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Gabriëlle Deelstra maakte eind 
juni een selfdrive door het 
noordwesten van Canada. Bij 
Untamed Travelling stelt zij nu 
reizen samen naar Canada en 
Alaska.

Wat is jouw favoriete 
plek in Canada? 
‘Ik heb er eigenlijk meerdere. Als 
eerste zal ik Vancouver noemen. 
Ja, het is een grote stad, maar 
wát een diversiteit. Vooral het 
stadsstrand vind ik heel bijzonder. 
Het Pacific Rim gooit hoge ogen, 
ook vanwege de afwisselende 
wandelmogelijkheden.’
 
Canada is groot. In 
hoeverre moet je daar 
rekening mee houden 
als je op vakantie gaat?
‘De valkuil waar veel reizigers 
intrappen is toch om teveel te 
willen doen. Mijn tip is om op 
goede locaties te overnachten en 
dan zeker twee of drie nachten te 
blijven. Bezoek voor je een park 
in gaat altijd het 
bezoekerscentrum zodat je op de 
hoogte bent van bijvoorbeeld de 
begaanbaarheid van de 
wandelpaden vanwege wildlife of 
weersomstandigheden. Ook een 
stukje voorbereiding thuis geeft 
tijdens de reis veel rust. Dan 
weet je vooraf wat je onderweg 
kunt verwachten en waar je wilt 
stoppen voor een activiteit, 
uitzichtpunt of wandeling.’
 
Wat hebben 
Nederlanders met het 
land?
‘Ik denk dat Canada tot de 
verbeelding spreekt, hoge 
bergen, prachtige meren en het 
goudzoekersverleden. Daarnaast 

hebben de meeste Nederlanders 
wel een (ver) familielid dat naar 
Canada geëmigreerd is.’

 Wat heb je zelf met het 
land?
‘Canada is voor mij de rust 
opzoeken, prachtige wandelingen 
maken, enthousiaste Canadezen 
ontmoeten, heerlijk dineren en 
picknicken met de meest 
fantastische uitzichten. Er is bij 
mij geen reis naar Canada voorbij 
gekomen of al deze elementen 
zijn aan bod gekomen.’
 
Hoe kunnen reisagenten 
Canada het best 
verkopen? 
‘Ik denk dat er veel beleving blijft 
liggen omdat bepaalde 
activiteiten en mogelijkheden niet 

‘Canada spreekt tot de verbeelding’
in de reizen worden 
meegenomen. Als je aanvragen 
hebt, bel ons en we denken 
graag met je mee. Niets is leuker 
om net even wat andere 
aspecten in je offerte te hebben 
en je klant daarmee te verassen. 
Bovendien zijn wij op de hoogte 
van de beschikbaarheid zodat wij 
kunnen adviseren welke minder 
voor de hand liggende regio’s ook 
in het hoogseizoen nog 
schitterende mogelijkheden 
hebben. Denk eens aan Yukon en 
Atlantisch Canada.’
 
Zie je trends?
‘Wat ik merk is dat reizigers 
steeds vaker de wens hebben om 
naast fijne, comfortabele lodges 
ook een paar dagen te kamperen 
en even terug naar ‘basic’ te 
gaan door bijvoorbeeld een 
wandeltocht langs 
kampeerhutten te maken of een 
meerdaagse kayak- of 
paardrijtocht waarin een vast 
kampement de basis is. Ook de 
wens om overal wifi te hebben 

hoor ik minder vaak.’

Wat zijn nog onontdekte 
plekken? 
‘De meeste reizigers trekken toch 
vaak naar Alberta en Britisch 
Columbia.  Als je het hebt over 
gebieden als Yukon, Nova Scotia 
en New Foundland denk ik dat 
daar nog veel te ontdekken valt. 
Hier kun je uren rijden en maar 
een paar reizigers tegenkomen, 
en volledig opgaan in een lokaal 
eetcafé.’
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