Montreal en Quebec City
6-daagse treinreis

Dag 1: Montreal
Bij aankomst op de internationale luchthaven van Montreal gaat u op eigen initiatief naar het hotel in het
centrum van de stad.
Dag 2: Montreal
Vrije dag in Montreal, de tweede grootste Franstalige stad ter wereld die erom bekend staat zeer goede
restaurants, uitstekende winkels, een bruisend nachtleven, een rijke cultuur en geschiedenis te hebben.
Aanbevolen activiteit: "Old Montreal East Walking Tour" (1u30)
Tijdens deze geleide wandeling, ontdekt u de belangrijkste historische sites in het oostelijke deel van de stad.
U komt er door de charmante kasseistraatjes en de bochtige steegjes van het historische centrum. De
wandeling omvat onder andere: Notre-Dame Basilica (met bezoek binnen), Cours le Royer, St-Paul Street,
Place Jacques-Cartier, City Hall, Bonsecours Street met haar kapel en Bonsecours Market.
Dag 3: Montreal - Quebec City
Maak gebruik van een taxi om naar het station van Montreal te gaan zodat u daar aan boord kan gaan van
VIA Rail. Leun achterover en geniet van een prachtige 3 uur durende treinreis langs de zuidelijke zijde van
"La Belle Province", Quebec. Bij aankomst gaat U per taxi naar uw hotel.
Dagen 4-5: Quebec City
Ontdek deze charmante historische ommuurde stad, de eerste Franse nederzetting in Noord-Amerika. Deze
levendige stad biedt zowel in de winter als in de zomer verschillende festivals, outdoor plezier en activiteiten.
Inbegrepen activiteit: Begeleide tour in Quebec City (2u)
Dit is uw kans om de geschiedenis te leren kennen: het Quartier Latin, de Plains of Abraham, de wallen, het
wereldberoemde Château Frontenac, de Nationale Assemblee, de Basiliek, het stadhuis, de Place-Royale,
de Citadel en een glimp van de moderne stad Quebec. Dit is de perfecte introductie tot de stad.
Aanbevolen activiteit: Quebec City 1u30 dagcruise
Dompel u onder in de ongeëvenaarde charme van Quebec, de enige versterkte stad in Noord-Amerika,
bekend om zijn dynamisme, gastronomie, romantiek en geschiedenis. U kan de overblijfselen van het
verleden bezoeken en u vergapen aan de Montmorency Falls en de schoonheid van de weelderige Ile
d´Orleans. Profiteer hier van het beste uitzicht op de historische stad.
Dag 6: Quebec City - Montreal Airport
Maak gebruik van een taxi om naar het station van Quebec te gaan waar u aan boord kan gaan van VIA Rail
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naar Montreal. U kunt direct in het station een AIRConnect ticket voor een doorverbinding naar Dorval station
te kopen, om een shuttle naar de luchthaven van Montreal te nemen voor het vertrek van uw vlucht.
Aanbevolen excursie pakket:
* "Old Montreal East Walking Tour" 1u30
* Quebec City 1u30 dagcruise
Prijs per volwassene: € 54,00
Prijs per kind (4-12j.): € 32,00
Upgrade voor de treinreis naar VIA1:
* Montreal – Quebec City enkele reis
Prijs per persoon: € 111,50
Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
Prijzen en reservaties: Klik hier

Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
Prijzen en reservaties: Klik hier

Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
Prijzen en reservaties: Klik hier
Opgelet: De vertrekdag bepaalt de prijs van de reis.
Inbegrepen in de prijs: 5 overnachtingen op basis van logies, Quebec City Tour (2u), Via Rail tickets in
economy klasse een retour tussen Montreal en Quebec City, documentatiemap met kaarten en informatie,
een reisgids ´Oost-Canada´ per dossier, verplichte belastingen voor bezoekers naar Canada en bijdrage
Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, ETA-visum, de VIA connector naar Montreal Airport,
aanbevolen activiteitenpakket, fooien voor het treinpersoneel en de chauffeurs, inkomgelden, maaltijden,
persoonlijke uitgaven en verzekeringen.
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