
Winter in Edmonton

Deep Freeze
12-13 jan 2019 • 18-19 jan 2020 • 16-17 jan 2021
Dit tweedaagse festival brengt 
Oekraïense, Franco-Albertaanse, 
Franco-Afrikaanse, First Nations en 
Zuid-Amerikaanse gemeenschappen 
bijeen om hun diverse culturen te 
vieren, en te genieten van de magie en 
schoonheid van de winter.

Luminaria
Tijdens Luminaria kan je kuieren door 
de met kaarsen belichte paadjes van de 
Kurimoto Japanse Tuin, genieten van 
een glas warme appelwijn rond een 
kampvuur, luisteren naar de feestelijke 
klanken van a capella zangers en 
prachtige ijssculpturen bewonderen.

Flying Canoë Volant
1-2 feb 2019 • 7-8 feb 2020 • 5-6 feb 2021
Ervaar muziek, vertelkunst, plaatselijke 
geschiedenis en dans tijdens de Flying 
Canoë Volant. Dit evenement is een 
viering van de majestueuze Mill Creek 
Ravine met Franse, First Nations en 
Métis tradities.

Ice on Whyte
24 jan-3 feb 2019 • 23 jan-2 feb 2020
Elk jaar grijpt het Ice on Whyte festival 
de winter met beide handen, en maakt 
er een ongelooflijke combinatie van ijs 
en kunst van. Stel je voor; zo’n 70.300 kg 
ijs wordt gebruikt om dit winters feest 
voor te bereiden!

Silver Skate Festival
8-18 feb 2019 • 7-17 feb 2020
Dit festival is een smeltkroes van kunst, 
cultuur, recreatie en sport! Het oudste 
winterfestival van Edmonton vindt haar 
herkomst in de Nederlandse 
windertradities en omvat 
schaatswedstrijden, live entertainment 
en indrukwekkende sneeuwsculpturen.
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het moet gezegd worden - 
edmonton weet hoe de 
winter aan te pakken!

Onze winters zijn sneeuwachtig, dus 
geniet maar met volle teugen van het 
koude seizoen. Edmontons 
uitgestrekte rivierdal en 
parkensysteem met niet minder dan 
150 km wandelpaden doorkruist 
het hart van de stad. Pak je ski’s en 
warme schoenen en ga op 
verkenning. Het ware plezier begint 
wanneer de temperaturen onder nul 
komen te staan; ontdek dus alle 
winteractiviteiten in Edmonton!
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Elk Island National Park
Doe je warmste schoenen aan en ontdek 
zo’n 80 km wandelpaden. Elk Island 
National Park is de thuisbasis van vrij 
ronddolende bizons, elanden, herten 
en 250 soorten vogels. Met wat geluk 
kan je zelfs een glimp opvangen van het 
noorderlicht.

Fat BikinG (fietstochten)
In de winter wordt Edmontons rivierdal 
een fietsversie van de populaire tv-serie 
Ice Road Truckers – maar zonder het 
bijhorende drama. Dankzij de 
monstertruckbanden op een verbreed 
fietskader krijg je een ware 
sneeuwscooter waarmee je de sneeuw 
en het ijs kan trotseren!

Segway
Spring op je eigen Segway voor een 
unieke wintertour door Edmontons 
wereldbekende rivierdal. Dit stedelijk 
pareltje bevat meer dan 150 km paden 
die perfect van pas komen voor 
winderwandelingen en langlaufen. River 
Valley Adventure biedt ook een 
Legislative Lights Segway tour aan, die 
zich waagt door het terrein van de 
Alberta Legislature.

ICE District/Rogers Place
Canada’s grootste multifunctionele 
sport-en entertainmentwijk is gelegen in 
het hartje van Edmontons Ice District.      
Rogers Place is een van de beste 
sportcomplexen in Noord-Amerika en de 
thuisbasis van de Edmonton Oilers & Oil 
Kings hockeyteams! De luidste fans vind 
je hier; schraap dus je keel en moedig 
onze geweldige teams aan. 

Royal Alberta Museum
De nieuwe Royal Alberta Museum is het 
grootste museum in Westelijk Canada 
en een van de topmuseums in het land. 
Het bevindt zich in het hartje van de 
Arts District in het centrum van 
Edmonton en biedt een enorme 
collectie aan, van rotstekeningen tot 
prehistorische dinosaurussen. 

Ice Castles (IJskastelen)
Ze zijn terug! Ontdek de Ice Castles 
– oftewel ijskastelen – een gigantisch 
winter wonderland dat met de hand 
gebeiteld werd met slechts pegels en 
water. De Ice Castles bevatten 
duizenden LED-lichtjes die ingebed 
zijn in het ijs, met een adembenemend 
Narnia-effect als gevolg. Ze zijn open 
van januari tot maart (als het weer het 
toelaat).


