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RED MOOSE EN CST BIEDEN SPECIALE EMIGRATIEBEURS-AANBIEDING VOOR 
13-DAAGSE CANADA-RONDREIS  

Begeleide rondreis biedt aspirant-emigranten de kans om de mooiste locaties van West-Canada te 
verkennen 

 
 
Houten, 5 februari 2020 – Red Moose Immigration Services Inc. en Canada Special Tours 
organiseren samen een bijzondere rondreis met Nederlandstalige begeleiding voor de 
bezoekers van de EmigratieBeurs 2020. De reis is gepland voor 14-26 juni 2020. Als u 
overweegt om naar Canada te emigreren, is dit een uitstekende kans om de mooiste locaties 
van West-Canada te verkennen voor slechts € 2.190,- per persoon. 
 
Ria Duykers, de eigenaresse van CST: “We bezoeken enkele van mijn favoriete plaatsen in 
Brits-Columbia en Alberta. De schoonheid van deze twee provincies maakt gegarandeerd 
indruk op iedereen.” Vanaf Vancouver, waar in 2010 de Olympische Winterspelen werden 
gehouden, begeleidt Ria haar reisgezelschap eerst naar de provinciehoofdstad Victoria op 
Vancouver Island. Via Nanaimo gaat de reis weer terug naar het vasteland om Whistler en Sun 
Peaks aan te doen. Daarna staat de naburige provincie Alberta op het programma voor een 
bezoek aan Jasper, Miette Hot Springs, Banff en Canmore, voordat we via Revelstoke 
terugrijden naar Vancouver en vervolgens naar Vernon en Kelowna in de Okanagan-vallei. Zo 
wordt goed duidelijk hoe ontzettend mooi en gevarieerd de natuur en cultuur van West-Canada 
zijn en krijgen de reizigers een uitstekende indruk van hun mogelijke nieuwe thuisland.  
 
Nicole Kleemaier, RCIC (erkend immigratieconsulent), bij Red Moose: “Het is fantastisch dat we 
deze speciale rondreis kunnen aanbieden in samenwerking met CST. Veel van mijn klanten 
doen zoiets om het land beter te leren kennen, voordat ze definitief besluiten om naar Canada 
te verhuizen. En dat is ook verstandig, want aspirant-immigranten moeten een goed idee 
hebben van de levensstijl daar en weten waar ze voor kiezen.” 
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Dit is een exclusief aanbod voor bezoekers van de EmigratieBeurs 2020 en slechts geldig tot 24 
februari 2020. Hierna kost de reis € 2.410,- per persoon. Tijdens de EmigratieBeurs 2020 kunt u 
een Nederlandstalige brochure met meer gegevens over de rondreis afhalen bij Red Moose 
Immigration Services Inc. Stand 208, Hal 2. 
 
Red Moose Immigration Services Inc. is een gecertificeerd immigratiebureau in de Canadese 
stad Kelowna in Brits-Columbia. Red Moose ondersteunt mensen met alle procedures voor het 
verkrijgen van een bezoekersvisum, studievergunning, werkvergunning of permanente 
verblijfsvergunning voor Canada. Daarnaast helpt het bedrijf ook Canadese werkgevers die 
deze immigranten willen inhuren. Ga voor meer informatie naar redm.ca. 
 
Canada Special Tours is een tourbedrijf in Canmore, Alberta, Canada. CST verzorgt 
rondleidingen op maat in West-Canada in het Nederlands, Engels en/of Duits. Ga voor meer 
informatie naar canadaspecialtours.com 
 

### 
 
Wilt u meer informatie over emigreren naar Canada, of wilt u een gesprek inplannen met Nicole 
Kleemaier-Raaijen, RCIC, neem dan telefonisch contact op via 001 250 215 4788 of per e-mail 
nicole@redm.ca. 
 
Wilt u meer informatie over de speciale EmigratieBeurs-rondreis, of wilt u een gesprek 
inplannen met Ria Duykers, bel dan 001 403 465 4180 of stuur een e-mail aan 
canadaspecialtours@gmail.com. 
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