Produit

Eastern Explorer
Reis doorheen de Canadese wildernis en ontdek de nederzettingen van de Nieuwe Wereld, de paden van de pioniers
en ook de moderne multiculturele steden. Geniet tijdens dit mooie avontuur van de prachtige natuur, van de kleine
ruisende beekjes tot de donderende watervallen van Niagara Falls.
Pluspunten:
- Thousand Islands boot cruise
- Bezoek Niagara Falls en vaar tot aan de voet van de watervallen
- Ontdek het land van de inheemse volkeren in Sainte-Marie
Goed om te weten :
- Optie helikoptervlucht of rit in het Skywheel voor een adembenemend uitzicht over Niagara Falls
- Optie dagexcursie Tadoussac met boottocht en walvissenobservatie

Dag 1 : Brussel – Toronto

Chelsea Hotel****
U landt in Pearson, de internationale luchthaven van Toronto. Individuele transfer naar uw hotel. Maak kennis met de
gids en geniet van de rest van de dag om Vancouver vrij te verkennen. Overnachting in Toronto.
Dag 2 : Toronto

Chelsea Hotel****
’s Ochtends inbegrepen ontbijt en de kans om uw medepassagiers beter te leren kennen. U vertrekt op sightseeing
tour doorheen Vancouver. Ontdek het stadscentrum en de residentiële wijken van deze kosmopolitische stad met
onder andere het Eaton Centre, het oude en het nieuwe stadhuis, Casa Loma, Yorkville en de Universiteit van
Toronto. U reist langs het Rogers Centre, de CN Toren en de havenbuurt voor een compleet overzicht van de stad. U
heeft de rest van de dag vrij om deze zelf verder te verkennen. Overnachting in Toronto. Canadees ontbijt
inbegrepen.
Dag 3 : Toronto – Montreal – 545 km

Delta by Marriott**** of Nouvel Hotel & Spa****
U vertrekt ‘s ochtends op een gezellige rit oostwaarts. U volgt de noordkust van het Lake Ontario meer langs
eindeloze kilometers glooiend akkerland. U ontdekt het prachtige gebied van het Thousand Islands vakantieoord waar
u geniet van een ontspannende cruise. Nadat u van het unieke landschap en zijn geluiden heeft genoten stapt u
opnieuw op de reisbus om richting Montreal te reizen. Overnachting in Montreal. Canadees ontbijt inbegrepen.
Dag 4 : Montreal

Delta by Marriott**** of Nouvel Hotel & Spa****

Deze ochtend ontdekt u de tweede grootste Franstalige stad van de wereld tijdens een rondleiding. De bruisende stad
van Montreal verenigt de twee stichtende culturen van Canada en biedt u een opmerkelijke mix van geschiedenis en
moderniteit. In het stadcentrum ontdekt u het Olympic Complex, het charmante « Old Montreal », de McGill
Universiteit, de residentiële wegen van Mount Royal en de drukke winkelstraten. U heeft de namiddag vrij om de stad
zelf te verkennen. Overnachting in Montreal. Continentaal ontbijt inbegrepen.
Dag 5 : Montreal – Quebec City – 250 km

Delta by Marriott****
U verlaat de kosmopolitische sfeer in Montreal om langs een gedeelte van de eerste koetsroute van Canada te reizen,
de « Chemin du Roy», tot diep in het Franstalige Canada. Ontdek de typisch Frans-Canadese dorpjes en steden en
proef de Franse cultuur rondom u. Eénmaal aangekomen in Quebec City wordt u rondgeleden langs de stadswallen
van de oude stad. U ontdekt Lower Town, de benedenstad, de Citadel, Battlefields Park en de versierde stadspoort.
Overnachting in Quebec City. Canadees ontbijt inbegrepen.
Dag 6 : Quebec City

Delta by Marriott****
Een vrije dag om dit Werelderfgoed zelf verder te ontdekken. U krijgt de kans een optionele dagexcursie te maken
naar Tadoussac waar u van een 3 uur durende boottocht geniet op de St. Lawrence rivier aan de monding aan de
Saguenay rivier om de walvissen te observeren. Ontdek de spectaculaire watervallen van Monterey, 30 meter hoger
dan de wereldberoemde Niagara Falls. U kan de rest van de dag deze historische Frans-Canadese stad met haar
nauwe straatjes en unieke boetieken zelf verder ontdekken. Overnachting in Quebec City. Canadees ontbijt
inbegrepen.
Dag 7 : Quebec City – Ottawa – 445 km

Delta by Marriott****
U reist westwaarts langs de oevers van de St. Lawrence rivier, voorbij Montreal, over de grens met Ontario en door
naar Ottawa, de hoofdstad van de Canadese natie. Onderweg geniet u van een heerlijke lunch in de Sucrerie de la
Montagne, een authentieke « cabane à sucre / sugar shack » (suikerhuis met esdoornsap als specialiteit) restaurant in
de pionier stijl. Eénmaal aangekomen in Ottawa geniet u van een rondleiding. Ontdek de Parlementsgebouwen, de
residentie van de Eerste Minister en de Gouverneur Generaal, het Rideau Canal door UNESCO erkend als
Werelderfgoed, en nog veel meer. De rest van de dag kan u de stad op uw eigen tempo verkennen. Overnachting in
Ottawa. Canadees ontbijt en lunch inbegrepen.
Dag 8 : Ottawa

Delta by Marriott****
Deze ochtend ontdekt u het inheemse Turtle Island ontbijt op Victoria Island. U heeft de namiddag om zelf de talrijke
musea en kunstgalerijen te bezoeken, te winkelen in Sparks Street Mall of om van een cruise te genieten langs één
van de vele waterwegen van de stad. Overnachting in Ottawa. Ontbijt inbegrepen.
Dag 9 : Ottawa – Midland – 448 km

Quality Inn Conference Centre*** of Comfort Inn**
Uw avontuur leidt u westwaarts langs schitterende meren, ruisende beekjes, diepe wouden en typisch noordelijke
dorpjes. Ontdek het prachtige provinciaal park Algonquin en wandel er langs de schilderachtige paadjes. Dit immens
reservaat van het wildleven en het woud is de favoriete bestemming om er met de tent rond te trekken tijdens de
zomermaanden, en u krijgt er nu zelf een voorproefje van. Niet veel later bereikt u het gebied van het Muskoka
vakantieoord. Overnachting in Midland. Continentaal ontbijt inbegrepen.
Dag 10 : Midland – Niagara Falls – 256 km

Hilton Fallsview****
Ontdek Sainte-Marie in het land van de « Hurons », de inheemse volkeren, de Wendat, en geniet van uw ontbijt. Deze
fascinerende historische site van 3 aren biedt een gedetailleerde reconstructie van de eerste binnenlandse Europese
gemeenschap in Canada. Vervolgens reist u zuidwaarts voorbij Toronto en doorheen de boom- en wijngaarden van
het Niagara schiereiland met als eindbestemming Niagara Falls. Een spannende boottocht met de « Hornblower
Niagara Cruises – Voyage tot de Falls » leidt ons tot aan de voet van de donderende watervallen voor een
onvergetelijk ervaring. U ontdekt vanaf de top van de toren « Skylon Tower » een adembenemend uitzicht over de
watervallen en het omliggende district van Niagara. Hierna kan u tijdens een optionele excursie een helikoptervlucht
maken of meerijden in het « Niagara Skywheel » voor een onvergetelijk uitzicht over het gebied van Niagara Falls.
Deze avond kan u deze huwelijksreishoofdstad van Noord-Amerika zelf vrij verkennen. Overnachting in Niagara Falls.
Canadees ontbijt inbegrepen.
Dag 11 : Niagara Falls – Toronto – 131 km

Chelsea Hotel****
Deze ochtend verlaat u Niagara Falls langs de panoramische Niagara Parkway doorheen het historische dorp
Niagara-on-the-Lake, de thuisbasis van het Shaw Festival. Hier ontdekt u een kleine maar bloeiende gemeenschap
die erg trots is op de nog steeds aanwezige negentiende-eeuwse sfeer. Na een korte rit terug naar Toronto eindigt
deze begeleide rondreis. ’s Avonds geniet u van het speciale « Vaarwel Canada » diner in de CN Toren. Overnachting
in Toronto. Canadees ontbijt en diner inbegrepen.
Dag 12 : Toronto – Brussel

Vandaag komt een eind aan dit mooie avontuur. Maak van deze laatste uren gebruik om te winkelen en eventuele
souvenirtjes te kopen of om de stad verder te ontdekken. Begeef u naar de internationale luchthaven van Toronto,
Pearson, voor uw terugvlucht met als bestemming België. Canadees ontbijt inbegrepen.
Dag 13 : Brussel

Aankomst te Brussel Nationaal.

Saison 2021
prix par personne

Nos prix incluent
- De aangeboden vluchten en de luchthaventaksen
- Het verblijf in de vermelde hotels of gelijkaardige
- De hoteltaksen
- Vervoer per autocar met airconditioning
- Begeleiding door een Nederlandstalige gids
- De inbegrepen excursies
- 11 ontbijten, 1 lunch en 1 diner
- Het dragen van de bagage (1 per persoon)

Les prix ne comprennent pas
- De fooien voor de chauffeurs en de begeleiders ($2 a $3 elk, per dag en per persoon – gebruikelijk
in de Verenigde Staten)
- Het vluchtsupplement indien u kiest voor een andere luchtvaartmaatschappij of een andere
reserveringsklasse
- De maaltijden en bezoeken tenzij anders vermeld
- De optionele excursies
- De persoonlijke uitgaven
- De verzekeringen

Dates de départ
3 juin 2018
8 juillet 2018
12 août 2018
26 août 2018
9 septembre 2018
16 septembre 2018

