
Canada
Programma voor lezers en abonnees van

De inschrijvingen worden afgesloten op 3 juli 2020

Vertrek op 6 september en terugkeer in België op 15 september 2020

Peace River



Uw dagelijkse programma:
 

DAG 01 : ZONDAG 6 SEPTEMBER
Samenkomst en ontmoeting van de verschillende deelnemers uiterlijk om 08:30 uur aan de Air 
Canada balie in Brussels Airport. De vlucht AC 887 naar Toronto vertrekt om 10:30 uur en komt 
aan om 12:30. Vervolgens is er een aansluitende vlucht met vluchtnummer AC 145. Deze vertrekt 
om 15:15 uur en komt om 17:27 uur aan in Calgary, daar worden de deelnemers ontvangen door 
een plaatselijke gids en is er een transfer naar het hotel. Het diner wordt verorberd in het hotel.

DAG 02 : MAANDAG 7 SEPTEMBER
Een tocht door de stad Calgary en vertrek voor het bezoek van een hutteriete boerderij. Het 
Hutterisme is een doperse christelijke beweging die werd geboren in Tirol in de 16e eeuw. 
Sommige leden spreken nog steeds een Duits dialect. De boerderij beslaat 260 hectare. Er zijn 80 
melkkoeien (Holstein en kruising), varkens en ossen die bestemd zijn voor 
gemeenschapsvoeding.
Bezoek aan een veeboerderij (feedlot) en een rundveehouderij: Angus en kruisvaarder. 
Na de leerrijke bezoeken is er een vertrek naar Red Deer/Lacombe waar het diner en de 
overnachting zal plaatsvinden.
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DAG 03 : DINSDAG 8 SEPTEMBER
Er wordt haltgehouden bij een grote bizonsboerderij: 600 koppen, 300 vrouwtjes. Deze bevinden 
zich allemaal in een terrein dat 800 hectare grasland beslaat. Verderzetting naar een exploitatie van 
graan en vee. Deze is eigendom van Nederlandse immigranten. Verder vindt men daar ook: 500 
stuks vee, 220 zuivel, rupsklaver, maïs en koolzaad. Vervolgens is er een lunch en wordt er gereden 
naar Edmonton, Alberta’s hoofdstad. 
Vervolgens is er een lunch en wordt er gereden naar Edmonton, Alberta’s hoofdstad. Bezoek van 
de stad en een gratis diner in het grootste winkelcentrum van Noord-Amerika: de West Edmonton 
Mall. U vindt daar 800 winkels, 132 restaurants en een overdekte ijsbaan met een waterpark

DAG 04 :  WOENSDAG 9 SEPTEMBER
Vertrek van Edmonton naar Slave Lake. Een doortocht door Legall om de muurschilderingen te 
bewonderen die de geschiedenis van de kleine stad afbeelden. Deze werden door Quebecers in het 
midden van de vorige eeuw geschilderd. Verder naar Sturgeon waar een boerderij wordt bezocht 
ziet die erwtenboter maakt, dit lijkt op pindakaas maar is notenvrij. Daarna wordt er geluncht  
Na de lucht is er een stop bij een boerderij van elanden, bizons en varkens (Berkshire - Camworth) 
De productie wordt gebruikt voor directe verkoop aan consumenten (on-site en via openbare 
markten - Redwater River Ranch). Aankomst in Slave Lake, diner en overnachting.
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DAG 05 :  DONDERDAG 10 SEPTEMBER
Vertrek naar peace river en bezoek aan een imker die 3500 bijenkasten heeft. Na het middagerten is 
er een stop bij een boerderij die gespecialiseerd is in zaadgrane, gerst en gele erwten. Ontdek de 
Sagitawa-uitkijkpost met een prachtig uitzicht op de Peace River. Daarna volgt het diner en de 
overnachting.

DAG 06 : VRIJDAG 11 SEPTEMBER
In de ochtend is er een bezoek aan de melkveehouderij Lavoie: 950 Holstein-hoofden, 400 melk- en 
melkrobots. Een koe gaf 5 tot 6.000 liter melk per jaar in de jaren 1950. Vandaag de dag kan het tot 
10.000 liter geven. Sommigen koeien kunnen zelfs 15 of 20.000 liter per jaar aan Mr Richard Lavoie 
geven.
Na de lunch is er een stop bij John Deere, een dealer in Fahler. Na dat bezoek vertrek naar Hinton. 
Daar volgt het diner en de overnachting.

DAG 07 : ZATERDAG 12 SEPTEMBER
Vertrek naar Banff-Canmore. Reis naar het hart van nationale parken en gletsjers. Ontdekking van 
Athabaska Falls (onmisbare camera's). Picknick lunch in de natuur. Tocht door Columbia Icefield. 
Deze is gekend om zijn panoramische loopbrug die volledig uit glas is gemaakt. Vertrek naar Lake 
Louise met zijn turquoise wateren. Diner en accommodatie in het banff-Canmore gebied.
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DAG 08 : ZONDAG 13 SEPTEMBER
Bezoek Banff en kabelbaan naar Sulphur Summit voor uitzicht op zes hoge pieken en de Bow 
River Valley. Lunch in Banff en vertrek naar Calgary voor accommodatie en diner.

DAG 09 : MAANDAG 14 SEPTEMBER
Na het ontbijt, vertrek naar de luchthaven. Vertrek van Calgary naar Montreal met AC 318 om 
10:30 en aankomst om 16:35 uur. Vervolgens is de connectie vlucht met AC 832 om 19:55 uur.

DAG 10 : DISNDAG 15 SEPTEMBER
Aankomst in Brussel om 8u40.

Op basis van minimaal 35 deelnemers . Prijs op basis van de wisselkoers van kracht op heden. 
De wisselkoers blijft onderhevig 

Inbegrepen in de prijs :
• De vluchten Brussel – Calgary (heen en terug) met Air Canada.
• Alle busreizen zijn zeer comfortabel 
• De Franstalige Canadese gids
• Onze tweetalige reisbegeleider, vanaf Brussel. 
• Alle maaltijden, van het diner op de eerste dag tot het ontbijt op de laatste dag

uitzondering diner dag 3 in West Edmonton Mall
• Overnachting in hotels*** 
• Belastingen

Niet inbegrepen in de prijs :
• Single supplement : €500
• Luchthaventaksen, vandaag zo’n : €314
• De niet vermelde excursies in het programma
• De eventuele verzekeringen (Zie praktische informatie) 
• Fooien 
• De dranken 
• De persoonlijke uitgaven en de niet vermelde diensten in het programma.

Prijs per persoon in een dubbele kamer  : 2.899€
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• Formaliteiten: Het paspoort moet geldig zijn 6 maanden na de terugkeer.
• Online in te vullen : Het ESTA-document voor Canada (Elektronische Systeem voor

reisvergunningen), +-€12
 • Munteenheid : Canadese dollar 
• Indien de volgorde van het programma wordt gewijzigd door overmacht, zullen we alles in 
het werk stellen om de bezoeken vlot te laten verlopen. Indien een bezoek geannuleerd wordt, 
zal de organisator zijn uiterste best doen om een alternatief voor te stellen.

• Annuleringsverzekering (niet-terugbetaalbaar) : 
  €180 per persoon in een tweepersoonskamer
  €210 per persoon in een éénpersoonskamer
Deze verzekering is geldig vanaf het ogenblik uw inschrijving effectief is (ontvangst van de 
getekende bestelbon en de betaling van het voorschot).
Effectief betekent dat vanaf deze datum elke annulering of wijziging kosten met zich zal 
meebrengen.
In het geval van annulering omwille van niet eerder bestaande medische redenen zal de 
verzekering u de annuleringskosten terugbetalen (naargelang de voorwaarden).
Niet verzekerd: aanslagen, epidemieën, natuurrampen, betaalde sporten, moedwillige daden, 
bestaande niet-gestabiliseerde ziektes, depressieve aandoeningen. De volledige voorwaarden 
kunt u inkijken bij het ondertekenen of op vraag.

• All In verzekering, annulering, bagage en bijstand (niet-terugbetaalbaar):
  €215 per persoon in een tweepersoonskamer
  €250 per persoon in een éénpersoonskamer
Bijstand, wanneer u betrokken bent bij een ongeval ter plaatse moet u meteen contact opnemen 
met de verzekering om een dossier te openen. Zij zullen u ook doorverwijzen naar een 
ziekenhuis in functie van hun internationale akkoorden en de ernst van het ongeval. De volledige 
voorwaarden kunt u inkijken bij het ondertekenen of op vraag.

Belangrijke informatie: 

Voorgestelde verzekeringen 
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De inschrijving is pas effectief na het terugsturen van de ondertekende bestelbon naar het 
kantoor en de betaling van het voorschot.
Het voorschot moet in ons bezit zijn binnen de tien dagen na de inschrijving.
• Voorschot van €600 bij de inschrijving
• Het overige bedrag moet uiterlijk op 3 juliop onze rekening staan
Fairway Travel behoudt het recht om de reservering te annuleren indien deze voorwaarden niet 
gerespecteerd worden.

Annuleringskosten zonder verzekering:
• Tot 5 juni 2019: 450 € per persoon. 
• Van 6 juni tot 2 juli 2020: 50 % 
• Vanaf 3 juli 2020: 100 %

Deelnemen kan door het ingevulde inschrijvingsformulier op te sturen naar:
Fairway Travel (lic.A1766)
Keltenlaan 7 te 1040 Brussel
Email: info@fairwaytravel.be
Contact: 
Valérie Looverie  
Van maandag tot vrijdag vanaf 9:30 tot 18:00.
Tel: 02/762.78.78

Het is mogelijk dat het programma ter plaatste moet aangepast worden door onvoorziene 
omstandigheden. In dat geval zal het in de mate van het mogelijke bijgewerkt worden.

VOORWAARDEN:

Inschrijvingen:
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