
 

Introductie:              
 
Wij nodigen u uit om uw volgende reis naar Canada te maken! Ontdek de verschillende hoogtepunten 
en iconen van dit bijzondere land. Canada is een enorm land en het op 2 na grootste ter wereld. Het 
strekt zich uit van de Grote tot de Atlantische Oceaan en tot diep in de Noordpool. Ontelbaar veel 
ervaringen wachten op u, van prachtige natuurgebieden tot spectaculaire bergketens. De sfeervolle 
grote steden in combinatie met de charmes van de kleine stille dorpen. Op iedere hoek wacht u een 
nieuwe en unieke ervaring. 
 

The East  
De oostelijke steden van Canada, Toronto, Ottawa, Québec City en Montreal, hebben alles! Historie, 
cultuur en een heel eigen karakter. Van rode lopers en culinaire hoogstanden in Toronto tot het 
wisselen van de wacht en het Unesco Werelderfgoed Rideau Canal in Ottawa. Van Canada’s 
Franssprekende centrum met Europese invloeden op zowel eten, mode alsook bouwstijlen in 
Montreal tot de met kinderkopjes bedekte straten en het schitterende ijspaleis bij Carnavale de 
Québec in Québec City. De meest bekende attractie in deze regio zijn toch wel de Niagara Falls. Niet 
alleen de watervallen, waar vele activiteiten omheen worden gepland, maar ook het omliggende 
wijngebied met kleine wijnboerderijen, waar u de heerlijkste wijnen kunt kopen. Rijdend langs de 
noordoostkust komt u langs fantastische stranden, mooie parken en intieme baaien en ontmoet u de 
meest vriendelijke mensen van Canada. Kleine vissersdorpjes sieren de kust als parels. Nergens kunt 
u zo heerlijk genieten van allerlei vis en schelpdieren, zoals kreeft, oesters en zalm als in Atlantic 
Canada met de bekende provincies Nova Scotia, Prince Edward Island, New Brunswick en 
Newfoundland. In het Labrador’s Torngat Mountains National Park Reserve vindt u naast de zwarte en 
witte ijsberen de Inuit bevolking, samen met de indianen de oorspronkelijke bewoners van Canada. 
 
The West 
De westelijke provincies van Canada bieden een mix van ongerepte natuur met vele wilde dieren 
zoals beren, wolven, elanden, walvissen en zeearenden. En deze natuur komt ook erg dichtbij de 
steden. In Vancouver zeilt, fietst en skiet u binnen enkele minuten vanuit het centrum van de stad 
de natuur in maar bent u ook weer snel en op tijd terug voor een ontspannende massage gevolgd 
door een culinaire traktatie in een van de vele uitstekende restaurants. Victoria heeft het meest 
aangename klimaat en hier kunt u de prachtige bloemen en planten zien in Butchart Gardens. In de 
provincie Alberta vindt u de majestueuze Rocky Mountains en in British Columbia het bruisende 
Vancouver, ruige natuur, fjorden, de wilde Grote Oceaan en Vancouver Island. Hier vindt u zelfs een 
stuk oeroud tropisch regenwoud in het Pacific Rim National Park. Rondom het eiland zwemmen 
veelvuldig diverse soorten walvissen waaronder bultruggen en vele orka’s! Meer naar het noorden ligt 
het nog avontuurlijkere landschap van Canada. Ruwe, ongerepte schoonheid en één van ’s werelds 
laatste echte wildernissen. De provincies Yukon, Northwest Territories en Nunavut zijn het thuisland 
van de witte wolven, ijsberen, walrussen en de gigan-tische Arctische walvis. Reis door de Northwest 
Passage op een ijsbreker, vlieg over de grootste migratie van Karibous ter wereld en leer ijsvissen. 

 

The Prairies 
Voor iedereen die van uitgestrekte en lege landschappen houdt is dit een absolute aanrader. 
Saskatchewan en Manitoba, de provincies in deze regio, gaan over van gouden graanvelden en met 
hoog gras bedekte prairies tot bewegende zandduinen en Arctische toendra. Kamperen en wandelen 
in een met ijsbedekt bos of raften en kanoën op de snelstromende rivieren en meren. Een mengeling 
van culturen van indianen en Inuits tot Europeanen maken deze regio nog specialer en dat is ook 
terug te vinden in de culinaire hoogstanden die u vindt in de verschillende restaurants. Manitoba is 
bekend als de provincie met de 100.000 meren. Zwemmen, paddelen, roeien, zeilen, surfen en 
vissen zijn dan ook populaire activiteiten om hier te ondernemen. Lake Winnipeg, een van de 
grootste zoetwatermeren ter wereld, is hier heel geschikt voor. 

 

 
 



 

Nationale parken 
Canada is bijna in zijn geheel één groot nationaal park met bijzondere natuurlijke, culturele en 
historische attracties, alhoewel er natuurlijk specifieke gebieden dusdanig aangemerkt zijn. Jasper 
National Park, gelegen in de provincie Alberta, is met name bekend van de Icefield Parkway, een 
prachtige route, langs onder andere de grootste gletsjer van Canada, over ca. 250km vanaf Lake 
Louise naar Jasper. Banff National Park, in de provincies Alberta en British Columbia, ligt aan de 
rand van de Rocky Mountains. U vindt hier een prachtig landschap met meren, vele wandelroutes en 
natuurlijk vele dieren. Glacier National Park in British Columbia heeft zijn naam mee: gletsjers! Maar 
er is veel meer. Het nationale park beschermt een deel van de Columbia Mountains Natural Region en 
u vindt hier steile, ruige bergen, een warm en vochtig klimaat en een enorme variëteit aan dieren en 
planten. 
 
Algemene en Reisinformatie           
 
Bevolking 
In dit immense land spreekt ongeveer 1/3e de Franse taal, in het bijzonder in de provincie Quebec. 
In de overige provincies is de voertaal overwegend Engels. De noordelijke provincies zijn nagenoeg 
onbewoond en daar wonen dan voornamelijk de Eskimo’s en Indianen. Het land is zeer dun bevolkt 
en het grootste deel van de bevolking woont in het zuiden van het land op niet meer dan 200 km van 
de grens met Amerika. 
 
Aantal inwoners: ruim 33.000.000 
 
Geografie 
Canada is het op twee na grootste land ter wereld en grenst in het oosten aan de Atlantische 
Oceaan, in het westen aan de Stille Oceaan, in het noorden aan de Arctische Oceaan en Amerika 
(Alaska) en in het zuiden aan Amerika. Van oost naar west meet het ca. 5.500 km en van noord naar 
zuid ca. 4.500 km. 
 
Oppervlakte: ca. 10.000.000 km² 
 
Klimaat 
Canada is zo groot dat er logischerwijs ook duidelijke klimaat- en temperatuurverschillen zijn, van 
zeeklimaat tot landklimaat. Er is weliswaar geen woestijn maar wel de enorme ijsvlaktes van de 
Northern Territories. Dus afhankelijk van waar u tijdens uw rondreis komt, dient u daar met uw 
kleding zeer goed rekening mee te houden. De winters lopen langer door, in het voor- en najaar is 
het redelijk zacht en de zomers zijn bijna overal heerlijk warm. De temperatuur wordt in Celsius 
weergegeven. 
 
Taal 
Engels en Frans 
 
Tijdsverschil 
Canada kent zes tijdzones: 
Newfoundland time - St. Johns : 4,5 uur vroeger 
Atlantic time - Halifax : 5 uur vroeger 
Eastern time - Montreal : 6 uur vroeger 
Central time - Winnipeg : 7 uur vroeger 
Mountain time - Calgary : 8 uur vroeger 
Pacific time - Vancouver : 9 uur vroeger 
 

Elektriciteit 
In Canada werkt het elektriciteitsnet op 110V en heeft u voor uw elektrische apparatuur een 
verloopstekker nodig plus een adapter van 220V naar 110V. 
 



 

Eten en drinken 
In Canada kunt u alles eten wat u wilt, alle keukens zijn vertegenwoordigd. Canada heeft net als 
Amerika ook het fast food ontdekt. De hamburgers, pizza's en fried chicken zijn niet meer uit het 
straatbeeld weg te denken, maar daarnaast kunt u vooral in de kustgebieden heerlijke seafood eten 
en vrijwel overal fantastisch malse steaks. De porties zijn groot en daar moet u dus rekening mee 
houden. Alcohol is in de meeste gevallen pas verkrijgbaar vanaf 21 jaar en op vele plaatsen in 
Canada is ook een rookverbod in openbare ruimten en in restaurants en bars. 
 
Fooien 
In Canada wordt overal fooi gevraagd en in een aantal gevallen wordt het verplicht op de nota 
geplaatst, vaak ca. 15%. De portier bij het hotel, de kofferdrager, de taxichauffeur, het personeel in 
bars en restaurants u kunt het zelf niet bedenken, want overal wordt bijna van u verwacht, dat u 
een fooi geeft van minimaal 10%. 
 
Gezondheid 
De Jong Intra Vakanties mag geen officiële adviezen geven omtrent vaccinaties. Wij kunnen u slechts 
adviseren om ruim voor vertrek contact op te nemen met uw huisarts of met de plaatselijke GGD 
voor de laatste informatie omtrent vaccinaties. Voor bezoekers uit Nederland zijn momenteel geen 
vaccinaties vereist. Om de muggen op afstand te houden, kunt u het beste tropische muggenmelk 
meenemen waar “deet” in zit. 
 
Kleding 
In het algemeen is de kledingstijl zeer casual en gericht op gemak en comfort. Voor een actieve 
vakantie in de buitenlucht dient u warme, waterafstotende kleding mee te nemen. 
 
Lokale belastingen 
U moet er rekening mee houden, dat over al uw aankopen of verteringen lokale belasting wordt 
geheven en deze verschillen per provincie. 
 
Nationale parken 
Tijdens de rondreizen die wij gepubliceerd hebben, komt u altijd wel in een National Park. Dit zijn 
beschermde natuurgebieden en dit is ook een noodzaak om deze enorme schoonheid te bewaren. U 
dient zich ook absoluut aan de regels te houden die zijn aangegeven, want de boetes zijn niet mis. 
De meeste parken vragen entreegeld van ca. CA$ 10 tot CA$ 20 per persoon. Indien u tijdens uw 
rondreis meerdere parken gaat bezoeken, raden wij u aan een National Parks of Canada pas te kopen 
bij het eerste park dat u bezoekt. Deze pas kost ca. CA$ 70 per persoon, is een jaar geldig, biedt 
financieel voordeel en voorkomt dat u bij ieder park weer entreegeld moet betalen. De provinciale 
parken bieden gratis toegang. De meeste parken hebben ook een bezoekerscentrum waar gratis 
kaarten en allerlei informatie wordt verstrekt. Ook worden er films over het park vertoond en 
exposities gehouden. 
 
Reistijd 
Afhankelijk van uw bestemming in Canada moet u rekening houden met een vliegtijd van ca. 8 uur 
naar de oostkust en ca. 11 uur naar de westkust. Indien u moet overstappen, gaat u eerst door de 
immigratie bij de eerste stop in Canada en dan komt er zomaar 1 tot 2 uur extra reistijd bij voordat 
u op uw eindbestemming bent. Voor het reizen binnen Canada moet u er ook rekening mee houden 
dat de afstanden vaak groot zijn. De Canadezen zelf gebruiken dan ook zeer regelmatig het vliegtuig. 
Het is heel belangrijk om vooraf goed te bepalen wat u wilt gaan zien en doen. Tevens moet u de te 
rijden afstanden niet onderschatten. 
 
 
 
 
 
 



 

Reisdocumenten 
U bent verplicht een geldig en machinaal leesbaar paspoort te hebben (minimaal geldig tot na 
vertrek uit Canada). Kinderen onder de zestien jaar kunnen op hun ouders paspoort meereizen. U 
heeft geen visum nodig maar u moet wel verschillende documenten voor aankomst invullen en deze 
ontvangt u in het vliegtuig. U moet op verzoek ook een geldig retourticket kunnen laten zien.  
 
Meer informatie over grensdocumenten 
 
Telecommunicatie 
Het verdient aanbeveling om uw eigen mobiele telefoon mee te nemen mits die minimaal een tri-
band functionaliteit heeft, want anders kunt u hem niet gebruiken. Telefoongesprekken vanaf uw  
hotelkamer zijn zeer duur. Internetten kan in de meeste hotels en ook zijn er overal internetcafés. 
 
Verkeersbureau 
U kunt vooraf tevens extra informatie inwinnen bij: website: www.welkomincanada.nl 
 
Waterdruk 
In het algemeen is de waterdruk in Amerika, ook in duurdere hotels, niet constant. Houdt u hier met 
het douchen rekening mee aangezien soms de koude of warme waterstraal ineens veel minder of 
meer kracht kan krijgen met als gevolg dat u onverwachts of kouder of juist veel warmer water over 
u heen kunt krijgen. Zeker als uw ‘naaste buren’ de kraan aan- of uitzetten komt dit drukverschil 
veelvuldig voor. 
 
 


