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DAG 1: AANKOMST HALIFAX.
Na aankomst vrije transfer (niet inbegrepen) naar het voorziene 
hotel en logies. ’s Avonds is er een welkomst receptie en maakt 
u kennis met de gids en met de andere passagiers.

DAG 2: HALIFAX – PORT-AUX-BASQUES
Via Truro en Antigonish reist u naar Cape Breton Island. Te North 
Sydney gaat u aan boord van de ferry die u naar Port-aux-
Basques brengt, op het eiland Newfoundland. Logies aan boord 
van de ferry of aan land (ontbijt, avondmaal).

DAG 3: PORT-AUX-BASQUES – PORT AU CHOIX.
U rijdt door de Codroy vallei en bereikt Corner Brook, de grootste 
stad in het westen van dit eiland. Beknopte rondrit, daarna 
doorreis naar het Gros Morne National Park tot Port au Choix 
waar u een bezoek brengt aan de National Historic Site. Intrek in 
het hotel en logies (Ontbijt, middagmaal, avondmaal).

DAG 4: PORT AU CHOIX – L’ANSE AU CLAIR.
Deze morgen gaat u aan boord van de ferry die u van St. Barbe 
door de Strait of Belle Isle naar Labrador brengt. U rijdt tot aan 
Red Bay Natural Historic Site waar de Basken in de 16e eeuw een 
drukke walvishandel kenden. Logies (ontbijt, avondmaal).

DAG 5: L’ANSE AU CLAIR – ST. ANTHONY.
Terug per ferry naar Newfoundland en richting l’Anse aux 
Meadows Historic National Site, erkend door de UNESCO als regio 
van wereld erfgoed. Luister naar de verhalen van troepen Vikings 
die hier duizend jaar geleden rondtrokken. (Ontbijt, avondmaal).

DAG 6: ST. ANTHONY – COW HEAD
Geniet van een boottocht op zee vanuit St. Anthony, op zoek naar 
walvissen. Daarna reist u verder naar Cow Head waar u de 
volgende twee nachten logeert (ontbijt, avondmaal).

DAG 7: COW HEAD - TOURING GROS MORNE
Uitgebreid bezoek aan het schitterende park van Gros Morne, 
wellicht het hoogtepunt van deze reis. Bovenop de 805m. hoge 
top van dit park krijgt u een magnifiek uitzicht over de hoog-
vlakten, de kustlijn en de gletsjerdalen. Er wordt ook een 
interessante boottocht georganiseerd die u de ‘Tablelands’ laat 
zien, een eigenaardig gevormd gesteente en in deze streek is er 
veel kans om arenden, walvissen en zeerobben te spotten. Logies 
(ontbijt, box lunch en avondmaal).

DAG 8: COW HEAD – GANDER
Nog een laatste blik op de schitterende natuur van het Gros 
Morne National Park, daarna verder via Deer Lake richting Gander. 
Onderweg bezoek aan het Mary March Regional Museum in 
Grand Falls-Windsor. Logies in Gander voor 2 nachten (ontbijt).

DAG 9: GANDER - TWILLINGATE - CLARENVILLE
Geniet van een schitterende tocht langs de ruwe rotskust van 
Notre Dame Bay die u naar het prachtige havenstadje Twillingate 
brengt. Hier, aan het uiterste puntje van dit schiereiland, bezoek 
aan het mooie Long Point Lighthouse. Eens terug in Gander gaat 
u nog op verkenning in het North Atlantic Aviation Museum. Dan 
doorreis naar Clarenville voor logies. (Ontbijt, lunch, avondmaal).

DAG 10: CLARENVILLE - BONAVISTA & TRINITY
De dag start met een ontspannen rit door het mooie Terra Nova 
National Park, gelegen tussen de Newman & Clode Sound; u 
maakt er kennis met het harde leven van de bewaker van het 
Cape Bonavista Lighthouse. In de namiddag doorreis naar Trinity, 
één van de aantrekkelijkste dorpjes uit de regio. De bochtige 
straatjes en houten huizen zullen u zeker charmeren. De dag 
eindigt te Clarenville voor logies. (Ontbijt, lunch, avondmaal).

DAG 11: CLARENVILLE - ST. JOHN'S 
U volgt de grillige kustroute tot het aantrekkelijke Brigus, ooit de 
residentie van de befaamde poolreiziger Bob Bartlett. Daarna 
verder naar St. John's, hoofdstad van deze provincie. Na aankomst, 
begeleide trip door de stad. In het oude centrum ontdekt u 
prachtige huizen in 'Victoriaanse' stijl, geniet van de drukte in de 
pittoreske haven, u passeert de Cathedral of St. John's the Baptist 
en de heuveltop Signal Hill biedt een schitterend uitzicht op de 
regio. Logies gedurende 2 nachten. (Ontbijt, avondmaal).

DAG 12: ST. JOHN'S 
Deze voormiddag rijdt u naar Bay Bulls waar u geniet van een 
onvergetelijke boottocht door het beschermd natuurgebied van 
Witless Bay. Nadien, bezoek aan de meest oostelijke punt van 
Noord-Amerika, nl. Cape Spear National Historic Site. De 
namiddag is vrij voor eigen verkenning en/of shopping. (ontbijt).

DAG 13: VERTREK UIT ST. JOHN'S
Vrije tijd, daarna vrije transfer (niet inbegrepen) van het hotel 
naar de luchthaven voor terugreis.

INBEGREPEN:
12 overnachtingen, 24 maaltijden (ontbijten, middagmalen en 
avondmalen), het transport per autocar zoals aangeduid, de 
bezoeken en sightseeing tours zoals vermeld, diensten van een 
professionele Engelstalige gids, de bagagehandling (1 valies 
per persoon), lokale taksen en GST, rekening houdende met de 
“rebate”.

DAG 12: MAIN BROOK - HUMBER VALLEY 450 KM.
De beroede 'Viking Trail' brengt u vandaag terug zuidwaarts tot in Humber Valley, een schitterende regio waar liefhebbers van 
openluchtactiviteiten hun hart kunnen ophalen. Wandelen, kayaken, fietsen, zip-linen ofwel een rondje golf spelen of u laten verwennen 
in het nabij gelegen spa-complex van Prevonia. Logies voor 2 nachten in Steady Boork, Humber Valley.

DAG 13: HUMBER VALLEY / CORNER BROOK 
Vandaag vormt Corner Brook de uitvalsbasis voor verkenning van de regio met o.a. de Humber Arm Valley en Steady Brook Falls van 
waaruit u ook het ski-resort van Marble Mountain kan bezoeken. Geniet van de panoramische weg naar Lark Harbour en Bottle Cove 
met beschermde baaien en pittoreske vissersdorpjes. Blijft u in Corner Brook zelf, breng dan beslist een bezoek aan het Margaret 
Bowater Park, the Newfie Bullet en het monument van Captain Cook of ga op ontdekking in het stadsmuseum. Logies.

DAG 14: HUMBER VALLEY - DEER LAKE 65 KM.
Vrije voormiddag. Daarna terugrit naar Deer Lake en inleveren van de wagen op de luchthaven. Terugvlucht of individuele verlenging 
mogelijk mits supplement.

DROP-OFF: toeslag inbegrepen in de vermelde forfait prijs.

ENGELSTALIG BEGELEID 
van

HALIFAX tot ST. JOHN’s
AFREISDATA

JUNI: 05 12 26
JULI: 03 17 24 31
AUG: 07 14 21
SEPT: 04 11

DUUR
13 DAGEN / 12 NACHTEN

ENGELSTALIG BEGELEIDE 
AUTOCARREIS

Prijs per persoon in EURO
Aantal personen 1 2 3 4
Kamertype Single Dubbel Triple Quad
05/06 - 30/09/2020 4.229 3.365 3.116 3.096
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