijvoorbeeld de 
jaarlijkse Calgary Stampede bijwonen: een 
tiendaags westernfestival dat ook wel ‘de beste 
openluchtshow ter wereld’ wordt genoemd.
Snelweg 2 vanuit Edmonton naar Calgary – 3 uur

Heritage Park Historical Village: Geschiedenisliefhebbers 
kunnen hun hart ophalen aan de enorme collectie antieke 
auto’s en vrachtwagens die dit museum rijk is. Speel in het 
traditionele attractiepark, rij een rondje in een authentieke 
stoomtrein en verken historische gebouwen.

Fort Calgary: Leer alles over het Calgary van nu in dit 
nationaal historisch monument. Kom alles te weten over 
de Royal Mounted Canadian Police en de invloed die de 
spoorlijn had op de gemeenschap van Calgary.

Calgary Zoo: In het prehistorische park van deze dierentuin 
vind je levensgrote dinosaurussen die je laten zien hoe 
Alberta eruitzag toen deze reusachtige beesten over de 
aarde heersten. Vergeet de sectie ‘Canadian Wilds’ niet. 
Hier kun je de inheemse dieren van Alberta bewonderen, 
waaronder grizzlyberen, poema’s en wolven.

TELUS Spark: Zowel kinderen als volwassenen zullen hun 
ogen uitkijken bij de meer dan 100 interactieve en leerzame 
tentoonstellingen van dit moderne wetenschapsmuseum 
met een park van ruim anderhalve hectare groot.

WinSport: Voel de adrenaline door je aderen stromen 
terwijl je over de mountainbikepaden scheurt of met de 
tokkelbaan door de lucht raast. Echte avonturiers kunnen 
hun hart ophalen aan de Skyline Luge. Deze baan van 
1,8 km lang biedt een prachtig uitzicht op de stad.

Calgary Tower: Met een hoogte van 191 meter en 
een glazen vloer biedt ‘s werelds hoogste uitkijkpunt 
een panoramisch uitzicht van 360 graden op de skyline 
van de stad en de Canadese Rocky Mountains.

Calgary Stampede: Dit feest, dat in de hele stad wordt 
gehouden, is een eerbetoon aan de eeuwenlange lokale 
tradities van ranches en cowboys en aan het inheemse 
erfgoed van Alberta. De kleurrijke Indian Village is favoriet 
onder de toeristen. Hier zie je namelijk hoe vijf plaatselijke 
stammen leven.

Winkelen: Kies uit boetiekjes in de binnenstad of grote 
winkelcentra. Chinook Centre heeft meer dan 250 winkels 
waarvan er ruim 25 uniek zijn voor dit winkelcentrum. CrossIron 
Mills, vlak buiten de stad, bestaat uit 100 outlets en 200 winkels.

Calgary Food Tours Inc.: Ontdek de beste 
eetgelegenheden van de stad tijdens een rondleiding met 
een gids. Bezoek een boerenmarkt om meer te leren over 
regionale ingrediënten, of ga bij diverse restaurants langs 
en maak kennis met de chef-koks van een van de beste 
uitgaansgebieden van de stad.

Round the Block Tours: Deze hop-on hop-off rondleiding 
per bus stopt in de hipste wijken en bezienswaardigheden 
van Calgary, waaronder het entertainmentdistrict van 17th 
Ave, de Calgary Tower, het Heritage Park, de Calgary Zoo, 
Winsport en het Chinook Centre.

Spruce Meadows: In dit pittoreske ruitercentrum worden 
de beste springwedstrijden gehouden. Het wordt bovendien 
omringd door prachtige tuinen met een speelplaats voor 
kinderen, waardoor het het hele jaar door een betaalbaar 
uitje voor het hele gezin is.



DAG 5
Fort Macleod

Deze gerestaureerde boomtown heeft een museum 
gewijd aan de North West Mounted Police en een 
theater van 100 jaar oud dat nog steeds in gebruik 
is. Tijdens de rit van Calgary naar Fort Macleod rij 
je langs open prairies en glooiende heuvels, met 
de Canadese Rocky Mountains aan de horizon.
Van Calgary naar Fort Macleod – 2 uur

Saskatoon Berry Farm: Verse, sappige bessen, een 
hartige lunch en decadente zelfgemaakte toetjes staan 
op het menu van deze pittoreske boerderij waar je de 
ingrediënten zelf mag plukken. Je vindt het allemaal in 
Okotoks, net ten zuiden van Calgary.

Head-Smashed-In-Buffalo Jump: Inheemse stammen 
hebben deze steile rotswanden 6000 jaar lang gebruikt om 
op bizons te jagen. Hier leer je alles over de geschiedenis, 
de cultuur en de geologie van deze locatie, die op de 
Werelderfgoedlijst van UNESCO staat.

Explore Fort Macleod: Ga met een gids op een 
historische wandeling door de prachtige en nauwkeurig 
gerestaureerde hoofdstraat van de stad.

Fort Macleod Museum: In dit levendige museum leer 
je door middel van diverse programma’s alles over de 
geschiedenis van de North West Mounted Police en de 
First Nations van Canada, waaronder het programma 
Serge VIP Groom-a-Horse, waarbij je een paard leert 
verzorgen, en de NWMP Musical Ride.

Overnachting in Fort Macleod

DAG 6
Waterton

Er is meer dan genoeg te doen in Waterton Lakes 
National Park. Wandel door een kleurrijk ravijn, neem 
een cruise over een bergmeer, kom tot rust op het 
strand of geniet van het uitzicht vanuit het iconische 
Prince of Wales Hotel. Tijdens de spectaculaire rit vanuit 
de heuvels richting de bergen rijd je langs grasvelden, 
moeraslanden, espenbossen en alpine wouden.
Van Fort Macleod naar Waterton – 2 uur

Verken Waterton: Dit internationale vredespark staat 
op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en bestaat uit 
een biosfeerreservaat. In dit park gaan de prairies over 
in bergen, staan de weides vol wilde bloemen en kom je 
meer wilde dieren tegen dan mensen.

Red Rock Canyon: Voor je naar Coleman vertrekt, kun je 
vanuit Waterton naar dit kleurrijke ravijn rijden, vol rode en 
witte rotswanden, groene alpine wouden en sprankelende 
witte watervallen. En dat op slechts een klein eindje rijden.

Waterton Shoreline Cruise: Boek een prachtige cruise 
langs de oevers van Upper Waterton Lake om wilde 
dieren te spotten. De lokale gids vertelt je meer over de 
geschiedenis en de geologie van de omgeving.

Cameron Falls: Dit oogstrelende natuurwonder bevindt 
zich precies in het hart van het park. Het water stroomt over 
gesteente van anderhalf miljard jaar oud uit het Precambrium. 
Trek je wandelschoenen aan en verken de paden.

Overnachting in Waterton



DAG 7
Coleman

Het historische stadje Coleman bestaat uit de huizen 
van mijnwerkers en de originele gebouwen waar 
ooit een hotel, een koopman, een kruidenier, een 
theater en een pension in gevestigd waren. Neem 
de AB-6 naar het noorden en rij vervolgens naar 
het westen via het Crowsnest Trail naar Coleman.
Van Waterton naar Coleman – 1 uur en 10 minuten

Beauvais Lake Provincial Park: Dit adembenemende 
park ligt in de bergen en is een populaire plek om te 
wandelen, te kamperen, te varen, vogels te spotten en naar 
forel te vissen. Begin met een lichte wandeling langs de 
oevers voor het beste uitzicht op het meer.

Lundbreck Falls: Breng een bezoekje aan het uitkijkpunt 
om te zien hoe het kolkende water naar beneden stort 
en wandel vervolgens naar beneden, naar het ravijn van 
kalksteen, om het spektakel van dichtbij te kunnen zien.

Frank Slide Interpretive Centre: Met behulp van 
interactieve borden, educatieve presentaties en een 
docudrama van 30 minuten leer je alles over de 
dodelijkste aardverschuiving van het land, waarbij in 
1903 het mijnstadje Frank van de kaart werd geveegd.

Country Encounters: Dit charmante pension biedt 
avontuurlijke en culturele activiteiten onder begeleiding van 
een gids. Je kunt onder andere vliegvissen, historische 
gebouwen bezoeken of een culinaire tour maken. Aan 
de hand van je interesses kan er een arrangement 
worden samengesteld, inclusief een luxe ontbijt.

Overnachting in Coleman

DAG 8
Kananaskis Country

Volg het historische Cowboy Trail (snelweg 22) 
naar het noorden, naar Kananaskis Country: 
een uitgestrekt landschap vol provinciale 
parken en indrukwekkende ervaringen.
Van Coleman naar K-Country – 3 uur.

Sierra West Cabins and Ranch Vacations: Breng 
onderweg een bezoek aan deze werkende ranch voor een 
ontspannend paardrijtochtje van één uur of een begeleide 
rondleiding van een halve dag door de prachtige natuur. Je 
kunt er ook leren lassowerpen en vee drijven.

Bar U Ranch: Voor je Kananaskis Country bereikt, kun je 
deze historische ranch bezoeken waar de geschiedenis van 
ranches in Canada tot leven komt. Kies voor een rondleiding 
en spring in een huifkar die wordt voortgetrokken door 
enorme Percheronpaarden en luister aandachtig naar echte 
cowboyverhalen rondom een kampvuur.

Boundary Ranch: Boek een Ridge Ride van twee uur 
lang voor een adembenemend uitzicht op de omgeving van 
Kananaskis. Je legt de route te paard af en komt onder andere 
langs een meer waar regelmatig een eland komt grazen.

Kananaskis Outfitters: Bij deze avontuurlijke winkel 
in Kananaskis Village worden meerdere leerzame 
rondleidingen gegeven aan de hand van wandelingen, 
natuurfotografie en het volgen van wild, maar je kunt er ook 
mountainbiken, kanoën en nog veel meer.

Overnachting in Kananaskis Country



DAG 9
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.
Van Kananaskis Country naar Banff – 30 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.

Overnachting in Banff

DAG 10
Banff

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 11
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. Neem de 
Bow Valley Parkway (snelweg 1A) en stop onderweg 
bij enkele uitkijkpunten voor een prachtig uitzicht.
Van Banff naar Lake Louise – 45 minuten

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.

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.

Overnachting in Lake Louise



DAG 12
Jasper

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

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.

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.

Jasper National Park: 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.

Overnachting in Jasper

DAG 13
Jasper

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.

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.

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 14
Edmonton

De Yellowhead Highway loopt vanaf de ruige 
Rocky Mountains naar het oosten, door groene, 
boreale bossen en goudkleurige prairies.
Van Jasper naar Edmonton – 4 uur

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.

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.

Rij naar Edmonton voor de overnachting

DAG 15
Breng de ochtend door in Edmonton en geniet  
van de bezienswaardigheden die de stad te bieden 
heeft, voor je naar het vliegveld vertrekt voor de  
reis naar huis.



N

S

W E
200 km
200 mi

EDMONTONEDMONTON

2JASPERJASPER

CALGARYCALGARY

BANFFBANFF

LAKE LOUISELAKE LOUISE

93

JASPER
NATIONAL

PARK

JASPER
NATIONAL

PARK

BANFF
NATIONAL

PARK

BANFF
NATIONAL

PARK

CANMORECANMORE

1A

HINTONHINTON

KANANASKIS VILLAGEKANANASKIS VILLAGE40
742

FORT MACLEODFORT MACLEOD

WATERTONWATERTON

WATERTON LAKES
NATIONAL PARK

HEAD-SMASHED-IN 
BUFFALO JUMP

HEAD-SMASHED-IN 
BUFFALO JUMP

2

2

CALGARYCALGARY

22

22

6

742

FRANKFRANK

COLEMANCOLEMAN


