
STEEP AND DEEP HELISKITRIP
4 t/m 9 januari 2022
CMH Monashees



“More is more”, een uitspraak die perfect past bij de Monashees!!!

Meer steile runs, langere runs, meer gasten en veel meer Pillows!! De

overtreffende trap van alles betreffende treeskiing op deze aarde.

Deze 7de editie van Paultjes Pillow week gaan we weer nieuw terrein

ontdekken. We zoeken het noordelijker en rijden vanuit Revelstoke naar

het paradijs van de Monashee Mountain range. Dit terrein kenmerkt zich

door letterlijk de aller langste en steilste treeruns in combinatie met

perfecte sneeuwcondities. De hellingen met oneindig veel speelse

terreinvormen nodigen uit om te vliegen door en over de lichte poeder.

Door de jaren heen hebben we samen bewezen de meest energieke en

jonge groep heliskiërs/boarders van CMH te zijn. Gedurende 4 t/m 9

januari 2022 gaan we vijf dagen lang volop knallen, dit beloofd een

magische week te worden!

Steep and Deep Heliskitrip (2022)





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 13 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 54 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.

Canadian Mountain Holidays (CMH)



De oeroude, natuurlijk- ruimtelijke wouden in het Monashee gebied

zijn verantwoordelijk voor de naam ‘Tree Skiers paradise’. Naast het

beste tree skiing ter wereld wordt de Monashees ook bewonderd om

haar vele steile afdalingen. De Monashees biedt samen met Galena

waarschijnlijk het meest uitdagende skiën van alle CMH gebieden aan.

De meeste gasten bestaan uit ervaren heliskiërs die elders in de

snelste groepen skiën. Firsttime heliskiërs zijn welkom, mits ze van

lange, steile en uitdagende bosafdalingen op een hoog tempo houden.

CMH Monashees

Faciliteiten:

• Bar-lounge

• Eetkamer

• Jacuzzi en sauna

• Gym

• Klimmuur

• Massageruimte

• Pool- en tafeltennistafel

• Ski shop

Bekijk hieronder de virtuele tour door de Monashee Lodge!

https://www.youtube.com/watch?v=zb6XqAQvfEc
https://www.youtube.com/watch?v=zb6XqAQvfEc




Maandag 3 januari: Vliegen van Amsterdam naar Kelowna via

Calgary met KLM (zelf te boeken) en hier overnachten. Het is mogelijk

om een paar dagen eerder te vliegen en een paar dagen in te skiën in

bijvoorbeeld Revelstoke.

Dinsdag 4 januari: Jullie worden ‘s ochtends door CMH transport 

opgehaald in Kelowna. Je komt in de middag aan bij de Monashee 

lodge. Je krijgt een safetybriefing ent training zodat je optimaal bent 

voorbereid voor de volgende dag heliskiën. 

Woensdag 5, donderdag 6, vrijdag 7 & zaterdag 8 januari: Vier 

volle dagen heliskiën, eindeloos genieten van de diepe poeder en 

treeruns in de outback van de Monashees. 

Zondag 9 januari: ‘s ochtends de laatste halve dag heliskiën. Na het 

heliskiën in de middag worden jullie teruggebracht naar Kelowna 

door CMH waar jullie in de avond aankomen. Hier kunnen jullie de 

laatste dag vieren in Canada.

Maandag 10 januari: Terugvlucht vanaf Kelowna naar Amsterdam 

(zelf te boeken). Aankomst de volgende dag in de ochtend. 

Het is ook mogelijk een ander programma 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.

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

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jgbWnPWNxOA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jgbWnPWNxOA


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, relaxen in 

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

de meeste tijd toch op gaat aan borrelen.

19:00 Diner.

Een heliski dag





De kosten voor het CMH heliski gedeelte van deze trip zijn: $9.905.- CAD

op basis van een tweepersoonskamer. Met de huidige koers is dit

ongeveer €6.540,-. Voor een éénpersoonskamer betaal je $10.865.- CAD.

(€7.260,-).

Een boeking kan vastgelegd worden door middel van een aanbetaling

van 20% van het totaal.

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

• Vliegticket à € 700,- tot € 1.000,- p.p. (economy)

• Extra overnachtingen, skipassen en transport voor en na het

heliskiën.

• Extra verticale meters boven de 21.780 meter

• Alcoholische versnaperingen

Op de volgende pagina vind je een lijst met alles wat inclusief is het CMH

heliski programma is.

Kosten



Heliskiën: Er zijn 21.780 verticale meters inclusief. Extra verticale meters boven de

garantie: $163.- CAD per 1000 meter.

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.

Accommodatie: Vijf nachten in de Monashee lodge met gebruik van alle lodge

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 naar de Monashee lodge en terug

aansluitend op het heliski programma is inclusief.

Verdere overnachtingen, skipassen, snowmobilen, etc. kunnen allen via ons geboekt worden

tegen een gereduceerd tarief. Neem hiervoor contact met ons op.

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 heliskitrip in B.C., Canada bevestigd!

Contactgegevens

E-mail: info@cloud9travel.nl

Telefoon: +31 627 836 857

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
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