Oost-Canada Classic autorondreis
14 dagen/13 nachten

(c)MTOQ
In 2 weken verkent u een prachtig en afwisselend stuk Canada. U heeft tijd om de grote steden, die elk een
verschillend karakter hebben, te verkennen. U ziet de spectaculaire Niagara Falls, maar ook het landelijke
binnenland en het mooie Lake Ontario. Ook voor natuur en geschiedenis is er tijd voorzien. Regelmatig
verblijft u 2 nachten in hetzelfde hotel, wat ervoor zorgt dat u rustig kan genieten.
INBEGREPEN: CN Tower, Toronto Harbour cruise, 1000 Islands Cruise in Rockport, Bog to Bottle
Discovery, Niagara Falls Adventure Pass, een reisgids ´Oost-Canada´ en een documentatiemap.

Dag 1: Toronto
De oorspronkelijke nederzetting Fort York werd opgericht in 1793 en sindsdien is de stad uitgedeind langs de
waterkant en omhoog met de hoge glazen torens van het financiële district.
Dag 2: Toronto
Flaneer langs de waterkant, verbaas u over het beroemde Rogers Centre (ex-Sky Dome), geniet van een
cruise op het meer of verken de vele musea en attracties. Of laat u gaan in de prachtige winkels.
Inbegrepen activiteit:
Inbegrepen: CN Tower en Toronto Harbour cruise (1u)
Dag 3: Toronto - Kingston (267 km)
Rij langs Lake Ontario naar de historische stad Kingston, wereldberoemd omwille van de 1000 eilanden.
Kingston biedt vele oude vestingwerken en vroeg Canadese bezienswaardigheden.
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Dag 4: Kingston naar Montreal (294 km)
Bezoek aan het beroemde Fort Henry waar u alles leert over de geschiedenis van Canada. Dan rijdt u over
de schilderachtige Thousand Islands Parkway naar het schilderachtige stadje Rockport.
Inbegrepen activiteit: Rockport 1000 Islands 1 uur Cruise.
Een geweldige en ontspannende manier om het prachtige landschap met de 1000 eilanden te verkennen. Dit
prachtig weelderige landschap is bezaaid met luxe landhuizen en uitgestrekte landerijen. De beroemde Boldt
Castle, Zavikon Island en Millionaire´s Row zijn slechts enkele bezienswaardigheden.
Na de cruise rijdt u naar Montreal, bekend om zijn uitstekende winkels, goede restaurants, bruisend
nachtleven, rijke cultuur en geschiedenis.
Dag 5: Montreal
Hoogtepunten van de stad: de Notre Dame kathedraal, het oude Montreal met zijn geplaveide straatjes en
terrasjes, de oude haven, de McGill Universiteit, het Mount Royal uitzichtspunt, het St. Joseph Oratorium en
een van de beste winkelstraten straten in Canada - St. Catherine´s.
Dag 6: Montreal - Quebec City (236 km)
U heeft de keuze uit de zuidelijke of de noordelijke route om naar Quebec stad te rijden vermits u op de
retour de andere kant kan nemen.
Dag 7: Quebec City en omgeving
Ontdek de oude stad met de geplaveide straten, historische gebouwen en zwaar versterkte muren. Er zijn
veel terrasjes en restaurants.
Dag 8: Quebec City - Ottawa (449 km)
Na een tocht door de Ottawa River Valley bereikt u de hoofdstad van Canada.
Dag 9: Ottawa
Ottawa biedt vele attracties en bezienswaardigheden. Bezoek het parlement, kijk naar de wisseling van de
wacht of maak een wandeling langs het Rideau Canal. Ontdek 1000 jaar menselijke geschiedenis in het
Canadian Museum of Civilization of werp een blik op de grootste collectie ter wereld van Canadese kunst in
de National Gallery of Canada. Geniet van de ByWard-markt, een kleurrijke boerenmarkt en de omliggende
straten, restaurants en boetiekjes.
Dag 10: Ottawa - Huntsville (362 km)
Vandaag rijdt u naar Algonquin Park. Tijdens uw bezoek aan dit park kan u wandelen, fietsen, varen en wilde
dieren bekijken.
Dag 11: Algonquin Park
Een tweede dag om Algonquin Park te verkennen. Vandaag kan u misschien een tocht maken met een
traditionele Voyageur kano - een unieke ervaring die lokaal kan worden geregeld - of u kan gewoon
ontspannen en genieten.
Dag 12: Huntsville - Niagara Falls(334 km)
De Georgian Bay Area biedt vele mooie vergezichten en enkele unieke bezienswaardigheden zoals Ste.
Marie - een gemeenschap gereconstrueerd om het verhaal van de vroege missionarissen en hun Huron
christelijke bekeerlingen te vertellen. Deze plaats biedt films en uitstekende displays. In dezelfde plaats is
Wye Marsh Wildlife Centre dé plek om de beroemde Wye Marsh Trumpeter Swans te bekijken. Een beetje
verderop kan u In Discovery Harbour twee perfect gereconstrueerde vroeg negentiende eeuwse schoeners
bekijken.
Inbegrepen activiteit: Muskoka Lakes Farm & Winery
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Bezoek aan Muskoka Lakes Farm waar van veenbessen een fantastische wijn gemaakt wordt.
Daarna rijdt u verder naar Niagara Falls waar u na de check-in de beroemde watervallen kan bezichtigen.
Dag 13: Niagara Falls
Inbegrepen Activiteit: Adventure Pass
Inclusief toegang tot Hornblower, White Water Walk, Journey Behind the Falls, Niagara´s Fury, een dag
parking en andere.
Dag 14: Niagara Falls - Toronto (127 km)
Vandaag rijdt u terug naar Toronto voor het terugbrengen van uw huurwagen en uw terugvlucht.
Transport
Samen met deze reis kan u ook de nodige vluchten en huurwagen reserveren. Vraag een volledige
offerte
Accommodatie
Voor deze reis kan u kiezen uit een verblijf in 2,5*-3* hotels of 3* hotels
2,5*-3* hotels zoals Days Inn Kingston, Les Suites Labelle Montreal, Travelodge Québec, Cairn Croft
Hotel Niagara Falls of gelijkaardig.
3* hotels zoals Bond Place hotel Toronto, Ambassador Hotel Kingston, Clarendon Hotel Québec,
Hidden Valley Resort Huntsville of gelijkaardig.
De juiste hotels worden vermeld bij de bevestiging van uw reis.

Prijs per persoon voor de rondreis, in euro CAOO006A
Prijzen en reservaties: Klik hier
Het programma is niet boekbaar indien de nachten in Niagara Falls vallen op de volgende data:
20-22/5,27-29/5,30/6-3/7, 2-4/9, 2/10/22!

Prijs per persoon voor de rondreis, in euro CAOO006B
Prijzen en reservaties: Klik hier

Opgelet: de vertrekdag bepaalt de prijs.
Inbegrepen in de prijs: 13 nachten hotelverblijf op basis van logies alleen, CN Tower, Toronto Harbour
cruise, 1000 Islands Cruise in Rockport, Bog to Bottle Discovery, Niagara Falls Adventure Pass, een
documentatiemap met kaarten en informatie, een reisgids ´Oost-Canada´ per dossier, verplichte belastingen
voor bezoekers naar Canada, bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vluchten, autohuur, de aanbevolen activiteiten, ETA-visum, inkomgelden en parkeergelden
voor de nationale parken, maaltijden, persoonlijke uitgaven en verzekeringen.
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