2020 Ski & The City in Jasper en
Edmonton maart
Hotels: Marmot Lodge ***, The Crimson ***, The Fairmont Jasper Park Lodge ****
Skigebied: Skigebied Marmot Basin, Canada
Reizen met het vliegtuig

Zwembad

Familiekamers

Sneeuwzeker

Praktische informatie
- Aantal pistes: 86
- Hoogste piek Jasper: op 2612 meter hoogte
- Ligging Jasper: op 1698 meter hoogte
- Afstand luchthaven van Edmonton - Jasper: 370 km, 3u45 rijden

Prachtige natuur

- Afstand luchthaven van Edmonton - Jasper: 370 km, 3u45 rijden

Hotel Marmot Lodge
Dit comfortabele hotel geniet van een waanzinnige ligging temidden van de Rocky Mountains in Jasper National Park, vlakbij de
voornaamste bezienswaardigheden zoals Maligne Canyon, de Jasper Skytram en het skigebied Marmot Basin.

Het centrum van Jasper met een eigen bierbrouwerij, lekkere restaurantjes en leuke winkeltjes, ligt op wandelafstand van Marmot
Lodge.

Alle kamers beschikken over een TV, telefoon, gratis WiFi, een koffiezet en een koelkast. In het hotel vind je ook een restaurant en
bar, een zwembad met sauna en jacuzzi. Er zijn zowel standaardkamers (zie foto's) als deluxe kamers aanwezig. De deluxe kamers
zijn ruimer en beschikken over een keukentje en luxueuzere badkamer

Hotel The Crimson
Jasper's meest recente hotel ligt op Connaught Drive in het centrum van Jasper, op wandelafstand van gezellige restaurants, een
sfeervol lokaal cafeetje, een bierbrouwerij, winkeltjes en de dienst van toerisme.
The Crimson***(*) beschikt over ruime kamers met een koffiezet, microgolf en koelkast. Daarnaast is er ook gratis wifi beschikbaar. In
het hotel kan je heerlijk relaxen in het zwembad, jacuzzi of gewoonweg aan de gezellige bar.
Er zijn zowel standaardkamers, als kamers met een kitchenette en suitekamers in het hotel.
Marmot Basin, het skigebied van Jasper, ligt op 30 minuten rijden van Jasper-centrum.

Hotel The Fairmont Jasper Park Lodge
Hou je van een eerder luxueus verblijf, waar klant koning is en service hoog in het vaandel wordt gedragen? Dan is dit voor jou een
'perfect fit'.
The Fairmont Jasper Park Lodge****(*) ligt op 10 minuutjes rijden van Jasper centrum, waardoor het zich net iets verder van Marmot
Basin bevindt. In ruil krijg je een ontzettend gezellige en sfeervolle hotelbar, die smaakvol is ingericht en waar de openhaard jullie
welkom heet. Ook de kamers werden recentelijk gerenoveerd en bieden alle comfort.
Jasper behoort trouwens tot het Dark Sky Preserve. In het planetarium aan het hotel kan je gebruik maken van een telescoop en krijg
je daarbij een woordje uitleg over het sterrenstelsel. Met wat geluk, spot je er zelf het noorderlicht!
Daarnaast kan je prachtige sneeuwschoenwandelingen maken rond Lac Beauvert of heerlijk ijsschaatsen op het meer van het
hotel.

Skigebied Marmot Basin
Het sneeuwzeker skigebied Marmot Basin ligt vlakbij Jasper (Canada) en kent geen grenzen. Families met kinderen genieten er
eindeloos van de rust op de piste, de korte wachttijden aan de liften en de heerlijke pistes die zich een weg banen tussen de
bomen. De avontuurlijke skiërs kunnen dan weer hun hart ophalen in de typisch Canadese bowls en de eindeloze off-piste
mogelijkheden.
Het skigebied van Jasper ligt op ca. 20 minuten rijden van het centrum te schitteren onder de zon. En vlak aan de legendarische
Icefields Parkway. De panoramische route die Jasper met Lake Louise verbindt en bezoekers prachtige taferelen bezorgt van
gletsjers en bevroren watervallen.
Kortom, hier beleef je een onvergetelijke wintervakantie in Canada!

Prijzen
Volwassene
Vanaf 3e bed op de kamer

Inbegrepen
Afreizen op andere data ook mogelijk!

Richtprijs per persoon:

Marmot Lodge***
o.b.v. een 4-persoonskamer: 1095 EUR
o.b.v. een 2-persoonskamer: 1275 EUR

The Crimson***(*)
o.b.v. een 4-persoonskamer: 1105 EUR
o.b.v. een 2-persoonskamer: 1295 EUR

The Fairmont Jasper Park Lodge****(*):
o.b.v. een 4-persoonskamer: 1385 EUR
o.b.v. een 2-persoonskamer: 1510 EUR
Waarbij inbegrepen:

Toegang tot onze gepersonaliseerde reisapp boordevol tips & tricks
Vluchten met KLM, inclusief bagage en gratis vervoer skimateriaal
di 3 ma: Brussel - Amsterdam om 10u40-11u40
di 3 ma: Amsterdam - Edmonton om 14u30-15u30
di 10 ma: Edmonton - Amsterdam om 17u30-10u15
wo 11 ma: Amsterdam - Brussel om 13u30-14u15
Huurwagen, categorie Ford Focus (2 pers.) of Ford Escape SUV (4 pers.)
1 overnachting in Edmonton, in het Coast West Edmonton Hotel***(*)
6 overnachtingen in Jasper, in hotel naar keuze
5-daagse skipas Marmot Basin, inclusief 50% korting via Kriski.be

Niet inbegrepen
Vertrek vanuit Amsterdam ook mogelijk, prijs op aanvraag
Annulering- en/ of bijstandverzekering
Discovery Pass (toegang tot Jasper National Park): ca. 136,40 CAD per wagen
Skiverhuur (voordeliger om vooraf bij te boeken)
Optionele belevingen, prijzen per persoon:
IJswandeling in Maligne Canyon: 45 EUR
In het spoor van de wilde dieren: 45 EUR
Foodie Tour in Jasper: 80 EUR
IJsklimmen in Maligne Canyon: 155 EUR
Tocht met de hondenslee: 260 EUR
Reisdocumenten: voor reizen naar Canada is een internationale reispas verplicht, alsook een geldige eTA (online visum)

Links
Reis: www.kriski.be/specials/ski-in-canada-buitenseizoen

€ 1095

