Newfoundland & Labrador from West to East
12 dagen/11 nachten

Met Newfoundland & Labrador zit je in Arctisch Canada dus denken we aan ijsbergen en walvissen. Maar het
heeft meer in petto: grote natuurgebieden, de vikinggeschiedenis, geologische fenomenen, de Inuitcultuur en
zoveel meer ..
INBEGREPEN: Belle Isle ferry retour, bezoek aan: Red Bay National Historic Site, L´Anse aux Meadows,
Gros Morne National park, Tablelands, Terra Nova National Park, Cape Bonavista Lighthouse, Cape Spear
National Historic Site en volgende uitstappen: whale watching cruise in St Anthony, Scenic Boat Tour in Gros
Morne, Witless Bay Ecological Reserve boat tour, documentatiemap met kaarten en informatie, reisgids
´Oost-Canada´
Dag 1: Aankomst Corner Brook
Uw eerste overnachting in Newfoundland is in Corner Brook. Bij late aankomst kunnen we dit verplaatsen
naar Deer Lake.
Dag 2: Corner Brook - Port au Choix
U rijdt naar het vissersplaatsje Port au Choix dat lichtjes uitsteekt in de Gulf of St Lawrence aan de
noordwestelijke kust van Newfoundland. Hier zijn er al tekenen van bewoning sinds 5500 jaar.
Dag 3: Port au Choix - L´Anse au Clair
Ga aan boord van de ferry van St Barbe om de Strait of Belle Isle over te steken naar Labrador.
Inbegrepen activiteit: Red Bay National Historic Site - UNESCO World Heritage site
Hier was er in de 16de eeuw al een walvisvangstpost. Deze magische plaats vat de essentie van het
kustleven in Labrador samen en zet het om in een tapijt van rijke cultuur en geschiedenis.
Dag 4: L´Anse au Clair - St Anthony
Retour naar Newfoundland.
Inbegrepen activiteit: L´Anse aux Meadows National Historic Site
Dit is de eerste culturele ontdekking in de wereld om erkenning te krijgen als UNESCO Werelderfgoedsite. U
leert er alles over de Vikingen die hier 1000 jaar geleden leefden.
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Dag 5: St Anthony - Cow Head
Spendeer wat tijd in St Anthony voor u naar Cow Head in Gros Morne National Park reist voor 2
overnachtingen.
Inbegrepen activiteit: Whale watching cruise
Vanmorgen geniet u van een walvis observatie boottocht in St Anthony
Opmerking: Juni en begin juli is de beste tijd om ook reuze ijsbergen te zien.
Dag 6: Gros Morne rondrit
Ontdek waarom het Gros Morne National Park een van de echte hoogtepunten van de regio is. Tijdens deze
onvergetelijke ervaring ontdekt u waarom Gros Morne bekend staat voor zijn ongeëvenaarde vergezichten
die u nergens anders in Oost-Canada vindt.
Inbegrepen activiteit: Scenic Boat tour
Kijk uit naar adelaars terwijl de gids u vertelt over de geschiedenis van de kleine dorpjes op de oevers van de
fjord.
Inbegrepen activiteit: Tablelands - UNESCO werelderfgoed
Een schitterend landschap, het resultaat van miljoenen jaren tijdens dewelke 2 oude continenten
samenkwamen, dat u de innerlijke ziel van de aarde toont, de mantel, op een manier die u nog nooit eerder
zag.
Dag 7: Cow Head - Gander
Hou uw fototoestel in de aanslag om de laatste kiekjes te schieten van het mooie Gros Morne National Park.
Daarna reist u door Centraal Newfoundland naar Gander waar u de nacht doorbrengt. Hier bezoekt u het
North Atlantic Aviation Museum waar u allerlei artifacten en tentoonstellingen kan zien over de rol van
Gander in de ontwikkeling van het transatlantisch vliegverkeer.
Dag 8: Gander - Clarenville
Een panoramische rit langs de rotskust van Notre Dame Bay leidt naar het mooie Twilingate.
Inbegrepen activiteit: Long Point Lighthouse & the Prime Berth Fishery & Heritage Centre
Hou uw fototoestel bij de hand als u door Terra Nova National Park rijdt naar Clarenville, uw thuis voor de
volgende 2 nachten.
Dag 9: Bonavista & Trinity
Vandaag ontdekt u 2 mooie historische dorpjes. Eerst bezoekt u Bonavista waar John Cabot aankwam in
Noord-Amerika in 1497.
Inbegrepen activiteit: Cape Bonavista Lighthouse Provincial Historic Site
U leert alles over het harde leven van de vuurtorenwachters in het Cape Bonavista Lighthouse Provincial
Historic Site. Rijdt verder naar het charmante Trinity. Slenter door de straatjes en ontdek de vele historische
gebouwen uit de 18de eeuw.
Dag 10: Clarenville - St.John´s
Rij verder naar de intrigerende oude zeehaven van St.Johns, uw verblijfplaats voor de volgende 2 nachten.
De oudste stad van Noord-Amerika en de hoofdstad van Newfoundland kan bogen op een prachtige locatie
op de granieten kliffen en hellingen van het schiereiland Avalon.
Dag 11: St John´s
Bezoek Bay Bulls voor één van de hoogtepunten van uw reis.
Inbegrepen activiteit: Boat tour in the Witless Bay Ecological Reserve.
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Hier gaat u tijdens een boottocht op zoek naar de papegaaiduikers en andere zeevogels.
Inbegrepen activiteit: Cape Spear National Historic Site
Bezoek het meest oostelijke punt van Noord-Amerika en geniet van het uitzicht.
Namiddag tijd om rustig St John´s te verkennen.
Dag 12: St. John´s
Vertrek
Transport
Samen met deze reis kan u ook de nodige vluchten en huurwagen reserveren. Vraag een volledige
offerte
Accommodatie
Voor deze reis verblijft u in 3* hotels zoals bv Glynmill Inn , Sea Echo Motel, Northern Light Inn,
Shallow Bay Motel, St Jude Hotel, Delta St John´s Hotel of gelijkaardig.De juiste hotels worden
vermeld bij de bevestiging van uw reis.

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

Inbegrepen in de prijs: 11 overnachtingen in 3* hotels, 10 x ontbijt(niet de laatste morgen), Strait of Belle
Isle ferry retour, bezoek aan: Red Bay National Historic Site, L´Anse aux Meadows, Gros Morne National
park, Tablelands, Terra Nova National Park, Cape Bonavista Lighthouse, Cape Spear National Historic Site
en volgende uitstappen: whale watching cruise in St Anthony, Scenic Boat Tour in Gros Morne, Witless Bay
Ecological Reserve boat tour, documentatiemap met kaarten en informatie, reisgids ´Oost-Canada´ per
dossier, verplichte belastingen voor bezoekers naar Canada en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, huurwagen, ETA-visum, parking aan de hotels, parking
en inkomgelden parken, niet-vermelde maaltijden, persoonlijke uitgaven en verzekeringen.
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