Autorondreis Hoogtepunten van Ontario
9 dagen/8 nachten

© MTOQ
Tijdens deze rondreis combineert u de grote steden van de provincie Ontario: het kosmopolitische en
bruisende Toronto en het monumentale Ottawa. Tussen beide steden voert de weg u langs de oever van
Lake Ontario en het met kleine meren bezaaide binnenland, met kleinere aantrekkelijke stadjes. Ook de
indrukwekkende Niagara Falls zijn natuurlijk niet te missen.
INBEGREPEN: toegang Toronto CN Tower, Thousand Islands cruise, Ottawa river cruise, een reisgids
´Oost-Canada´ en een documentatiemap
Dag 1: Toronto
Bij aankomst te Toronto, haalt u uw huurwagen op en reist u door naar Toronto.
Dag 2: Toronto
Vandaag geniet u van een dag in Toronto. U kan kuieren langs de waterkant, genieten van een cruise op het
meer, of de vele musea en attracties van Toronto ontdekken.
Inbegrepen activiteit
Toronto CN Tower met bezoek aan de observatie verdiepingen LookOut level & Glass Floor.
Dag 3: Toronto - Niagara Falls (130 km)
Maak een ontspannen rit langs Lake Ontario naar Niagara Falls. Even verder ligt op de oever van het meer
het historische stadje Niagara-on-the-Falls. De streek staat bekend om zijn boomgaarden en zijn talrijke
kleine wijnhuizen. Tijdens deze panoramische rit komt u langs Peller Estates en Inniskillin. Verder op de
Niagara Parkway liggen Queenston Heights Park, de bloemenklok en de Whirlpool stroomversnellingen.
Dag 4: Niagara Falls - Kingston (392 km)
U rijdt terug richting Toronto en dan voorbij de stad langs de oostelijke kant van het Lake Ontario tot aan de
St. Lawrence Seaway en dan verder naar het stadje Kingston.
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Dag 5: Kingston – Ottawa (196 km)
Zet uw reis verder langs de St Lawrence en bezoek onderweg Upper Canada Village in Morrisburg, of rij
rechtstreeks door naar Ottawa, Canada’s hoofdstad, die zich genesteld heeft aan de oevers van de Ottawa
Rivier.
Inbegrepen activiteit: Thousand Islands cruise (1uur)
Deze ontspannende 1 uur durende cruise voert u langs een wondermooi en weelderig landschap bezaaid
met luxueuze cottages en uitgestrekte plantages, waaronder bv. het beroemde Boldt Castle.
Dag 6: Ottawa
Hoogtepunten voor vandaag: het Parlement met de wissel van de wacht, het Canadian Museum of History of
de National Gallery of Canada. Geniet van de typische ByWard Market, een kleurrijke boerenmarkt, en van
de omliggende cafés, restaurants en winkeltjes.
Inbegrepen activiteit
In de loop van de dag scheept u in voor een Ottawa River cruise van 1u.
Dag 7: Ottawa – Lakefield/Keene regio(270 km)
Wanneer u in de richting van Peterborough rijdt, komt u voorbij een landschap van weiden tot aan de
Kawartha meren. Hier kan u uitrusten en genieten van de ontspannen sfeer van deze aan het water gelegen
vakantiestreek.
Dag 8: Lakefield/Keene regio – vrije dag
Rice Lake is een lang en smal meer, met meer dan 20 eilanden. De naam komt van de wilde rijstbedden die
er aan het einde van de 19de eeuw te vinden waren. Rond het meer ligt een landschap van glooiende
heuvels, met vele historische stadjes en dorpjes, waar u in de antiekwinkeltjes en shops kan stilhouden om
uw rit te onderbreken.
Dag 9: Lakefield/Keene regio – Toronto (165 km)
Vandaag laten we Rice Lake achter ons en vertrekken richting Toronto in aansluiting op de terugvlucht naar
Europa.
Aanbevolen Experience Canada pakket:
* Palaces & Palisades cruise: upgrade van 1000 islands cruise 1 uur naar 2 uur
* Museum of History - Grand Hall (Ottawa)
* Journey behind the falls (Niagara Falls)
Prijs per volwassene: € 44 en € 23 per kind 3-12j.
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 3* of in 4* hotels
3* zoals bv Holiday Inn downtown Toronto, Cairn Croft Niagara, Capital Hill Hotel Ottawa of
gelijkaardig.
4* zoals bv Chelsea Hotel Toronto, Mariott on the falls Niagara, Delta Waterfront Kingston of
gelijkaardig.
De juiste hotels worden vermeld bij de bevestiging van uw reis.
Prijs per persoon voor de rondreis, in euro
Prijzen en reservaties op http://www.gallia.be/Canada/rondreis/hoogtepunten_ontario.html .
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Opmerking: toeslag voor zaterdag nacht van toepassing voor Niagara Falls, Kingston en Lakefield – op
aanvraag
De vertrekdag bepaalt de prijs.
Inbegrepen in de prijs:8 overnachtingen op basis van logies, toegang Toronto CN Tower, Thousand Islands
cruise, Ottawa river cruise, een reisgids ´Oost-Canada´ per dossier en een documentatiemap, verplichte
belastingen en HST kortingen voor bezoekers naar Canada en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen in de prijs: internationale vluchten, aanbevolen activiteiten pakket, ETA-visum, huurwagen,
parkeerplaatsen bij de hotels, toegangsbiljetten voor de natuurparken en attracties, persoonlijke uitgaven,
verzekeringen
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