Eastern City Lights
9-daagse treinreis

9 dagen en 4 citytrips, 9 dagen en 4 interessante en zeer verschillende steden verbonden met de trein. Een
prachtige en ontspannen manier om het hart van Oost-Canada te ontdekken.
INBEGREPEN: treintickets, Montreal citycruise, een reisgids ´Oost-Canada´ en een documentatiemap.
Dag 1: Toronto
Bij aankomst op de internationale luchthaven Pearson gaat U op eigen initiatief naar het hotel.
Dag 2: Toronto – vrije dag
In Toronto vindt U een breed scala aan musea en galeries, interessante etnische woonwijken, een prachtige
waterkant, uitstekende winkels en gezellige terrasjes om van te genieten.
Dag 3: Toronto – Ottawa
U begeeft zich op eigen kracht naar het station voor de VIA Rail trein naar Ottawa. Leun achterover en geniet
van een 4u30 durende, schilderachtige treinreis. Bij aankomst in Ottowa gaat U op eigen initiatief naar uw
hotel.
Dag 4: Ottawa
Vrije dag in Canada´s hoofdstad om te genieten van de Canadese cultuur.
Dag 5: Ottawa - Montreal
U begeeft zich op eigen kracht naar het station voor de VIA Rail trein naar Montreal. Geniet van een 2u
durende treinreis door het Canadese hinterland. Bij aankomst in Montreal neemt u een taxi naar uw hotel.
Dag 6: Montreal
Vrije dag in Montreal, de tweede grootste Franstalige stad ter wereld die er om bekend staat zeer goede
restaurants, uitstekende winkels, een bruisend nachtleven, een rijke cultuur en geschiedenis te hebben
Inbegrepen Activiteit: Montreal 1u30 Day Cruise.
Kom aan boord en ontdek de metropool zoals u ze nog nooit hebt gezien! Herbeleef een pagina van de
geschiedenis met de beroemde ontdekkingsreiziger Paul Chomedey de Maisonneuve die u zal fascineren
met zijn anekdotes en historische feiten.
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Dag 7: Montreal – Quebec City
U begeeft zich op eigen kracht naar het station voor de VIA Rail trein naar Québec City. Geniet van een 3u15
durende treinreis langs dorpen en landerijen. Bij aankomst in Quebec City gaat U op eigen initiatief naar uw
hotel.
Dag 8: Quebec City
Ontdek deze charmante historische ommuurde stad, de eerste Franse nederzetting in Noord-Amerika.
Dag 9: Quebec City - Montreal
U begeeft zich op eigen kracht naar het station voor de terugreis naar Montreal en ga dan op eigen initiatief
naar de luchthaven van Montreal.
Aanbevolen excursie pakket:
* Toronto City Pass
* Museum of History Grand Hall Tour
* Québec City Food Walking Tour
Prijs per volwassene: € op aanvraag
Upgrade voor de treinreis naar VIA1:
* Toronto – Ottawa enkele reis
* Ottawa – Montreal enkele reis
* Montreal – Quebec City retour
Prijs per persoon: op aanvraag
Wenst u een offerte te ontvangen voor deze reis ?
Vraag ze aan met een correcte vertrekdatum en aantal reizigers
Inbegrepen in de prijs: 8 overnachtingen op basis van logies, Montreal 1u30 dagcruise, Via Rail tickets in
economy klasse voor een enkele reis van Toronto naar Ottawa, een enkele reis van Ottawa naar Montreal en
een retour van Montreal naar Quebec City, documentatiemap met kaarten en informatie, een reisgids
´Oost-Canada´ per dossier, verplichte belastingen voor bezoekers naar Canada, BTW en bijdrage
Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, ETA-visum, aanbevolen activiteitenpakket, upgrade
voor de trein, fooien voor het treinpersoneel en de chauffeurs, inkomgelden, maaltijden, persoonlijke uitgaven
en verzekeringen.
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