
Als CanaDream Gast heten we u welkom als CanaDream Club lid. Profiteer van alle voordelen vanaf het  
moment dat u boekt! 
Ontdek wat onze CanaDream Club u te bieden heeft op onze website of app. Meer dan 1000 partners  
dragen zo bij om uw Canada ervaring te vergroten.

Campings
Zoek al uw campings tijdens de reis door het gebruik van onze gebruiksvriendelijke kaart. Contactgegevens 
en kortingen staan duidelijk vermeld. Google Maps brengt u naar deze lokaties. Boek direct bij de camping, 
en vermeld dat u een CanaDream Gast bent om te kunnen profiteren van kortingen/voordelen dat onze 
Club Partners bieden.

Attracties
Omdat er zoveel te zien en te doen is in Canada, is het moeilijk alle opties in een oogopslag te hebben. Door 
het gebruik van onze kaart is het makkelijker om attracties te zien die u vind op uw route. Log in bij de  
CanaDream Club, voeg attracties/activiteiten toe aan uw boeking en bespaar.

Tours & Reisplannen 
Hulp nodig bij het plannen van uw reis? Wij hebben meer dan 40 uitgestippelde routes door Canada voor u 
die u kunt gebruiken. Bekijk deze online of via onze app.



CanaDream Club App
Download de CanaDream Club app voordat de reis begint en pak de Club voordelen mee:
·  Met een interactieve kaart, instant boekingsmogelijkheid en filteren op soort attractie is deze app een 
   must voor uw reis door Canada.
· Geintegreerde Google Maps als navigatie en vergemakkelijkt het vinden van onze partners en campings
· Husky tankstations- onze exclusieve samenwerking biedt u veel voordeel, varierend van $10 gratis  
   brandstof tot dubbele spaarpunten in het Husky Reward programma. De tankstations zijn ook zichtbaar in 
   de interactieve kaart.
· Vind mijn Camper- vind de camper makkelijk terug op drukke parkeerplekken met de “lokaliseer optie” in 
   de app.
· Maak kans op het winnen van $2500 voor uw volgende CanaDream RV ervaring, iedere keer als u iets 
   boekt via de app!

Hotels
Zoek naar een hotel voor het begin en einde van uw vakantie. Log in bij de CanaDream Club, doe een  
verzoek, wij checken beschikbaarheid en kunnen voor u boeken met speciaal tarief.


