TOURS & TIPS
min of meer laagseizoen. Dit betekent meer
beschikbaarheid, lagere prijzen maar ook
- zeker op een plek als Waterton Lakes
National Park - gesloten hotels, restaurants
en wegen.
Waterton Lakes National Park grenst aan de
VS en vormt een aaneengesloten natuurgebied met het Glacier National Park in
Montana. Geef van tevoren bij Sunny Cars
aan dat je (eventueel) de grens met de VS
wilt oversteken en we regelen kosteloos de
papieren.
Net zoals in de VS kun je in Canada lekker
in je eigen ‘lane’ blijven hangen. Toch is het
gebruikelijk om rechts te rijden wanneer je
- terwijl je geniet van het uitzicht - rustig
door Alberta toert. Schrik niet: de enorme
vrachtwagencombinaties mogen net zo hard
als jij en doen er vaak nog een dotje gas
bovenop.

EDMONTONROCKY MOUNTAINSCALGARYEDMONTON

ROCKIES ROADTRIP
In de schaduw van de Canadese Rocky Mountains schitteren de steden Edmonton
en Calgary. De ene, Calgary, dankt haar roem en rijkdom aan de Stampede, olie en
de Olympische Winterspelen. De ander, Edmonton, is zichzelf sinds een paar jaar
aan het heruitvinden.

ROUTE
DAG 1 & 2 - EDMONTON

Op een rotsworp afstand van deze miljoenensteden liggen de Rockies. Huis van beren, wolven,
elanden en gletsjers. Speeltuin voor hikers,
wintersporters, paardrijders, kanovaarders en
iedereen met een neus voor frisse lucht en een
oog voor schoonheid.
Deze Sunny Cars Rockies Roadtrip voert je langs
hoge toppen, diepe dalen, rivieren, bizons,
spiegelmeren, cocktailbars en spookhuizen.
Voor het gemak hebben we in Edmonton,
Hinton, Jasper, Banff, Waterton Lakes en Calgary
accommodaties toegevoegd. Zo hoef je alleen
nog maar zelf te rijden en kun je verder opgaan
in de schoonheid van Alberta’s nationale parken
en steden.

TIPS

ACCOMMODATIE:
Metterra Hotel on Whyte - www.metterra.com

De hotels in Edmonton hebben ‘complementary
parking’. Je kunt dus je auto direct op het
vliegveld oppikken. En omdat Edmonton vrij
uitgestrekt is, is het handig je auto bij de hand
te hebben.
Vanaf eind september tot begin mei is sneeuw
geen sprookje in de Rockies. Denk dus goed
na over wat voor een auto je huurt. Vraag
naar een 4x4 als je van plan bent buiten de
schoongeveegde paden te rijden.
Laagseizoen: vanaf eind september tot
halverwege april - met uitzondering van de
wintersportgebieden Banff en Jasper - is het
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De Metterra staat in Old Strathcona, een van
Edmontons opbloeiende oude buurten.
Het hotel wordt gerund door een vriendelijke
staf en biedt ruime (bad-)kamers, gratis valet
parking en een ‘complementary’ ontbijt.
Voor rusteloze nachten liggen er oordopjes
klaar op je nachtkastje. Restaurants, bars en
boetiekjes, je vindt ze allemaal op loopafstand.
DAG 1 - WELCOME TO YEG
Er wonen ruim 1 miljoen mensen in Edmonton
(koosnaam YEG) die veelvuldig klagen over de
lange winters in de meest noordelijke stad van
Canada. De haat-liefde verhouding tussen de
Edmontonians en hun stad werd het mooist
verwoord door iemand die op de vraag wat het
leukste aan Edmonton is antwoorde: ‘Calgary’.
Maar Edmonton gaat steeds meer bruisen, iets
dat in Old Strathcona duidelijk te merken is.
Dankzij het kleine vliegveld kun je anderhalf uur
na ‘touchdown’ al onder de douche staan en je
klaarmaken voor een kleine cocktail en ‘food
tour’ in je wijk. Een smakelijke start op zowel
vast als vloeibaar vlak is &27 waar je het eten
deelt met je tafelgenoten. Mocht je toevallig
op zaterdag landen, dan kun je ook culinair
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genieten op de Farmer’s Market. Om de jetlag
in een keer de nek om te draaien is El Cortez
een perfecte afsluiter van de dag. Deze hippe
Mexicaanse tequila bar is ingericht met een ruw
randje, serveert ‘mouthwatering’ Mexicaans en
heeft een DJ die neon en graffiti aan elkaar mixt.

DAG 2 - NOORDERLICHT
De beste plek om je ontbijt ‘weg te bewegen’ is
de River Valley. Maar liefst 22 maal de afmeting
van Central Park meet deze groene long van
Edmonton die in de herfst in vuur en vlam staat.
Je kunt je hier lopend, fietsend en op een Segway
uitleven op de glooiende paden die de rivier
omarmen. Voor een stuk geschiedenis in de
vorm van historische gebouwen en verhalen van
First Nations afstammelingen, kun je vervolgens
naar Fort Edmonton Park rijden. Dit is de smaakvolle evenknie van het Arnhems Openluchtmuseum.

Een andere fascinerende bladzijde in de NoordAmerikaanse geschiedenis loopt en graast rond
in Elk Island National Park. Op drie kwartier
rijden van Edmonton zie je met een beetje geluk
de machtige bizon, kun je de zon in Lake Astotin
zien zakken, de Melkweg aanraken of je - tussen
september en maart - laten betoveren door het
Noorderlicht. Terug in Old Strathcona eet je bij
Meat een op hout gegrild stukje Canadees vlees
dat smelt op je tong.

Op deze meer dan 100 jaar oude ‘homestead’
kun je tegenwoordig slapen in een oud stationsgebouw, teepees - inclusief bed, houtkachel
en BBQ - of een cabin, allemaal met uitzicht op
de Athabasca River en met de Rockies aan de
horizon. Even geen zin meer om in je schommelstoel of voor je tent met je voeten in de rivier te
zitten? Spring dan op een paard en verken de
bosrijke omgeving samen met een van de
eigenaren van The Old Entrance.
DAG 3 - SLAPEN IN EEN TEEPEE
Langzaam maken bakstenen en reclamezuilen
plaats voor weilanden, naaldbossen gelardeerd
met ‘trembling aspen’, jaknikkers en oliebronnen.
Over de Yellowhead Highway tuf je met een
‘double double’ van Tim Horton bij de hand
naar Hinton. Dit lintdorp - op een paar minuten
rijden van The Old Entrance - is een pleisterplaats om even boodschappen te doen bij de
Safeway, Walmart en/of de liquor store.

Iets verderop, aan de voeten van de Rockies
en met de tenen in het water van de Athabasca
River ligt The Old Entrance (anno 1913) op je
te wachten. Je kunt hier niet alleen op allerlei
manieren overnachten. Het is hier vooral een
kwestie van genieten van het uitzicht,
de sterrenhemel, je schommelstoel, BBQ en,
de rust (die af en toe met het geluid van een
steunende, kreunende trein wordt verrijkt).
Of je kiest ervoor het landschap te verkennen
op een paard.
DAG 4 & 5 - JASPER

DAG 4 - ZWETEN
Op 30 minuutjes rijden van de Old Entrance ligt
de oostelijke toegang van Jasper National Park.
Om direct goed en gedegen kennis te maken
met de bergen waar je de komende dagen in
vertoeft, kun je (volg bordjes Miette Hot Springs)
de Sulpher Skyline trail lopen. Neem voldoende
water en een redelijke conditie mee, want
voordat je wordt beloond met een 360 van
de Rockies gaat er heel wat zweet verloren.
Afspoelen kan een uur of 4 na vertrek in de
Mietta Hot Springs.

Weer soepel in de spieren klim je achter het
stuur, ondertussen uitkijkend dat je geen berggeit omver rijdt. Voordat je in Jasper arriveert
komt je langs de Overlander Mountain Lodge
waar je kunt eten met uitzicht. Uiteindelijk in
Jasper aangekomen, zal het misschien opvallen
dat hier een minder commercieel pad dan bij
grote broer c.q. zus Banff is gekozen. Geen Mac
of Starbucks, maar familiebedrijfjes en af en toe
een nieuw hotel als The Crimson op de plek
waar een oud besje stond.
DAG 5 - DAGJE JASPER
Wie met het oog van een American Eagle naar
Jasper wil kijken kan in de Skytram stappen en
op de 2500 meter hoge Whistlers Mountain het
dorp, besneeuwde bergtoppen en azuurblauwe
meren bewonderen. Je kunt weer naar beneden
lopen, maar een retourtje Skytram scheelt een
hoop tijd en is - als je gisteren de Sulpher Skyline
hebt gelopen - misschien een beter idee.

ACCOMMODATIE:
The Crimson www.mpljasper.com/hotels/the_crimson

DAG 3 - HINTON
ACCOMMODATIE:
The Old Entrance - www.oldentrance.ab.ca

The Crimson is de laatste aanwinst van Jasper.
Het hotel ligt aan de rand van het centrum aan
het spoor. Het gebouw is net nieuw en dit geldt
dus ook de kamers die aantrekkelijk zijn geprijsd.
Tel hier de jacuzzi bij op en je hebt een paar
goede redenen om The Crimson een paar
nachtjes je thuis te noemen.

Voor het echte pioniersgevoel stap je ’s middags
op de rug van een paard bij Jasper Riding Stables.
Je dringt zo diep de bossen in, voelt even de
adem stokken wanneer je knol langs een
afgrond schuifelt en merkt bij het afstappen dat
je spieren hebt waarvan je nog niet op de hoogte
was. Deze spieren kun je verzorgen in de jacuzzi
van The Crimson. De trek die in de buitenlucht
is opgedaan stil je bij de no-nonsense Italiaan
Famoso of de oudste bar & grill in town:
de De’d Dog.
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DAG 6 & 7 - BANFF
ACCOMMODATIE:
Hidden Ridge Resort www.banffhiddenridge.com

maar door die Rockies rijdt, klautert en scharrelt
vanuit de lucht te aanschouwen met Rockies
Heli Canada. Na deze adrenaline kick kun je
weer zen worden aan het spiegelende Lake
Louis en vervolgens helemaal relaxed de open
haard aansteken in je houten Hidden Ridge
Resort huis.
DAG 7 - NATUURLIJK
Een dagje vakantie is op vakantie best lekker en
in Banff is dat prima te doen. Een vorkje prikken
in het bekende Fairmont Hotel, een stukje hiken
over de Tunnel Mountain trail, snowboarden,
kanoën, toch nog even de hot pool in of een
beetje staren naar de bergen, de sterren of in
een boek. In Banff kan alles en moet niets.

The Hidden Ridge Resort ligt op een van de
mooiere plekjes van Banff: net buiten maar
nog steeds op loopafstand van het centrum.
Het resort heeft een paar hot pools met uitzicht (inclusief handdoeken). Alle kamers c.q.
appartementen hebben keuken(tjes), balkon en
een open haard voor koude winternachten en
frisse herfstavonden. In de binnentuinen staan
BBQ’s voor de gasten waarop je in de schaduw
van de houten gebouwen de frisse berglucht
kunt opfleuren met je eigen kookkunsten.
DAG 6 - ICEFIELDS PARKWAY
Banff is een schitterend gelegen wintersport
annex outdoor plaatsje. Feestgangers, hikers en
Elk (een reuzenhert) schuifelen door elkaar op
weg naar een volgend café, trail of een nog
groener en sappiger stukje gras. Banff is druk
maar voelt toch lekker mellow.

Om vanuit Jasper in Banff te komen, neem je een
van de mooiste wegen van Canada: de Icefields
Parkway. Als eerste kom je langs de Glacier
Skywalk. Hier kun je met dank aan de glazen
bodem oog in oog staan met een honderden
meters onder je gelegen dal. Vlakbij deze ‘heartstopper’ ligt het Columbia Icefield dat wordt
omsingeld door gletsjers. Met dank aan een
soort maanwagen kun je hier over een gletsjer
lopen. Iets heel anders is om het gepeupel dat

DAG 8 & 9 - WATERTON LAKES
NATIONAL PARK
ACCOMMODATIE:
Bayshore Inn Resort & Spa www.bayshoreinn.com

The Bayshore Inn is een laid-back hotel aan het
Waterton Lake met een Oostenrijkse Alpen vibe.
Je kunt er behalve slapen en op een balkon met
uitzicht zitten, ook eten en drinken in de Lakeside
Chophouse, Fireside Lounge & Winebar of in de
Thirsty Bear Saloon. Het terras aan het water
deel je tegen het vallen van de avond met de
herten die het sappige gras prefereren boven
het waanzinnige uitzicht.
DAG 8 - WHERE THE PRAIRIES MEET
THE MOUNTAINS
Waterton Lakes National Park komt met grote
regelmaat voorbij in top-10 lijstjes van
‘De mooiste plekken in Canada.’ En inderdaad,

‘where the prairies meet the mountains’ is
een bijzonder stukje planeet. Vanuit Banff is
het een uur of 4 naar Waterton. Wil je nog
een afbeelding van een Lego-achtige witte
blokkendoos aan je fotoboek toevoegen,
dan kun je een omweggetje van een half uur
maken en via de Mormoonse tempel van
Cardston rijden.
Een stukje voor de ingang van Waterton Lakes
National Park ligt de Bison Paddock. Kuddes
bizons worden hier klaargestoomd voor hun
rentree op de prairies en als je over het onverharde weggetje tussen deze machtige dames,
heren en kinderen doorrijdt, voel je je net een
First Nation te paard in 1823. Na deze korte toer
rijd je het park in waar al snel het Prince of Wales
Hotel tegen de schilderachtige achtergrond van
de Rockies icoonachtig staat te zijn.
DAG 9 - BEREN EN BOTEN
Slaap je in de Bayshore Inn, dan ben je van
alle gemakken voorzien. Tegenover het hotel
kun je tanken en souvenirs kopen bij een
schattig ‘mom & pop’ tankstation, restaurants
en bars horen allemaal bij je accommodatie en
vanuit het hotel loop je zo Waterton Lake in.
Op zich kun je hier dus de hele dag chillen en
een bizon burger met een Caesar bestellen,
maar beren zoeken of bootje varen kan
natuurlijk ook.

Een andere optie is ‘even’ naar de USA te lopen
of te rijden. Ook leuk en minder ver en zwaar is
de heuvel beklimmen naar het Prince of Wales
Hotel om daar te lunchen of een borrel met
uitzicht te drinken. Pas wel op voor agressieve
herten en….’be bear aware’.
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DAG 10 & 11 - CALGARY
ACCOMMODATIE:
Hotel Elan - www.hotelelan.ca

Hotel Elan ligt met de neus tegen het ‘Retail &
Entertainment District’ van Calgary aan en
met het achterhoofd tegen het centrum.
Vanuit dit hotel kun je bijna heel Calgary te
voet verkennen, van de Stampede grounds
tot Kensington en van Stephen Avenue tot de
Calgary Tower. De luxe kamers en suites zijn
voorzien van alle gemakken en in de Italiaanse
badkamer wordt je toilet verwarmd en verlicht
en waan je je in de Provence met dank aan de
toiletries van l’Occitane.
DAG 10 - HEAD-SMASHED-IN
Je kunt naar Calgary rijden via Head-SmashedIn-Buffalo-Jump. Dit is een Unesco World
Heritage site waar 6000 jaar lang de jagers van
de First Nations buffels opdreven en over de klif
joegen. In de rotsen is een smaakvol museum
gebouwd waar de geschiedenis van de jacht en
van de First Nations mooi wordt verbeeld. Op
de velden waar de bizons graasden staan nu
boerderijen waar de oude pioniersgebouwtjes
vaak zij aan zij staan met de nieuwe graansilo’s.
Graansilo’s die in hun oude, houten vorm de
horizon vlak voor het wild west dorp Nanton
kleuren. Je kunt hier behalve wat foto’s
schieten ook een kop koffie drinken bij het
Wild Thyme Cafe of aan de overkant (pas op
met oversteken) bij het Tumbleweed Coffee
House.

Een uurtje verderop sta je voor de deur van het
Hotel Elan en liggen de Rockies achter je en de
stad aan je voeten. Je vindt in de buurt meer
dan genoeg restaurants en bars om even bij te
komen van de reis. Een aanrader tussen het
koolhydraat en promillage aanbod is de
moderne gourmet Koreaan Anju.

DAG 11 - STAMPEDE CITY
Een rondje Calgary begint met een ontbijt
met ‘eggs ’n sausage’ en gaat dan verder over
17th Avenue via winkeltjes, restaurants en
bars. Langzaam maar zeker kom je in het
zakencentrum en om te zien waar Calgary de
bijnaam Stampede City vandaan heeft kun
je nog een kleine detour naar de Stampede
ground maken. In het centrum ligt Stephen
Avenue, de oude hoofdstraat waar het begon
voor Calgary en die omgetoverd is tot voetgangers en fietsgebied.

Door de stad stroomt de Bow River waar - niet
zo mooi en groot als in Edmonton - ook een
park naast ligt. De rivier wordt sinds een paar
jaar overspannen door een vuurrode creatie
van Calatrava. Steek je deze fotogenieke brug
over, dan kom je in hip en happening Kensington.
Onderweg terug naar Hotel Elan kom je langs
het smakelijke Charcut Roast House…. En als de
benen er vandaag geen zin in hebben, huur dan
een fiets of maak gebruik van Calgary’s redelijk
goede OV-netwerk.
DAG 12 & 13 - EDMONTON
ACCOMMODATIE:
The Matrix Hotel www.matrixedmonton.com

The Matrix Hotel staat in het (zaken-)centrum
van Edmonton. Het is een perfecte uitvalsbasis
voor een dagje ‘downtown YEG’. The Matrix
heeft ruime kamers met ramen van vloer tot
plafond, een verrassend lekker ontbijt, gratis
parkeren en ‘wine & cheese tasting’ rond
borreltijd. Corso32, een van Edmontons beste
restaurants, is 5 minuten lopen, net als het
Neon Signs Museum en diverse theaters.

DAG 12 - WORLD’S LARGEST DINOSAUR
Calgary - Edmonton is 1 rechte lijn die 3 uur
lang is. Je kunt echter ook via Drumheller rijden.
Boven dit plaatsje torent een reusachtige T-Rex
uit, je kunt er tussen Hoodoos rondwandelen
en je helemaal onderdompelen in alles wat
met het Jurassic Park-achtige prehistorische
verleden van Drumheller te maken heeft.
Van Drumheller gaat het door de country side
met rodeostadjes, kerkjes en oude houten
vervallen huisjes verder naar Edmonton. Daar
parkeer je je auto onder het hotel - als je in de
Matrix slaapt -, stop je een chocolaatje van
Jacek in je mond en schuif je aan bij Corso32,
waar je een paar weken geleden al een tafeltje
gereserveerd hebt.
DAG 13 - GEKKENHUIS
Laat bij het inpakken van je koffer of in je
handbagage nog wat ruimte over, want nadat je
ontbeten hebt, bent uitgecheckt en nog even
langs het Neon Sign Museum bent gelopen, is
een bezoek aan de West Edmonton Mall iets
om niet meer te vergeten. Op weg naar de mall
kun je via de Talus Dome rijden, Edmontons
meest omstreden kunstwerk. Vanwege de
locatie, niet vanwege de honderden zilveren
ballen waaruit het is opgebouwd.
Voordat het links en rechts door malls in Azië
en het Midden-Oosten werd ingehaald, was
de West Edmonton Mall ‘s werelds grootste
winkelcentrum. Nu rest slechts de titel Grootste
van Noord-Amerika. Behalve winkel(en eet)
centrum, is de Mall ook een mix tussen
subtropisch zwemparadijs en pretpark. Er is een
strand, er zijn glijbanen waar je alleen met je
handen voor je ogen en een valium vanaf durft,
er is een piratenschip, zeeleeuwenshow en een
pinguïnparade. De achtbaan zou in de Efteling
verboden zijn omdat ie te eng is en uit het
spookhuis kom je tegelijkertijd lachend en
huilend naar buiten.
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TOT SLOT
Heb je langer dan 12 dagen de tijd dan kun
je overwegen om de Rockies te doorkruisen
richting Vancouver en Vancouver Island. Neem
je je auto mee, dan bespaart een ‘one-way’
een hoop tijd. Let wel op de kosten van de
‘one-way charge’.
Een andere optie is de trein. Door het spectaculaire decor van de Rocky Mountains tuf je
in ongeveer een dag (en nacht) van Edmonton
naar Vancouver (www.viarail.ca).
YEG, Edmonton International Airport, ligt op
een half uur rijden van de West Edmonton
Mall. Bepakt en bezakt met cadeaus en
rechtopstaand haar stap je rond een uur of
17.00 aan boord van KL0676 om 8,5 uur later
weer met beide benen in de Hollandse klei te
staan.

NAVIGATIE
In Alberta wordt flink aan de wegen gewerkt.
Soms zit je GPS er dan ook net even naast.
Het is handig om een ouderwetse kaart bij je
te hebben, al is het maar om - voor de lol je route op uit te tekenen. Zelf een TomTom of
smartphone met kaart van Alberta meenemen
scheelt minimaal 5 euro huur per dag.

OVERNACHTINGEN

LINKS
Beste deals voor autohuur:
www.sunnycars.nl
Goedkope last minute hotels:
www.hotwire.com
Privé huizen, kamers, B&B’s:
www.airbnb.com of www.wimdu.com
Toerisme bureau Edmonton:
www.exploreedmonton.com
Noorderlicht radar Edmonton:
www.aurorawatch.ca
Restaurant tips Edmonton:
www.baconhound.com
Toerisme Bureau Jasper:
www.jasper.travel
Activiteiten in Rockies:
www.brewster.ca
Culturele agenda Calgary:
www.artscommons.ca/whatson

Canada is het noordelijke broertje c.q. zusje
van de Verenigde Staten en zoals dat bij familie
gaat: ze lijken op elkaar. Niet in alle opzichten
natuurlijk, maar wel als het gaat om de hoeveelheid en keuzemogelijkheden om te overnachten.
De accommodaties die we in deze roadtrip
hebben opgenomen zijn allemaal getest - en
goed bevonden - door Sunny Cars.
Let wel op: in de Rockies kan het zowel
‘s zomers als ‘s winters druk zijn, terwijl in
Waterton vanaf oktober juist veel gesloten is.

Deze route is geschreven door Robert de Koning/www.journeylism.nl voor Sunny Cars

