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Na aankomst op de luchthaven, vrije transfer (niet inbegrepen) 
naar het gereserveerde hotel Westin Grand Central of gelijk-
waardig. De rest van de namiddag is vrij voor eigen verkenning.

DAG 2: NEW YORK
U geniet van een halve dag stadsrondrit als eerste kennismaking 
met deze bruisende stad: Broadway & Times Square, Rockefeller 
Center, Empire State Building, Fifth Avenue, Central Park, Ground 
Zero... en veel meer. Vrije namiddag voor eigen verkenning (zie 
opties pagina 14). Logies. 

DAG 3: NEW YORK - BOSTON
's Morgens vroeg verlaten we de stad en reizen langs de 
schitterende kustregio van Connecticut en Rhode Island naar 
Boston, Massachusetts. Aankomst in de namiddag en meteen 
start een stadsrondrit door het historische centrum van Boston 
met o.a. Copley Square en Beacon Hill Park. Daarna vrije tijd en 
logies: Sheraton Framingham of gelijkwaardig.

DAG 4 : BOSTON - NIAGARA FALLS
Vandaag brengt de autocar ons door het hartje van de staat 
Massachusetts waar een kort oponthoud voorzien wordt aan het 
pittoreske stadje Stockbridge.  Daarna, door het golvende 
landschap van de staat New York en de prachtige wijngaarden 
rond de Finger Lakes, tot Buffalo en de beroemde Niagara Falls. 
Na aankomst, intrek in het hotel Best Western Cairn Croft of 
gelijkwaardig. Vrije tijd en logies. (B).

DAG 5: NIAGARA FALLS - TORONTO - NIAGARA FALLS
Deze ochtend verlaat u de 'falls' voor een uitgebreid bezoek aan 
de moderne stad Toronto. U ontdekt er de voornaamste 
toeristische plaatsen en een optionele lunch wordt voorzien in 
het reusachtige shoppingcenter EATON. In de namiddag terug 
naar Niagara Falls en bezoek aan de wereldberoemde watervallen. 
Mogelijke deelname aan een optionele boottrip tot aan de voet 
van de watervallen en optioneel diner in de Skylon Tower waar u 
vanaf uw tafel het spel van kleur en licht bewonderen. Logies: 
Best Western Cairn Croft. (B).

DAG 6: NIAGARA FALLS - AMISH COUNTRY - LANCASTER
Deze voormiddag reist u zuidwaarts door de mooie, glooiende 
landschappen van de staat Pennsylvania en via enkele pittoreske 
dorpjes bereikt u de streek waar de Amish wonen. U ontdekt er 
de 'good old times', het leven zonder wagen en zonder moderne 
voorzieningen. Logies: Marriott Lancaster at Penn. (B).

DAG 7: LANCASTER - GETTYSBURG - WASHINGTON
Vandaag brengt u een bezoek aan Gettysburg, historisch erg 
belangrijk daar hier de strijd voor de onafhankelijkheid gestreden 
werd.  Daarna doorreis tot Baltimore voor een korte stadverkenning 
en optionele lunch. Eind van de namiddag, aankomst te 
Washington en intrek in het hotel Marriott Courtyard DC-US 
Capitol of gelijkwaardig, voor logies. (B).

DAG 8: WASHINGTON
De voormiddag wordt gevuld met een interessante stadsrondrit 
waar u meer verneemt over de geschiedenis en de politieke 
kracht die van deze stad uitgaat. U rijdt voorbij beroemde 
gebouwen en monumenten zoals het Witte Huis, het Kapitool, 
Smithsonian Institute, Washington Memorial, Lincoln Memorial 
en Arlington Cemetery. De namiddag is vrij voor eigen verkenning 
of voor shopping. Vanavond kan u deelnemen aan een optioneel 
sightseeing trip langs de verlichte monumenten. (B). 

DAG 9: WASHINGTON - PHILADELPHIA - NEW YORK
De 'driehoek' van onze reis wordt gesloten met de terugreis 
richting New York. Onderweg bezoek aan Philadelphia met o.a. 
het National Historic Park, Penn's Landing, de beroemde 'Liberty 
Bell', Independance Hall en het National Constitution Center. 
Deze trip eindigt in New York waar u aankomt rond 17u30.
Logies: Westin Grand Central of gelijkwaardig. Vrije tijd en logies. 
(B).

DAG 10: VERTREK UIT NEW YORK
De tijd die u nog rest kan u gebruiken voor ultieme shopping of 
voor extra sightseeing naar keuze. Daarna vrije transfer (niet 
inbegrepen) van het hotel naar de luchthaven en terugreis. 
Verlenging mogelijk mits supplement. 

INBEGREPEN:
- 9 Overnachtingen in de vermelde hotels (of gelijkwaardig). 
- 6 Ontbijten (meestal continentaal), geen ontbijt in    
  New York.
- Het transport per moderne autocar met klimaatregeling
- De diensten van een Nederlandstalige gids.
- Sightseeing: New York, Boston, Niagara Falls, Toronto,
  Gettysburg, Washington D.C., Philadelphia.
- Alle vermelde bezoeken.
- Lokale taksen en GST in Canada.

AFREISDATA
BEGIN en EINDE: NEW YORK

Mei: 29
Juli: 10 24
Sept: 04 25

DUUR
10 DAGEN / 9 NACHTEN

Autocar rondreis 
Begeleiding NederlandsAmazing CitiesAmazing Cities

Prijs per persoon in EURO
Periode Single Dubbel Triple Quad Kind 8-16 j.
29/05-30/09/2020 2.380 1.537 1.321 1.238 671

Wings ‘n WheelsWings ‘n Wheels  - Website & Promotions: www.wnw.be/america   - Website & Promotions: www.wnw.be/america 
5656


