
Huurwagens

Verken Canada op je eigen tempo met een van onze huurauto’s. 
Gezellig knus in duo of nog gezelliger & knusser tot zeven personen! 
Het enige wat je zelf moet meebrengen is je goed humeur, al de wagens zijn 
met onbeperkte kilometer en basis verzekering inbegrepen!

DRIVE

Betoverd
natuur

door de

Geniet van
de Canadese zon

Kom en ontdek de omvangrijke open ruimtes 
van Canada… die vormen één van de grootste, 
ongerepte natuurgebieden van de wereld. Een 
paradijs voor wie houdt van trektochten, fi etsen, 
paardrijden, vissen, raften, observeren van 
walvissen, enz.

Avontuur 
in Canada.
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UW ZEKERHEID EN KWALITEITSGARANTIE
Al onze reizen zijn verzekerd tegen financieel onvermogen van 
de reisorganisator bij: Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8 te 
1130 Brussel. Tel:  32-2/240.68.00 - Fax: 32-2-240.68.08

Over 
ons.

Wings ’n Wheels is een reisorganisator 
met meer dan 25 jaar specialisatie in het 
organiseren van op maat gemaakte en 
unieke reizen voor de moderne reiziger. 
Jouw reis bestaat nog niet, die maken we 
samen!  

De voordelen 
van Wings ’n Wheels: 

100% maatwerk
• Unieke rondreis op maat gemaakt

De expert
• Al 25 jaar brengen we onze liefde voor 

USA, Hawaii, Alaska, Canada, Austra-
lia, New Zealand en de South Pacifi c 
Ocean Islands over

Eerlijke prijzen
• Uitzonderlijke kwaliteit tegen een 

eerlijke en onklopbare prijs 

Follow
dreamyour

Motorhomes

Voel je overal meteen thuis en beleef Canada vanuit je rijdende verblijfplaats: 
een motorhome! Kies zelf waar je de volgende nacht doorbrengt! Jouw mobiel 
onderdak is al mogelijk vanaf één tot zes personen! 

MEER INFO OP WNW.BE

CABRIO 4X4SEDAN

Excursies

Onze excursies in Canada zijn stuk voor 
stuk unieke ervaringen! Ga op avontuur              
per boot, raft, helikopter of watervliegtuig! 
Of observeer van dichtbij beren, walvissen, 
wolven, elanden, en tal van andere fauna 
& fl ora!

Gelegen in de prachtige bossen en aan 
schitterende meren en waarom niet 

even een nachtje slapen in een tipi of 
authentieke ‘yourt’.

MEER INFO OP WNW.BE

Ontdek ook onze 
chalets, cottages en 
vakantiedomeinen  

op wnw.be

Alleen 
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groep
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Zo werkt het
In 3 stappen naar het avontuur

1.

3.

U droomt
Op onze website vind je een uitgebreid aanbod reizen naar 
USA, Hawaii, Alaska, Canada, Australia, New Zealand en de 
South Pacifi c Ocean Islands. Droom alvast weg bij de zorgvuldig 
samengestelde reizen van onze experts. Toch nog niet helemaal 
gevonden wat je zocht? Geen probleem, alles kan aangepast 
worden volgens jouw wensen! 

Wij plannen
Kom langs met jouw unieke wensen en je reisagent maakt 
er een op maat gemaakt reisvoorstel van.  Een uniek 
reisprogramma volledig op jou afgestemd waarvan je 
zegt: dit is het!

2.

Let’s go!
Tijd om je koffer te pakken en te 
genieten van jouw perfecte rondreis. 
Door je reis met Wings ’n Wheels te 
boeken ben je zeker dat alles voor en 
tijdens de reis goed opgevolgd wordt. 
Wings ’n Wheels staat zelfs dan 7d/7 
24u/24 voor jou paraat. Zodat jij 
rustig en ontspannen van uw ontdek-
kingsreis kunt genieten die je nog 
lang zal blijven herinneren. 
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Volg je 
dromen. Ontdek Canada langs 

eindeloze wegen.

Ervaar 
Canada 
vanachter 
het stuur

Aanbod en 
prijzen op lAanbod en 
prijzen op llwnw.be
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CANADA
TRAVEL MAP

EAST
39923992  Grand Tour de l’Est FR begeleiding MONTREAL 14 dagen

13521352  L’Authentique de l’Est FR begeleiding MONTREAL 11 dagen

41474147  L’Authentique de l’EST FR begeleiding MONTREAL 13 dagen

 extensie NYC
26012601  Wonders of Newfoundland Engelstalige Begeleiding HALIFAX 13 dagen

23412341  Eastern Explorer Engelstalige Begeleiding + NL Q&A TORONTO 12 dagen

23482348 Amazing Cities Engelstalige Begeleiding + NL Q&A TORONTO 08 dagen

23242324  Transcanada Engelstalige Begeleiding + NL Q&A TORONTO 15 dagen

24762476  L’Ontario et le Quebec FR begeleiding TORONTO 11 dagen

WEST     
22112211  Rockies Trail Engelstalige Begeleiding + NL Q&A CALGARY 10 dagen

22512251  Rockies Roundup DE begeleiding VANCOUVER 14 dagen

22802280  Balade dans les rocheuses FR begeleiding VANCOUVER 11 dagen

 Canadiennes
41074107  La Magie des Rocheuses Canada & US FR begeleiding VANCOUVER 17 dagen

BEGELEIDE 
RONDREIZEN
Surf naar www.wnw.be/id/ NUMMERNUMMER

voor meer gedetailleerde info over de reis.

Routes
REISDUURSTART REISREGIO Routes

REISDUURSTART REISREGIO

EAST
19381938  Quebec Caleidoscope MONTREAL 14 dagen

34723472  Knipoog naar Ontario MONTREAL 8 dagen

19641964  East Canada Discovery MONTREAL 15 dagen

20392039  East Canada & USA MONTREAL 15 dagen

36483648  French Culture, Lobsters and Lighthouses MONTREAL 18 dagen

19721972  Quebec Caleidoscope + Knipoog naar Ontario MONTREAL 21 dagen

41854185  Quebec Explorer MONTREAL 8 dagen

 (Korte versie -Scenic Ontario & Quebec)
21742174  Canadian Maritimes HALIFAX, NS 15 dagen

21832183  Newfoundland Best Souvenirs ST.JOHN’S, NF 14 dagen

20942094  Scenic Ontario & Quebec TORONTO 15 dagen

20982098  Ontario Nature Adventure TORONTO 15 dagen

WEST      
17321732  The Best of the Rockies CALGARY 14 dagen

19291929  Chilcotin Explorer CALGARY 15 dagen

18881888  Pacifi c Western Hightlights CALGARY 19 dagen

18581858  The Historic West CALGARY 15 dagen

32173217  Prairies to the Pacifi c CALGARY 11 dagen

561561  Rocky Mountains spectacular SEATTLE 18 dagen

31703170  Bears, Whales and Glaciers VICTORIA 14 dagen

16421642  Magic in the Mountains VANCOUVER 14 dagen

16721672  Scenic Canada West VANCOUVER 15 dagen

16901690  Totem Circle tour VANCOUVER 15 dagen

17901790  The Wild West VANCOUVER 20 dagen

18621862  Ultimate Adventure West VANCOUVER 15 dagen

25102510  Alaska & Yukon ANCHORAGE 20 dagen

24462446  Yukon  Silver Trail  WHITEHORSE 12 dagen

18401840  Rocky Mountaineer - deluxe train VANCOUVER 8 dagen

SELFDRIVES 
Huurwagens + Hotels
Surf naar www.wnw.be/id/ NUMMERNUMMER

voor meer gedetailleerde info over de reis.

Routes
REISDUURSTART REISREGIO Routes

REISDUURSTART REISREGIO

Aanbod en 
prijzen op lAanbod en 
prijzen op llwnw.be Via Wings ’n Wheels kan je na je aankomst met je vlucht / vliegtuigreis / cruise,  

ter plaatse met huurwagen, motorhome, of begeleide reis, soms ook met mo-
torfi ets en trein rondreizen.  Vindt je niet wat je in gedachten hebt, wij maken 
het exact zoals je het wenst. Geef je idee aan je reisagent of per mail naar ons 
(info@wnw.be) en wij maken het exact zoals je het wenst, met professioneel 

advies en super veel lokale kennis!

Tadoussac

Jasper, Banff AB

Een prettige plaats om te logeren en een uitste-
kende uitvalsbasis voor uitstapjes …de Jasper 
Skytram bezorgt je meteen een magnifi ek 
uitzicht over de stad en de prachtige omgeving. 
2 ‘must see’s zijn zeker Maligne Canyon en het 
samenspel van water, bossen en bergen rond 
Maligne Lake. Naast Jasper is Banff de ‘place 
to be’ en zal het National Park je verbazen met 
de watervallen van Johnston Canyon en de 
spiegelmeren van Lake Louise en Lake Moraine. 
Duik in de hot springs van Cave & basin en koel 
af langs de Icefi eld Parkway, wellicht de mooiste 
autoweg ter wereld. Na wat sportieve activiteiten 
mag een idyllische wandeling langs de Bow River 
niet ontbreken. Via ons kan je eenmaal ter plaatse 
naar Jasper en Banff per auto, trein of begeleide 
rondreis.

 Meer info op wnw.be

RoutelRouteTOP
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Montreal QC

Het belangrijkste wat je nodig hebt in Montreal is tijd 
want er valt zoveel te beleven! Beginnen kan je met 
een wandeling naar Mont Royal van waar u geniet 
van een schitterend panorama op de stad. Verdwaal 
in het charmante, historische Old Montreal en loop 
even binnen in de schitterende Notre Dame Basiliek. 
Laat je entertainen in le Quartier des Spectacles of in 
het hippe Mile End en winkelen mag niet ontbreken in 
Rue Sherbrooke of Rue Ste-Catherine. Via ons kan je 
eenmaal ter plaatse naar  Montreal per auto, trein of 
begeleide rondreis.

 Meer info op wnw.be

RoutelRouteTOP
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ChurchillCalgary

LouiseLake

Victoria BC

Voor een variant van een Brits kopje thee moet je in Vic-
toria zijn. In deze knusse stad rijden rode dubbeldek-
kers en vele mooie hoekjes bevinden zich in de straten 
vlakbij de Inner Harbour, the Wharf  en Bastion Square. 
Niet te missen zijn de prachtig verzorgde tuinen van 
Butchart Gardens waar u kan genieten van de zon in dit 
soort van tropisch ‘Engeland’. Via ons kan je eenmaal 
ter plaatse naar Victoria per auto of begeleide rondreis.

 Meer info op wnw.be

RoutelRouteTOP
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Vancouver BC

Waar zullen we beginnen? Bij het immense Stan-
ley Park met het beroemde Aquarium, bij het 
levendige Granville Island of bij het pittoreske 
Gastown District?  Waag je liever een wandeling 
op de swingende Capilano Suspension Bridge of 
neem je toch liever het kabelspoor naar Groose 
Mountain? Ga zeker winkelen in Robson Street en 
geniet van het adembenemend uitzicht op zee en 
bergen die de stad omringen. Via ons kan je een-
maal ter plaatse naar Vancouver per auto, trein of 
begeleide rondreis.

 Meer info op wnw.be

RoutelRouteTOP
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Calgary AB

Met als bijnaam ‘koeienstad’ is Calgary een echte 
cowboy- en oliestad. Haal die lasso en cowboy-
hoed maar boven tijdens het jaarlijkse rodeo even-
ement begin juli….of je verrekijker om de schitter-
ende Rocky Mountains te bewonderen als je op de 
Calgary Tower staat. Een moderne stad die oprijst 
uit de golvende graslanden van de ongerepte prai-
rie van Alberta. Via ons kan je eenmaal ter plaatse 
naar Calgary per auto, trein of begeleide rondreis.

 Meer info op wnw.be

RoutelRouteTOP
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Toronto ON

Toronto staat bekend om de CN Tower en het 
moderne stadhuis maar er is nog veel meer! 
Smul van het lekkers op Saint Laurence Market 
en Kensington Market of ga een avond stappen 
in het Entertainment District. Of wat dacht je van 
wat cultuur opsnuiven in één van de vele musea  
en daarna iets drinken in het Distillery District. 
En… niet vergeten… shopping in het moderne 
Eaton Center. Via ons kan je eenmaal ter plaatse 
naar Toronto per auto, trein en begeleide ron-
dreis.

 Meer info op wnw.be

RoutelRouteTOP

02

RoutelRouteTOP

01

Quebec QC

Je zal niet weten waar eerst te kijken in het veelzijdige QUEBEC. Ga voor échte vintage 
in het 17e eeuwse Vieux Quebec met de zalige Promenade des Gouverneurs, het bero-
emde hotel Château Frontenac en de indrukwekkende Citadel.  Wandel door de schil-
derachtige, oude straatjes van le Petit Champlain en geniet van eetbare kunstwerkjes 
op je bord in het Saint Roch District. Via ons kan je eenmaal ter plaatse naar Quebec 
per auto, trein of begeleide rondreis. 

 Meer info op wnw.be

Niagara ON

Een niet te missen schouwspel en beroemd als 
DE ‘honeymoon capital of the world’. Je hoeft niet 
enkel naar huwelijksaanzoeken te kijken, de wa-
tervallen zijn op zich al een groot spektakel. Zijn 
het de tranen of het water? Droog hou je het ze-
ker niet tijdens de onvergetelijke boottocht ‘Voy-
ager to the Falls’. Bekomen van al deze indrukken 
kan je te Niagara-on-the-Lake, een leuk typisch 
19de-eeuws stadje met gezellige restaurantjes. 
Via ons kan je eenmaal ter plaatse naar Niagara 
per auto, trein of begeleide rondreis.

 Meer info op wnw.be

RoutelRouteTOP
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Ottawa ON

Ottawa is een super leuke stad met het fraaie Parliament Hill en Rideau 
Hall, de pick-nick waardige Residentie van de ‘Queen’. Ontdek de excen-
trieke National Gallery of Canada, het imposante hotel Fairmont Chateau 
Laurier en het populaire shopping district van Bayward Market. Een ide-
ale stad voor wie houdt van activiteit want aan parken, tuinen en open-
luchtrecreatie ontbreekt het niet! Via ons kan je eenmaal ter plaatse naar 
Ottawa per auto, trein of begeleide rondreis.

 Meer info op wnw.be

RoutelRouteTOP
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