PRODUCT

Mont-Tremblant - In de bocht van de rivier
Met zijn zes grote rivieren, zijn 400 meren en beekjes, is het Nationaal Park van Mont-Tremblant een paradijs voor kanovaarders! Rijke mengeling
tussen de natuurlijke en historische erfgoed van Québec, dit is het grootste en oudste park van het netwerk. De aanwezigheid van 40 zoogdieren,
waaronder de wolf, getuigt van zijn grootte en zijn wild karakter. Niets beter dan een kanovaart om de bochten van de Rivière du Diable te
ontdekken.

Dag 1 – Nationaal Park van Mont-Tremblant
Bij aankomst, installatie in uw chalet of tent voor de 2 volgende nachten.

Dag 2 - Nationaal Park van Mont-Tremblant
Deze ochtend, vertrek voor een 6km excursie per kano op de Rivière du Diable, de belangrijkste rivier in het park. U zal verleid zijn door de wilde
landschappen. Geniet van deze halve dag om de wonders van de Rivière du Diable te ontdekken tussen de Lac Chat en de Mont de la Vache
Noire. Vaar zonder een geluid het rivier af en wees op de hoede voor onverwachte ontmoetingen : grote blauwe reigers, ijsvogels, bevers, herten, ...
Deze activiteit is familiaal en vereist geen kano-ervaring. (AM)

Dag 3 - Nationaal Park van Mont-Tremblant
Geniet van deze laatste dag om een kleine wandeling te doen... Verken op uw eigen rythme prachitge natuurlijke omgevingen. Wondermooie
landschappen, voor een unieke verandering.

SEIZOEN 2017-2018
Prijs per persoon
Periods

Single

Double

Triple

Quad

5 personen

6 personen

6-17 jaar

Chalet EXP

365 €

235 €

Nb

Nb

Nb

Nb

Nb

Chalet Nature

413 €

258 €

207 €

182 €

Nb

Nb

75 €

Chalet

479 €

292 €

230 €

199 €

180 €

167 €

75 €

Quick Edit

ONZE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF
- Le droit d’accès au Parc National du Mont-Tremblant
- L’excursion «A la Découverte des Méandres de la Diable» en canot (non–guidée) (4h)
- Le canot avec gilet de sauvetage et pagaie
- 2 nuits d’hébergement en chalet
- 1 repas
- La literie
- Les taxes locales

PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF
- Les prix ne comprennent pas les pourboires aux guides
Dates de départ

