
Canada Heli ski trips 2018



Heli-skiën in Canada 

is niet voor niets de natte droom van praktisch elke ‚echte’ skiër of boarder : als de weergoden niet tegenwerken beleef je daar nu eenmaal 
het ultieme freeride genot in het lichte poeder waar de Canadese Rockies voor bekend zijn!

SnowPlus organiseert in samenwerking met CMH Benelux twee Canada Powder-trips in januari 2018. Inderdaad, 2018! Dergelijke trips moet je 
nu eenmaal een jaar op voorhand boeken en zelfs dan zal je snel moeten zijn, want de plaatsjes smelten als diepsneeuw voor de zon ! ;-)

We hebben gekozen voor januari : in januari heb je reeds optimale sneeuwcondities met zeer lichte poeder, maar het is nog wat kouder en 
de dagen wat korter dan in het hoogseizoen (februari-maart), maar daarom dus ‚iets’ goedkoper.
In onze trips zit geen volledige week heliskiën (wegens helemaal onbetaalbaar ;-) maar een formule met een 4 dagen heliskiën en vooraf 
enkele dagen (in)skiën in befaamde freeride resorts zoals Kicking Horse en Revelstoke.

We hebben een programma in ‚the Gothic Lodge’ en ‚the CMH K2 Rotor Lodge’ : in deze PDF vind je verder alle praktische info en prijzen 
maar voor alle verdere vragen kan je terecht bij Guy Driesen : tel +32 468 32 44 22 of per mail naar guy@snowplus.be 

Beleef het Canadese Poeder...



Programma 1 - The Gothics - 14/24 januari

14 jan : vlucht met KLM van Amsterdam naar Calgary. 
            overnachten in Calgary.
15 jan : transfer naar Golden, ski’s al huren 
16 jan : dag inskiën in Kicking Horse mountain resort
17 jan : dag inskiën in Revelstoke mountain resort
18 jan : transfer naar Gothics Lodge
            aankomst kort na de middag met briefing en heli-drill
19 jan : hele dag heli ski
20 jan : hele dag heli ski
21 jan : hele dag heli ski
22 jan : nog voormiddag heli ski (ifv condities en status h-meters)
             terugreis naar Calgary
23 jan : terugvlucht
24 jan : aankomst `s morgens in Amsterdam

Programma 2 - CMH K2 - 22 jan /1 feb

22 jan : vlucht met KLM van Amsterdam naar Calgary. 
            overnachten in Calgary.
23 jan : transfer naar Golden, ski’s al huren
24 jan : dag inskiën in Kicking Horse mountain resort
25 jan : dag inskiën in Revelstoke Mountain resort
26 jan : transfer naar CMH K2 
            aankomst kort na de middag met briefing en heli-drill
27 jan : hele dag heli ski
28 jan : hele dag heli ski
29 jan : hele dag heli ski
30 jan : nog voormiddag heli ski (ifv condities en status h-meters)
             terugreis naar Calgary al of niet met tussenstop te Banff
31 jan : (verplaatsing Banff- Calgary) + terugvlucht
1 feb : aankomst `s morgens in Amsterdam

The Gothics Lodge The K2 Rotor Lodge

(onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen)

Het verschil tussen beide formules : The Gothics Lodge is de ‚luxueusere’ versie van de twee : de Lodge ligt ook afgelegen in de natuur met 
de heli’s vlakbij en dat geeft een aparte sfeer. Het terrein van the Gothics is ski-technisch voor een breder publiek toegankelijk.
De K2 Rotor Lodge heeft een jeugdigere uitstraling en gelegen in het stadje Nakusp. Je moet s morgens ook even rijden naar de heli-haven. 
Deze formule is ook iets goedkoper. Voor deze bestemming wordt een hoger ski-niveau verlangt : sportieve skiers met freeride ervaring.



Verloop van een heli-ski dag

07:00 : wake-up call - stretch class (voor de liefhebbers)
07:30 : wake-up call 2 (second chance)
08:00 : breakfast + briefing van the guide
09:00 : ready for take-off
09:00-11:00 : heli ski - 3 tot 6 drops
11:00 : snack time
11:00-13:00 :heli ski  - 3 tot 6 drops 
13:00 : lunch time aangevlogen door de lunch helikopter
13:00-16:00 : heli ski  - 3 tot 6 drops
16:00-19:00 : relax time (drink, jacuzzi,massage,...)
19:00 : diner 
...met aansluitend straffe verhalen en videootjes bekijken in de gezellige lodge...  
en daarna bedtime, want morgen volgt weer een (in)spannende dag !

A once in a lifetime experience...

Inbegrepen „vertical feet“ 
In het vierdaagse verblijf zijn 57.000 vertical feet inbegrepen (=17.500m)

Meerprijs (wanneer deze op zijn en je nog wil skiën)
betaal je per extra 1000m = $145 CAD (= ± 100 €) 



Het Gothics gebied en de Gothics Lodge

De naam Gothics verwijst naar de torenhoge granieten bergen welke hun steile wanden en spitse pieken lijken op Gotische kathedralen.
Het gebied van de Gothics is gelegen in de British Columbia in de bergketens Northern Selkirks en de Monashees : het wordt ‚Big Snowfall 
Country’ genoemd en is een van de grootste skigebieden van CMH met zijn 1250km² en 239 runs van verschillende aard : dit gebied staat 
bekend om zijn ‚tree’-skiën en daarnaast zijn er ook spectaculaire afdalingen tussen de gletsjers. Door het grote gevarieerde terrein en 
diverse microklimaten zijn de skiërs minder weersafhankelijk en is er minder lawinegevaar. 
Opvallende afdalingen: Run of the Century, Endless Journey (7500-vertical-feet), Boulder Peak
Skihoogte : tussen 1000-2800m / Gemiddelde sneeuwval per winter : 1800cm (18 meter !)

Aan het einde van een dag skiën brengen de heli’s ons naar de gezellige onlangs gerenoveerde Gothic lodge, gelegen op 700m hoogte met 
plaats voor slechts 37 gasten ! (Interessant : deze Lodge heeft ook zogenaamde ‚twin-rooms : aparte kamers met gedeelde badkamer, toch 
privacy, maar goedkoper dan een single!)

In een mountain lodge ...In een mountain lodge ...



Het CMH K2 gebied en de K2 Rotor Lodge

Deze speeltuin van het K2 ski team ligt eveneens in British Columbia in de bergketens Selkirks en de Monashees : 1145km² groot met 298 runs 
van verschillende aard : dit gebied staat bekend om zijn steiler terrein en intense ‚tree’-ski afdalingen tussen perfect gespatiëerde dennen. 
Hier verwacht men sportieve skiërs met voldoende buiten piste ervaring en een goede conditie !
Skihoogte : tussen 1060-2880m / Gemiddelde sneeuwval per winter : 1800cm (18 meter !)

De K2 Rotor Lodge is een ‚funky’ lodge in het dorpje Nakusp gelegen naast het mooie Arrow Lake met ook wat après-ski gelegenheden en 
nabij gelegen warmwaterbronnen om na een stevige ski-dag in te ontspannen. De lodge ligt op 460m hoogte met plaats voor slechts 45 
gasten! (deze Lodge heeft ook de zogenaamde ‚twin-rooms : aparte kamers met gedeelde badkamer, toch privacy, maar goedkoper dan een 
single!)

Voor de sportievere skiër...Voor de sportievere skiër...



Prijskaartje van dit avontuur : 

Vlucht : KLM Amsterdam-Calgary (heen en terug) : ± 485-875 € afhankelijk van het moment van boeking. Iedere reiziger staat in voor zijn 
eigen boeking.

Verblijf in CMH Gothic Lodge : $6.079 CAD (± 4.250€) in double of twin kamer (aparte slaapkamer, gedeelde badkamer : snel beslissen om 
deze kamers te kunnen boeken is aangeraden, deze zijn zeldzaam en het snelst volzet). Meerprijs single : +$663 CAD (± 463€).
Verblijf in CMH K2 Rotor Lodge : $5.586 CAD (± 3.910€) in double of twin kamer (aparte slaapkamer, gedeelde badkamer : snel beslissen om 
deze kamers te kunnen boeken is aangeraden, deze zijn zeldzaam en het snelst volzet). Meerprijs single : +$246 CAD (± 172€).
* Opmerking : dit zijn de officiële prijzen van CMH Benelux : op de Canadese CMH site staan andere, lagere bedragen, maar die zijn EXCLUSIEF Canadese tax! *

Inbegrepen : 4 dagen/nachten vol pension (exclusief drank), sauna, jacuzzi. Heli 17.500m vertical feet, gids, gratis gebruik van heli-
powderski’s en stokken (geen skischoenen! geen snowboards!), beeper-sonde-schop.   
Opmerking : een boeking ligt vast na een aanbetaling van 20%.

Verder rekening te houden met (dit zijn slechts richtprijzen!) :
- gedeeld vervoer ter plaatse (we huren een minibus en delen de kosten door het aantal deelnemers) : ± 250€ pp
- skipassen in de resorts Kicking Horse en Revelstoke : ± 70€ dag
- 5 extra nachten in hotels voor en na de Lodge : ± 50-100€/ dag (afhankelijk van hotelkeuze, kamerindeling,...)
- het verteer buiten de Lodge
- skihuur in Kicking Horse en Revelstoke : ± 35€/dag (geen eigen ski’s meenemen betekent minder gesleur, goedkopere huurwagen,goedkopere vlucht)  
- tips (in Canada heerst net als in de USA een fooi-cultuur) 

                            De vermelde prijzen en richtprijzen zijn onder voorbehoud en oa. afhankelijk van de koers van de CAD dollar, exacte invulling van het 
                            programma, aantal deelnemers...

Een ‚onbetaalbare’ ervaring...
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