


Een lodge gevuld met Nederlanders en onze agent/freeride skiër Paul de 

Groot. Dat kan alleen maar goed gaan toch? Gelukkig bleek dit al een 

succesformule te zijn en hebben we een paar historische trips neergezet.

Komend jaar gaat er dan ook een 5e editie plaats vinden! In volle vaart

met de hele groep tussen de bomen door knallen (met jodelende kreten

overal om je heen) opzoek naar wat air time. Dan door vliegen naar de 

pillows en daar een paar zachte poeder landingen maken om daarna de 

hot-tub in te duiken zodat de spieren wat rust kunnen krijgen. 

Tijdens 5.0 blijft het recept hetzelfde; we vliegen naar CMH Galena, een 

fly-in remote lodge waar alleen maar poederhongerige Nederlanders en 

Belgen op jacht gaan naar treeruns, pillows en heel veel poeder!!

Het nieuwe jaar aftrappen in stijl... De afgelopen vier jaarwisselingen is dat

gelukt en daarom een 5.0 versie die nog beter gaat worden als de 

vorige versies! Geen kater, “Nee” Barsten van de energie en 4 

dagen lang door de pillows knallen waarna ultralichte POW 

in je gezicht explodeert! Van 3 tot 7 januari 2019 gaat

het los en jij kan hier bij zijn.





CMH Heliskiing - The greatest skiing in the world and we invented it!

Cloud9 travel is de exclusieve agent voor 's werelds grootste, oudste en 

meest ervaren helikopter ski organisatie. Canadian Mountain Holidays 

verzorgt met haar twaalf locaties, waarvan zeven remote, in een gebied 

van 16.000 km2 de mooist denkbare vorm van wintersporten voor een 

paar duizend mensen per jaar. Stel je voor: acht tot achttien keer per dag 

omhoog met de helikopter, met steeds weer nieuwe afdalingen in de 

jaarlijks 15-20 meter poeder die in die regio valt.

Wij zijn intussen 10 jaar actief met het aanbieden van dit prachtige

product. We kennen het product, de regio en het klappen van de wieken

van de heli als geen ander!

“The most fun a human being can have 

standing up!” is een van de vele one-liners die 

voortvloeit uit de rijke geschiedenis van CMH.

Al meer dan 50 jaar wordt met veel passie

gewerkt aan het creëren van deze sport. De 

combinatie van luxe lodges, de beste sneeuw

ter wereld, immens veel ruimte en verreweg

de meeste ervaring, maken het tot een enorm

succes en een niet te missen ervaring voor de 

wintersport liefhebber.



De architectuur van de lodge bestaat uit boomstammen en oogt meer als 

een blokhut in verhouding tot de andere lodges. De eenvoudige maar 

comfortabele kamers liggen allen op de eerste verdieping terwijl het 

hoofdgebouw met de algemene ruimte en de keuken twee verdiepingen 

telt. 

Faciliteiten:

• Bar-lounge

• Eetkamer

• Spelletjeskamer

• Winkel

• Gym

• Massageruimte

• Jacuzzi

• Sauna

• 20 single en 12 double/twin

kamers (privé badkamer)

Bekijk hieronder de virtuele tour door de CMH Galena Lodge!

https://www.youtube.com/watch?v=jNradC1JWNE
https://www.youtube.com/watch?v=jNradC1JWNE


Galena staat bekend om de ultra diepe poeder. Met gevarieerde en 

uitdagend tree-skiing gebieden en veel cliffs voor iedereen die op zoek is 

naar air time en epic pillows. Al het skiën vindt plaats in de Badshot

Range dat deel uitmaakt van de Selkirk Mountain Range en deze bieden 

veel sneeuw en ruwe schoonheid.

Drie valleien komen voor de lodge bij elkaar en bieden een gevarieerd 

terrein waardoor er in de meeste weersomstandigheden geskied kan 

worden.

Wist je dat… Galena is tevens de locatie waar Travis Rice, ‘s wereldst 

bekendste snowboarder, zijn laatste grote productie op nam. Travis wilde 

een filmpje opnemen van 10 minuten maar vond het terrein zo geweldig 

dat hij langer bleef en er een full length productie van maakte. Check hier 

de trailer. 

https://www.youtube.com/watch?v=7fSfhxsbVHo
https://www.youtube.com/watch?v=7fSfhxsbVHo


1 januari: Vliegen van Amsterdam - Calgary – Kelowna met KLM 

(zelf te boeken) Overnachten Kelowna.

2 januari: Naar Revelstoke met een gehuurde 4x4 of de shuttle naar 

Revelstoke Mountain Resort om warm te draaien in het skigebied. Curling 

in de avond en overnachten in Revelstoke. 

3 januari: Met de 4x4 of de CMH transfer naar het helipad bij Troutlake. 

Rond 13:00 worden we opgehaald met een heli om je vervolgens in de 

lodge voor te bereiden op het heliskiën middels een safetybiefing. Je gaat 

oefenen met het materiaal om de volgende dag te gaan heliskiën.

4-5-6 januari: 3 Volle dagen heliskiën, eindeloos genieten van de diepe 

poeder en pillowvelden in de outback van Galena. 

7 januari: De laatste halve dag heliskiën. Na een uitgebreide lunch in de 

loge vertrek je naar Revelstoke of Kelowna.

8 januari: Laatste dag afsluiten met sneeuwscootertour in de backcountry

van Revelstoke.

8 of 9  januari: Terugvlucht vanaf Kelowna via Calgary naar Amsterdam. 

(zelf te boeken)

Het is ook mogelijk een ander pakket te boeken, korter, langer, zelf rijden, 

inskiën enz. Dit is een optie in grote lijnen uitgelegd. Mocht je liever iets anders 

willen, dan horen wij dat graag.



We houden er op een normale heliski dag rekening mee dat we 

ongeveer 8 tot 17 drops kunnen doen. Dit is zeer afhankelijk van vele 

variabelen. Daarom liggen deze getallen zo ver uit elkaar. Het is van 

belang om te weten dat je echt heel veel in de poeder gaat skiën!! Meer 

dan je ooit gedaan hebt in je leven. Dat staat vrijwel zeker vast.

NB: Het eten is aan lange tafels gezellig met elkaar. Je eet dus met de 

gidsen, de piloten, de kamermeisjes en de masseuses. Het is de 

bedoeling dat de sfeer is als in een berghut. Gezellig, open en relaxed.



07:00 Wakker worden voor stretch class (voor de

liefhebbers).

07:30 Tweede kans om wakker te worden.

08:00 Uitgebreid ontbijt – briefing van de leadguide over de

dag.

09:00 Groep 1 staat klaar voor vertrek.

09:00 – 11:00 We skiën meestal tussen de 3 en de 6 drops.

11:00 Snack time!

11:00 – 13:00 Nog eens 3 tot 6 drops.

13:00 Lunchtime! De lunch wordt ingevlogen door de aparte

lunch helikopter.

13:00 – 16:00 Nog eens 3 tot 6 drops.

16:00 – 19:00 Er is tijd voor borrelen, massages, shoppen, slapen,

werken, jacuzzi, trainen... Vrije tijd. De praktijk leert dat

de meeste tijd toch op gaat aan borrelen.

19:00 Diner.



De kosten voor het CMH gedeelte van deze trip zijn: $ 6.064,- CAD op 

basis van een tweepersoons kamer, met de huidige koers is dat € 3.936. 

Voor een Singleroom betaal je $ 6.787,- CAD (€ 4.405,-). De 

prijs/kwaliteitsverhouding voor deze reis is onevenaarbaar. Een boeking 

kan je vastleggen door een aanbetaling van 20% van het het totaal. 

Voor de rest van de kosten kan je rekening houden met:

• Twee nachten Four Points Sheraton Kelowna à CAD 185,-

• Vliegticket à € 600,- tot € 900,- (wererlddealweken) 

• Extra verticale meters boven de 17.500 meter (onderstaande link) 

• Alcoholische versnaperingen

Hier nog een paar handige links:

http://cmhbenelux.com/booking/what-is-included.aspx.html

http://cmhbenelux.com/booking/refunds.aspx.html

http://cmhbenelux.com/booking/payment.aspx.html

http://cmhbenelux.com/booking/what-is-included.aspx.html
http://cmhbenelux.com/booking/refunds.aspx.html
http://cmhbenelux.com/booking/payment.aspx.html


Wij zijn voor vragen uiteraard beschikbaar via paul@cloud9travel.nl. Je 

kunt ook bellen naar Paul de Groot:

+31 6 27836857.

Een aantal details waar we het gedurende ons contact over kunnen 

hebben:

- Lawine rugzak huren wel of niet?

- De juiste verzekering afsluiten.

- Niveau, voor wie is het?

- Voorprogramma?

- Allergieën?

- Training?

- Documenten invullen/tekenen.

- Speciale wensen?

- Enz.

mailto:paul@cloud9travel.nl


Paultjes Pillow Week 5.0


