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CANADA – BIG SIX – NATIONALE PARKEN

DE DEUR NAAR NOORD AMERIKA
IS NU OFFICIEEL GEOPEND.
START VAN NON-STOP AMSTERDAM-TORONTO
GEDURENDE HET HELE JAAR.
Met ingang van juni 2015 start Air Canada een non-stop verbinding van
Amsterdam naar Toronto welke het hele jaar zal worden aangeboden. U kunt
ook gebruik maken van uitstekende doorverbindingen naar meer dan 100
bestemmingen in Canada en de V.S.
Voor informatie en boekingen kunt u uw reisagent raadplegen of bezoek
aircanada.com

Hello
Canada
De wereld verandert, de manier waarop we reizen verandert en het boeken van een reis verandert. Internet,
social media, maar ook nog tv, kranten en tijdschriften,
van alle kanten komt er een stortvloed aan informatie
op u af. Maar op het moment dat u daadwerkelijk kwalitatieve informatie zoekt, of u wilt op een persoonlijke
manier kennis maken met een potentiële reisbestemming dan raken veel mensen op de digitale snelweg al
snel de weg kwijt.
En dan blijkt persoonlijk contact met iemand die verstand heeft
van een bestemming (in dit geval Canada), toch eigenlijk de beste
manier om uw reis goed voor te bereiden. Iemand die u bij de arm
neemt en u wegwijs maakt, de juiste richting op stuurt en ook nog
eens komt met leuke tips en handige weetjes.
Hint: Ga naar de specialist!… zij kennen de bestemming, weten de
weg, hebben die leuke tips en vertellen u precies waar en wanneer
u er moet zijn, afgestemd op uw persoonlijke interesses en voorkeuren, want eerlijk is eerlijk, iedereen heeft zijn eigen smaak, en
dat is maar goed ook!
Deze specialisten vindt u in dit magazine, op www.welkomincanada.nl
en uiteraard op de Vakantiebeurs! In het ‘Welkom in Canada’paviljoen kunt u informatie vinden over de bestemming Canada en
in gesprek gaan met specialisten en ervaren reizigers. Alle medewerkers hebben een grote passie voor Canada en zullen u graag
tips geven voor een geweldige reis naar dit prachtige land.
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Canada presentaties van

Welkom
in Canada
Ontdek podium in Hal 4
Donderdag 15 januari 14.00 – 14.30 uur
Vrijdag
16 januari 14.30 – 15.00 uur
Zaterdag
17 januari 14.30 – 15.00 uur
Zondag
18 januari 14.30 – 15.00 uur

Hopelijk snel tot ziens!
Met Canadese groet,
Danielle Goedkoop
Voorzitter Canada Marketing Commit

Colofon
Uitgave van ’Welkom in Canada’
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Foto’s:
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Grafisch Bedrijf Papyrus Diemen b.v.
Projectmanagement:
Baflo Media, Kortenhoef/
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Verliefd
op Canada

Barbara op zoek naar orca’s bij
Vancouver Island.

Anuska bovenop de berg in
Jasper National Park.

Wat maakt je nu specialist op Canada? Zijn dat scherpe prijzen? Mooie
offertes? Kennis? Kundig advies? Eigen campinggidsen? Eigen fietsen?
Excursies met postbodes in watervliegtuigjes? In onze ogen eigenlijk alles
wat we nu opnoemen aangevuld met oprechte liefde voor het land!

Roderick helpt tijdens
de postvlucht.

Vivian in een Four Seasons camper
door Canada.
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Iedereen die bij GoCanada werkt, is verliefd op deze indrukwekkende bestemming en reist meerdere keren per jaar die
kant op. Om elke keer weer een nieuwe
plekjes te ontdekken en nieuwe routes
uit te proberen. En dat doen we met heel
veel plezier, kunnen we zeggen!

Maak een keer een afspraak in Baarn en
laat ons vertellen waarom we nu juist zo
gek zijn op Canada, …en dat is meer dan
alleen beren, orca’s en watervliegtuigjes!
Dat gaat ook om die verborgen pareltjes;
die rustige camping aan de rivier, die postboot in het fjord en die cabin op de berg.

We zijn gespecialiseerd in autorondreizen,
camperreizen (eventueel met campings)
en wintersportreizen. We kunnen uiteraard ook uw reis op maat samenstellen.

Voor meer informatie:
w: www.gocanada.nl
e: info@gocanada.nl
t: 035 7503225

Neem contact met ons op en
wordt ook verliefd op Canada!

Camperen

Thuis ver van huis
Vrijheid om te gaan en staan waar je wil. Wie met
de camper door Canada trekt, kan dat elke dag
ervaren. Een ontdekkingstocht met het hele gezin. Overdag van alles beleven en ontdekken en
’s avonds in het inmiddels vertrouwde bed even
napraten.
De camperverhuurder haalt u op bij het hotel of een andere
afgesproken plek. Op de plaats waar de campers staan, is
het een en al vriendelijkheid. Er wordt niet gedaan alsof u
alles al moet weten. Er wordt alle tijd genomen om u de
spullen binnen te laten zetten en om de technische aspecten van de camper goed uit te leggen.
Pas als alles duidelijk is, kunnen we gaan. Oppassen: de camper is veel langer dan de personenauto die we thuis hebben.
Vooral de bochten moeten ruimer worden ingestuurd.
Het mooie van camperen is dat u de overnachtingen net zo
luxe kan maken als u zelf wil. Er is een ruime keuze in campgrounds. Van een plekje zonder noemenswaardige voorzieningen tot aan een volledig ingerichte standplaats met op
een steenworp afstand een ruim opgezette winkel, restaurants, douches en een fraai zwembad. Op goed ingerichte
plaatsen (full hookup) is er zowel stromend water als elektriciteit en kunt u er zelfs nog het afvalwater kwijt.
De eerste avond is het natuurlijk een beetje wennen maar
eigenlijk wijst alles zich vanzelf. Aan de rand van een schitterende beek of fraai meer ben je meteen weg van alles.
De sensatie van de schone lucht is heerlijk, en dan nog de
overweldigende natuur in combinatie met het comfort van
de camper. U voelt zich snel thuis.
De betere campgrounds hebben allemaal wifi en dat is natuurlijk voor de kinderen aan boord belangrijk. Want zo kunnen ze appen en mailen met vrienden. Of de eerste foto’s
op Facebook zetten. Het biedt tevens de gelegenheid om
gemakkelijk de route uit te stippelen.
Voor een campervakantie hoeft u niet per se van te voren
alle overnachtingen te reserveren. Wilt u op de bonnefooi
langs een campground rijden dan is het raadzaam er redelijk
op tijd te zijn om zeker te zijn van een plek. Sommige zijn populair en kunnen geen plek meer hebben. ’s Morgens even
informeren geeft snel duidelijkheid.
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Yukon

Yukon is een van de noordelijkste
provincies van Canada. Grenzend
aan Alaska en de poolcirkel overschrijdend. Yukon heeft de oppervlakte van Spanje maar met slechts
35.000 inwoners.

een groot avontuur
Met zulke getallen zal het niemand verbazen dat het aantal wilde dieren in de provincie, het aantal mensen dat er permanent woont fors overstijgt. De verhouding
is één mens tegen twee elanden, een grizzly beer en zes kariboes.
Eind negentiende eeuw werd bij Dawson
City goud gevonden in de Klondike rivier.
Ruim 50.000 mannen, vrouwen en zelfs kinderen werden aangestoken door de goudkoorts en zochten hun geluk in Yukon.
De provincie is rijk aan ruimte en adembenemend landschap. De verscheidenheid aan fauna en flora en natuurlijk de tot
de verbeelding sprekende ligging zijn de
charmes van de provincie met White Horse (28.000 inwoners) als hoofdstad.
Behalve de fenomenale ruimte heeft Yukon nog veel meer te bieden. Zoals de
hoogste berg van Canada, Mount Logan,
bijna 6000 meter hoog. In Yukon staan
maar liefst twaalf van de twintig hoogste
bergen van Canada.
Het zijn de omstandigheden waarin u zich
eigenlijk zelf een pionier waant. Die gedachte wordt versterkt doordat hier ook
nog steeds groepen indianen (First natives) wonen die trouw blijven aan hun tra-

Yukon wacht op u om
gedeeld te worden
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ditie en eeuwenoude leefgewoonten. Die
zijn ook te bewonderen in de verschillende culturele evenementen die er vooral in
de zomer zijn.
Door de noordelijke ligging is er een Midzomernacht. Maar naarmate de dagen
verstrijken wordt het ook steeds sneller
donker. En ’s winters wordt het overdag
nog nauwelijks licht. Dat is ook de tijd
voor het Noorderlicht. Het schitterende

schouwspel waarvan de eerste verschijnselen vaak al eind augustus of begin september zijn waar te nemen. In het najaar
trekken ook de uitbundig gekleurde bomen de aandacht.
In de winter is hier van alles te ondernemen. Zoals excursies in de sneeuw.
Sneeuwschoenlopen of met een hondenslee op sneeuwsafari.

Welkom in Canada
Air Canada
De nationale luchtvaartmaatschappij
van Canada. Er wordt gevlogen naar
160 bestemmingen, zowel lijndienst als
chartert. Het belangrijkste knooppunt
is Montréal. Daarnaast Toronto,
Vancouver en Calgary. Deze zomer
begint de nieuwe route AmsterdamMontreal. Vanuit Brussel kunt u ook
direct naar Montreal vliegen.
www.aircanada.com
Tel: 0800 0229 769

Dutch Wolf Tours
Dutch Wolf Tours, reisorganisatie van
“Canadese Nederlanders”. Wij bieden
u exclusieve, luxe Canada expedities
met uw privé gids en chauffeur
in onze comfortabele bus in klein
groepsverband. Geen reisorganisatie
kan op tegen onze kwaliteit, onze
gedetailleerde kennis van de gebieden
en u staat als individu bij ons centraal!
www.dutchwolftours.com
Tel: 001 403 227 2057

Air Transat
Air Transat is een
luchtvaartmaatschappij in Canada die
chartervluchten en lijndiensten uitvoert
naar circa 60 bestemmingen in 25
landen. Tussen april en oktober vliegen
wij non-stop vanuit Amsterdam naar
Toronto, Calgary en Vancouver. Vanuit
Brussel heeft u nog de mogelijkheid
om naar Montreal te vliegen.
www.airtransat.nl
Tel: 0800-872 672 88

Nature Trek Canada
Nature Trek Canada (NTC) is in 1992
opgericht door biologen Lo Camps
en Anne-Marie Linders. Met hun
onderzoeks- en reiservaring kiezen
ze unieke (wildernis) bestemmingen
voor NTC’s begeleide- en individuele
reizen. Zo kunt u Canada’s wildernis
op een actieve, veilige en inspirerende
manier ervaren.
www.naturetrek.ca
Tel: 001 250 653 4265

Brown’s Bay Resort
Dit prachtige resort ligt ten noorden
van Campbell River in een privé baai
met eigen haven.
Tel: 001 250 287 7108
www.brownsbayresort.com

Desolation Sound Wilderness Resort
Uniek wildernis resort, het enige
gelegen aan de upper Sunshine Coast.
Tel: 001 604 483 3592
www.desolationresort.com

Yukon
De onontdekte parel gelegen naast
Alaska en boven BC. Yukon is het land
van de middernachtszon met overweldigende wildernis en gevoel voor veel
avontuur en lokale cultuur. Deze lange,
licht gevulde dagen in de zomer zijn de
basis voor mooie rondreizen van lodge
naar lodge of camping naar camping in
een huurauto of camper, in een groep
of als individu. Eén van werelds laatste
plaatsen waar ruimte, geen lucht-, lichten geluidvervuiling een gemeengoed
is, doorspekt met de lokale cultuur.
www.travelyukon.com
Tel: 030-6933682

GoCanada
Al ruim 10 jaar een begrip het verzorgen van al uw reizen naar Canada. Ze
verzorgen niet alleen auto- en camperrondreizen op maat maar regelen ook
die unieke postvlucht of kayak tour in de
fjorden. GoCanada verder bekend van
televisie progamma’s als BNN op reis
en All you need is love. U kunt altijd een
afspraak maken voor persoonlijk advies
op het kantoor in Baarn langs de A1.
Tel: 035 7503225
www.gocanada.nl &
www.gocanadaonline.nl

Ontario
De stad Toronto, het platteland,
prachtige natuur en een fantastisch
meer. Ontario heeft alles. Schitterende
wijnen en de imposante Niagara
Watervallen. Ontdek dit en nog
veel meer!
www.ontariotravel.net
Tel: 0049 89 689 0638 11

Eagle Eye Adventures
Jos en Rentia Krynen verzorgen
al jaren de mooiste tours vanuit
hun thuishaven Campbell River op
Vancouver Island.
Tel: 001 250-286-0809
www.eagleeyeadventures.com

Footprint
Kayak en hike-tours langs de upper
Sunshine Coast met de Nederlands
sprekende gids John Hermsen.
Tel: 001 604 414 6884
www.footprintbc.ca

CANADA MAGAZINE | 7

Canada

Canmore
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Canada is emotie en beleving; al bij het eerste bezoek grijpt
het land je om je niet meer los te laten. Neem vast een
voorproefje de algemene informatie website over Canada
te bezoeken. Bezoek www.welkomincanada.nl hier vind je
uitgebreide informaties over Canada, de provinciën en de
aanbieders van reizen in en naar Canada.

Bedrijfsnaam
Air Canada
Air Transat
Barron Travel
Beluga Reizen
Calgary Stampede
Canada Plus / Aeroglobe
Canada Reizen
De Jong Intra Tours
Destination Quebec
Dutch Travel Kuoni
Dutch Wolf Tours
Go Canada
Great Lakes Travel
Icelandair
Incento
ITN Marketing
Jan Doets
Nature Trek Canada
RVRAC
Ski Canada
SNP
Tioga Tours
Tourism BC
Tourism Ontario
Tourism Yukon
Travel Alberta
Travel Canada / Traveldeals
Travelhome
TUI
Via Rail
WRC Reizen
WTC
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website
www.aircanada.com
www.airtransat.nl
www.barrontravel.com
www.belugareizen.nl
www.calagarystampede.ca
www.aeroglobe.nl
www.canadareizen.eu
www.dejongintra.nl
www.quebecorginal.com
www.kuoni.nl
www.dutchwolftours.com
www.gocanada.nl
www.greatlakestours.nl
www.icelandair.nl
www.incento.nl
www.itnmarketing.nl
www.jandoets.nl
www.naturetrek.ca
www.fraserway.com
skienincanada.nl
www.snp.nl
www.tiogatours.nl
www.destinationbc.ca
www.ontario.net
www.travelyukon.com
www.travelalberta.com
www.travelworld.nl
www.travelhome.nl
www.arke.nl
www.viarail.ca
www.wrc.nl
www.wtc.nl

vliegt al 25

jaar naar Canada

Vanaf april tot en met oktober vliegt de Canadese luchtvaartmaatschappij Air Transat
8x per week vanaf Schiphol naar Toronto, Vancouver en Calgary. Het is alweer voor het
25e jaar dat Air Transat vluchten verzorgd tussen Nederland en Canada.
Canada staat bij veel mensen op een
wensenlijst om ooit nog eens te bezoeken, welke tip willen jullie hen geven?
Dat Canada zo’n divers en groot land
is dat je je van te voren echt goed moet
voorbereiden anders loop je de kans om
bepaalde plaatsen te missen.

droomt er nou niet van om, omringd door
prachtige natuur en vergezichten, een hole-in-one te slaan? Voor de golfers geldt
ook dat er gratis een golftas mag worden
meegenomen tijdens de vlucht. Er is dus
geen belemmering om niet jouw eigen
clubs mee te nemen.

Jullie vliegen vanuit Amsterdam naar
Toronto, Vancouver en Calgary. Kunnen
jullie per bestemming een goede reistip
geven?
Natuurlijk, dat doen we graag! Wanneer
men naar Toronto vliegt, dan kan men
naar het Algonquin Provincial Park gaan.
Dit is een prachtig park waar heerlijk gekampeerd kan worden tussen de prachtige natuur en het bekende wildlife. Vaak
denkt men bij Oost-Canada niet aan kamperen maar er zijn genoeg mogelijkheden
en dit park is dan ook geen uitzondering.
En een absolute must om te bezoeken zijn
natuurlijk de Niagara Falls, deze mag je
zeker niet missen!

Dat zijn zeker gunstige bagageregels
die jullie hanteren naast de gewone toegestane ruimbagage van 23 kilo! Maar
jullie vliegen ook nog naar Calgary, dus
kom maar op met die tip…
In de Canadese provincie Alberta liggen de mooiste mountainbike-paden ter
wereld. Of je nu als beginnende of zeer
ervaren mountainbiker de paden af gaat,
het geeft een ongelooflijke kick om in
zo’n omgeving te kunnen fietsen. Wil je
zelf de paden van Alberta ontdekken?
Dan kun je voor €24,- per enkele reis
jouw eigen fiets meenemen, dat is wel zo
vertrouwd!

Klinkt goed maar mogen de passagiers
eigenlijk kampeeruitrusting meenemen
in de bagage?
Jazeker. Naast de ruimbagage van 23kg
mag men zelfs tot 20kg aan kampeeruitrusting gratis meenemen. Naast de standaard kampeerbenodigdheden mogen
passagiers ook een tent en twee slaapzakken meenemen. Voor de exacte afmetingen voorwaarden kan men terecht op
de website.
Ok, en nu naar het westen van Canada
welke tip hebben jullie in petto?
Wat niet veel mensen weten is dat er
prachtige golfbanen in het westen van
Canada te vinden zijn. Welke golfer

Wow, dat klinkt goed zeg. Wat kunnen
jullie de reizigers nog meer bieden?
Onze passagiers kunnen reizen in onze
comfortabele Economy Class of de luxe
Club Class. In beide klassen bieden wij
gratis individueel entertainment aan,
inflight services zoals maaltijden en
drankjes, comfortabele stoelen en meer.
Reizigers kunnen voor vertrek hun stoelen reserveren of het OptionPlus pakket
boeken met welke zij nog meer voordeel
ontvangen zoals; 10kg extra bagage, gratis stoelreservering, aparte incheckbalie
en aan boord krijgen zij extraatjes om hun
vlucht nog aangenamer te maken. Voor
meer informatie over de voordelen en
services die we bieden, kan men terecht
op onze website www.airtransat.nl

De

Big Six

1
WALVIS EEN MUST
Heb je geen walvis gezien, dan
ben je eigenlijk niet aan de Canadese kust geweest. Tijdens de zalmentrek zijn de hongerige dieren
het beste te spotten. Bij British Columbia komen van april tot en met
oktober de grijze walvis, dwergvinvis en bultrug voor. Ze zijn goed
te zien vanaf Vancouver Island
aan de oceaankant. In het oosten
zijn Newfoundland, Quebec, New
Brunswick en Nova Scotia de hotspots. Bij Quebec worden witte
dolfijnen, dwergvinvissen en bultruggen van mei tot en met oktober gesignaleerd. Net als de blauwe walvis en de gewone vinvis.
Bijzonder: niet alleen op zee, maar
ook in de St. Lawrence rivier.
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2
VLEES EN VIS
Vaak wordt de orkca als vleesetend
roofdier gezien. Maar er zijn ook
soortgenoten die uitsluitend vis
eten. Beide zijn aan de zwart-witte
kleur en een vin op de rug te herkennen. Ze leven in groepen in de
wateren tussen Vancouver Island
en het vasteland van British Columbia. De viseters blijven meestal
op één plek, de vleeseters trekken
rond.

3
LIEFHEBBER VAN ZOUT
De eland (moose) is de grootste
van alle herten. Mannetjes kunnen
bijna 800 kilo wegen, vrouwtjes tegen de 400. De kans dat je er
in Canada eentje tegenkomt, is vrij
groot. Alleen in het uiterste noorden komen ze vrijwel niet voor. In
het voorjaar en de zomer leven ze
vooral van waterplanten met een
hoog zoutgehalte. Om aan die behoefte te voldoen, zijn de dieren
in de wintertijd in de buurt van
snelwegen te vinden om te likken
aan het gestrooide zout. Voordat
het winter wordt, verliest de eland
tijdelijk zijn kenmerkende gewei.
Daarmee bespaart hij energie, die
hij benut om de vorst te overleven.

die je gezien móet hebben
Canada staat bekend om de ongerepte natuur en de vele wilde dieren. Is in Afrika sprake van
de ’Big Five’, de vijf beesten die je gezien móet hebben, in Canada draait alles om de ’Big Six’.
Tegelijkertijd zijn dit de soorten die de meeste indruk maken.

4
GEWILDE PROOI
Een slag kleiner dan de eland is
de wapiti (elk), een benaming die
’witte buik’ betekent. Hoewel het
dier gelijkenis met de eland vertoont, is de wapiti toch anders.
Zijn leefgebied beperkt zich tot
de provincie British Columbia. Bovendien leeft deze hertensoort in
bosachtige gebieden. Vanwege de
beschutting tegen de zon in de zomer en voor het voedsel. ’s Zomers
bestaat dat uit planten en gras en
in de winter uit boomschors. Ook
bieden de bomen bescherming
tegen vijanden. De wapiti is een
gewilde prooi vooral voor wolven,
coyotes en beren.

5
ECHTE JAGER
De wolf leeft in heel Canada, met
uitzondering van de kustprovincies in het oosten. Wolven leven in
roedels van maximaal dertig dieren. Het zijn echte jagers. Ze eten
reeën, zwijnen, vogels en kleinere
knaagdieren, maar vallen met de
roedel ook makkelijk een bizon
of eland aan. Eenzame wolven op
zoek naar een partner of nieuw territorium leggen tientallen tot ruim
duizend kilometer af.

6
GEVAARLIJKE KNUFFEL
De zwarte beer, bruine beer, grizzly en ijsbeer. Beren en Canada
horen bij elkaar. Hoe lief de beren
er ook mogen uitzien, ze zijn altijd
gevaarlijk. Aangeraden wordt om
voorzorgsmaatregelen te nemen
in gebieden waar de beer huist.
Altijd in groepjes eropuit en voldoende geluid maken om ze af te
schrikken. De ruim 25.000 grizzly’s
komen voor in British Columbia,
Alberta, de Yukon, de Northwest
Territories, Nunavut en de noordelijke delen van Manitoba. De
beren zijn het beste te zien tussen
april en oktober, vooral aan de kust
langs de fjorden. Ze eten bessen,
insecten en vis. De winterslaap begint gewoonlijk in oktober/november en duurt drie à vijf maanden.
Zwarte en bruine beren zijn in heel
Canada te zien, behalve op Prince
Edward Island.
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Nationale
Parken
De trots van Canada

Canada is trots op zijn natuur en alles wat daar groeit en bloeit. Sinds de
negentiende eeuw zijn er Nationale Parken waar volgens strikte regels en
toezicht flora en fauna worden beschermd. Wie er wil verblijven, moet in
sommige gevallen zelfs een toegangspas kopen.
Canada telt maar liefst 37 Nationale Parken, waarvan de oudste Banff National
Park is, in de provincie Alberta. Dat park
werd al in 1885 opgericht. Ideaal voor hikers en voor enthousiaste camperaars.
Banff is zowel in de zomer als ’s winters een
populaire bestemming. ’s Winters kan er
(net als in Jasper bijvoorbeeld) uitstekend
worden geskied.
Op het noordelijke punt van Labrador en
Newfoundland ligt Torngat Mountains,
de jongste van de officiële parken (sinds
2005). Bijzonder van dit park is dat onder andere de ijsbeer als een van de beschermde dieren op de lijst is opgenomen.

Bij Canada denk je meteen aan ruimte en
rust. En daarom ook aan Nationale Parken
die vele vierkante kilometers beslaan. Voor
een groot aantal is dat het geval. Wood
Buffalo is met 44.807 vierkante kilometer
het omvangrijkste park. Het ligt zowel in
Alberta als in de Northwest Territories. In
1922 werd het Park opgericht om de aanwezige bizon-populatie te beschermen.
Inmiddels zijn er ongeveer 5000 van deze
schitterende dieren. Overigens is Wood
Buffalo het op een na grootste National
Park ter wereld.
Het kleinste, Georgian Bay Islands in Ontario,
omvat slechts 13,5 vierkante kilometer. Het park
bestaat uit 63 eilandjes en is uitsluitend per
boot te bereiken. Alleen op het grootste eiland,
Beausoleil Island, mag er gekampeerd worden.
De eilanden staan bekend om de 33 verschillende soorten reptielen en amfibieën die er leven. Een daarvan is de bedreigde Massasauga
ratelslang.
In het zuiden van Alberta ligt Waterton Lakes National Park, bekend om de schitterende meren. Dat van Waterton zelf natuurlijk
maar ook Cameron Lake. Waterton sluit aan
op het Amerikaanse Glacier National Park.
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SOME AIRLINES GIVE YOU MILES.
ICELANDAIR GIVES YOU TIME.
Gratis stopover in IJsland onderweg naar de VS of Canada.

Anchorage I Boston I Denver I Edmonton I Halifax I Minneapolis I New York I Seattle I Toronto I Orlando I Vancouver I Washington D.C.
NIEUW IN 2015 : Portland, Oregon

+ icelandair.nl

#MyStopover

