
wePowder heliskitrip 2020
20 januari – 30 januari
CMH Revelstoke



In 2020 zal Cloud9 Travel in samenwerking met wePowder voor de achtste keer op rij

een geweldige heliskitrip naar Canada organiseren. Dit jaar gaan wij naar het oude

vertrouwde CMH Revelstoke.

Alle plekken bij CMH Revelstoke (dat zijn er 44) zijn alleen beschikbaar voor de

wePowder heliskitrip 2020. Een unieke trip met alleen maar Nederlanders en Belgen

in één van de mooiste heliskigebieden ter wereld.

Met toegang tot de Monashees en de Selkirks staat Revelstoke bekend om de diepe

sneeuw, groot en open alpine en gletsjer terrein met veel treeskiing, vergelijkbaar met

het beste van alle andere CMH gebieden. Verwacht heel veel sneeuw en ongerept

natuurschoon!

Daarnaast gaan wij dit jaar ook op roadtrip langs de Powder Highway. Ideal om de

eerste dagen warm te draaien voor het heliskiën! Wanneer? Maandag 20 januari 2020

tot en met donderdag 30 januari 2020.

wePowder heliskitrip 2020





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 15-20meter poeder die in die regio valt.

Wij zijn intussen 11 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.

CMH



CMH Revelstoke ligt midden in het skidorpje Revelstoke in British Columbia, Canada.

Vanuit het Regent Inn ga je elke dag met de helikopter op pad in één van de drie

omringende heliskigebieden. Vanwege het nabijgelegen skigebied kun je

gegarandeerd skiën, zelfs op de dagen dat de helikopter niet kan opstijgen.

Met een helikopter tot je beschikking, ben je flexibel en heb je oneindig

mogelijkheden in het poeder mekka van de wereld waar jaarlijks een verbluffende

18 tot 24 meter sneeuw valt.

CMH Revelstoke

Faciliteiten:

• Gezellige bar-lounge met open haard 

• Restaurant

• Spa en Sauna

• Gym

• Massageruimte

• Shop

• Pool en tafeltennistafel

• Cozy pub direct naast het hotel

• Ligging midden in Revelstoke

Bekijk hieronder de virtuele tour door het Regent Inn in Revelstoke!



Ma 20 januari: Vliegen van Amsterdam - Calgary – Kelowna met KLM, inchecken bij

het Four Points Sheraton hotel om hier te overnachten.

Di 21 januari: Vroeg opstaan en met de 4x4 SUV naar Red Mountain skiresort om in te

skiën en boarden. Vervolgens doorrijden naar Nelson om daar je onder te dompelen

in de cultuur van “queen city”.

Wo 22 januari: Skiën of snowboarden in het Whitewater skiresort en overnachten in

Nelson.

Do 23 januari: ’s Ochtends richting Nakusp om heerlijk te ontspannen in de

hotsprings. Aan het einde van de middag met een mooie roadtrip naar Revelstoke. Je

steekt het Arrow Lake over met een pondje vanaf Galena Bay naar Shelter Bay.

Vr 24 januari: Skiën of snowboarden in het Revelstoke Mountain Resort en

overnachten in Revelstoke.

Za 25 januari: ‘s Ochtens worden jullie bij CMH Revelstoke verwacht. Na de safety

briefing en brunch gaan jullie aan het begin van de middag richting het helipad voor

de safety training en de eerste runs heliskiën.

Zo 26 – ma 27 – di 28 januari: Drie volle dagen heliskiën, eindeloos genieten van de 

diepe poeder en pillowvelden in de outback van Revelstoke. 

Wo 29 januari: Het heliski gedeelte is na het ontbijt afgelopen. Je kunt deze dag nog 

in Revelstoke blijven en bijvoorbeeld gaan sneeuwscooteren en aan het einde van de 

middag naar Kelowna rijden en hier de laatste avond in Canada vieren.

Do 30 januari: Terugvlucht vanaf Kelowna via Calgary naar Amsterdam (zelf te

boeken).

Het is ook mogelijk een ander programma te boeken. Mocht je liever iets anders willen,

dan horen wij dat graag.

Programma voorstel



In de ochtend staat er een uitgebreid ontbijt voor je klaar. Tijdens het ontbijt

verteld de guide de safety briefing en bereid jij je voor om een fantastische dag te

beleven. Per dag kunnen het aantal runs verschillen. Dit heeft voornamelijk te

maken met de weersomstandigheden. 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.

Na het einde van een lange dag heliskiën in de heerlijke poeder is het tijd om

lekker te relaxen. Natuurlijk is borrelen veel leuker want je moet natuurlijk al je

geweldige verhalen vertellen en de verhalen aanhoren van de groep. 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.

Een heliski dag



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 5 drops.

11:00 Snack time!

11:00 – 13:00 Nog eens 3 tot 5 drops.

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

lunch helikopter.

13:00 – 16:00 Nog eens 3 tot 5 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.

Een heliski dag



Wat zit er in de wePowder heliskitrip inbegrepen?

De overnachtingen, skipassen, autoverhuur en de CMH heliskidagen zijn inbegrepen. De

prijzen zijn een indicatie en kunnen afhankelijk van de tijd van boeking afwijken. Alle

onderstaande prijzen zijn op basis van één persoon.

Inclusief:

Accommodaties: 2x Four points (Kelowna) – 2x Cloudside inn (Nelson) – 2x Best

Western Plus & 4x Regent Inn (Revelstoke)

Skipassen: Red Mountain – Whitewater – Revelstoke Skiresort

Autoverhuur: 10 dagen SUV

CMH heliskiing: 3,5 dagen heliskiën bij CMH Revelstoke

Op basis van een tweepersoonskamer

Totaalbedrag: CAD 7.572,-

Totaalbedrag: Euro €5.048,- (op basis van huidige koers)

Op basis van een eenpersoonskamer

Totaalbedrag: CAD 8.999,-

Totaalbedrag: Euro €5.999,- (op basis van huidige koers)

Een boeking kan je vastleggen door middel van een aanbetaling van 20% van het totaalbedrag in Canadese

dollars.

Exclusief

• Retour vliegticket Amsterdam-Kelowna (Aanrader: KLM werelddealweken) 

Economy class € 700,- tot € 1.000,-

• Extra verticale meters boven de 17.500 meter. Jij bepaalt gedurende de week zelf met 

hoeveel je de gegarandeerde hoeveelheid meters overschrijdt. ($163 CAD per 1000 meter) 

• Alcoholische dranken na het heliskiën tijdens het borrelen

• Eten en drinken gedurende de roadtrip

• Brandstof tijdens de roadtrip

Kosten



Verticale heliski meters: Er zijn 17.500 verticale meters tijdens het heliskiën inclusief. Extra

verticale meters kosten $155.- CAD per 1000 meter + tax.

Accommodatie: Vier nachten in het Regent Inn, CMH Revelstoke met gebruik van alle hotel

faciliteiten zoals sauna, Jacuzzi, fitness ruimte, etc.

Maaltijden en snacks: Alle maaltijden, snacks en niet-alcoholische dranken tijdens het

heliski gedeelte.

Transport: CMH Transport vanaf Kelowna op 25 januari en terug naar Kelowna op 29

januari aansluitend op het heliski programma is inclusief. Indien je ervoor kiest de roadtrip

te maken, is een SUV inclusief.

Gekwalificeerde Heliski gidsen: Elke gids heeft een 8-jaar durend certificeringsproces met

de Vereniging van Canadian Mountain Guides (ACMG) of de Internationale Federatie van

Mountain Guides Association (IFMGA) afgerond.

Safetytraining en materiaal: Training bij het gebruik van een lawine pieper en bij de

omgang met een helikopter. Het gebruik van speciaal ontworpen heliski’s, snowboards en

stokken en het CMH guest package inclusief radio, schep en sonde.

Inclusief CMH heliskiing



Ben je geïnteresseerd in deze fantastische reis en wil jij weten hoe je kunt

boeken of zijn er andere vragen omtrent deze reis? Aarzel dan niet en neem

contact met ons op.

Hoe kan ik boeken?

Stuur ons een e-mail of bel ons en laat weten dat jij graag naar Canada wilt.

Wij sturen je alle nodige gegevens op en zodra een aanbetaling van 20%

binnen is, is jou roadtrip door B.C., Canada bevestigd!

Contactgegevens

E-mail: info@cloud9travel.nl

Telefoon: +31 (0) 20 854 50 07

Een aantal details waar we het gedurende ons contact over kunnen hebben:

- Niveau en training, voor wie is het?

- De juiste verzekering afsluiten.

- Speciale wensen?

Boeken & details

mailto:info@cloud9travel.nl



