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DAG 1: AANKOMST IN TORONTO
Aankomst op de luchthaven van Toronto en opname van uw huurwagen. Rit naar het gereserveerde hotel waar u aan de receptie het 
‘roadbook’ voor deze trip zal ontvangen. De rest van de dag is vrij om deze multiculturele stad te verkennen. Toronto is rijkelijk bezaaid 
met restaurants, biedt een uitbundig en gediversifieerd nachtleven en meer dan uitgebreide shoppingmogelijkheden.

DAG 2: TORONTO
Tijd om de stad te verkennen: C.N. tower (Canadian National) van waar u een onvergetelijk uitzicht krijgt op de stad en de directe 
omgeving. Ontdek de architecturale geheimen van deze unieke constructie, wandel op het glazen observatieplateau of proef van de 
verfijnde keuken in het draaiend restaurant. (Toegangsticket voor het naast gelegen Ripley’s Aquarium inbegrepen). Eens terug op vaste 
grond kan je kuieren doorheen de winkelstraten, het shopping center EATON, via de mooie oude en nieuwe ‘City Hall’, het schitterende 
Ontario Museum en veel meer. Ook het theater en bruisende nachtleven hebben heel veel te bieden. Overnachting in Toronto.

DAG 3: TORONTO - HUNTSVILLE 220 KM
Reis via charmante dorpjes in noordelijke richting, door het prachtige natuurgebied van Muskoka, waar u een bezoek kan brengen aan 
het Muskoka Pioneer Village. De eindbestemming van vandaag is Huntsville, gelegen net buiten het Algonquin Provincial Park. Dit 
schitterend park is vooral gekend om zijn zorgeloze vakantiesfeer, activiteiten bij meren en rivieren en talrijke wandelpaden die u de 
schoonheid van de flora en flauna doen ontdekken. Overnachting in Huntsville.

DAG 4: HUNTSVILLE - KILLARNEY PROVINCIAL PARK 400 KM
Vandaag reist u verder naar het minder gekende ‘hinterland’ van Ontario, door dorpjes die hun bloei kenden door de hout- en mijnindustrie. 
Logies voor de volgende twee dagen is voorzien in de rustieke Killarney Mountain Lodge. Avondmaal inbegrepen.

DAG 5: KILLARNEY PROVINCIAL PARK
Deze regio is de grote inspiratiebron voor de artiesten van de «Group of Seven». Terwijl u deze regio doorkruist en de indrukwekkende 
landschappen ontdekt, begrijpt U snel waarom deze kunstenaars deze streek van sprankelende meren en «pré-cambien» granietformaties 
als vaste stek hebben uitgekozen. Het provincaal park Killarney, befaamd voor zijn uitstekende kampeermogelijkheden, is tevens een 
ideale omgeving voor wie houdt van kanovaren en het maken van uitgebreide wandelingen. Ontbijt en avondmaal inbegrepen.

DAG 6: KILLARNEY PROVINCIAL PARK -  TIMMINS 415 KM
Vandaag gaat het nog verder noordwaarts, richting Timmins. Deze regio is rijk aan mineralen, vooral aan goud en bezit meer dan 500 
meren en rivieren. Geniet van dit prachtige bosrijke en rotsachtige landschap. Logies in Timmins.

DAG 7: TIMMINS 
Verken de stad met het ‘Gouden hart’. Bezoek de plaatselijke kunstgalerijen, ga golfen of volg één van de wandelingen door het Boreal-woud. 
Optionele activiteit: verken de meren en rivieren per kajak of kano en hou uw ogen open: bevers en otters zijn dikwijls van de partij.

DAG 8: TIMMINS - WAWA 330 KM
Verlaat Timmins en rij verder naar het westen, richting Wawa. Het landschap in deze regio bestaat uit Boreal-bos, dramatische kliffen en 
meren. Eens aangekomen in Wawa, kan U relaxen in het park langs het water of de plaatselijke geschiedenis ontdekken in het Sandy 
Beach Eco-Interpretive Park.

DAG 9: WAWA - SAULT STE. MARIE 230 KM
Reis verder naar het zuiden via de Trans Canada Highway, langs de ruwe en rotsachtige kust van Lake Superior. Sault Ste. Marie, één van 
de grootste steden in het noordwesten van Ontario, biedt alle faciliteiten van een grootstad. Toch is de stad maar een paar minuten 
verwijderd van uitgestrekte bossen en valleien die bezoekers van over de hele provincie aantrekken. Logies.

DAG 10: SAULT STE. MARIE
Deze stad en de regio errond zijn vooral bekend om het Eco-toerisme, met heel wat parken zoals het Pancake Bay, Batchawana Bay en 
Lake Superior Provincial Park. Optionele activiteit: Ga aan boord van de Agawa Canyon Train voor een 1 dagsexcursie, 183 km. ten 
noorden van de stad. Wanneer het spoor het verste en hoogste punt van Agawa Canyon bereikt, daalt die daarna 150m. langs een 16 
km. lang pad tot in het dal van deze canyon. Nadien nog wat tijd voor een korte wandeling en dan terug naar Sault Ste. Marie.

DAG 11: SAULT STE. MARIE - MANITOULIN EILAND  350 KM
De dag start met een ontspannen rit door een indrukwekkend decor van bossen en meren. Het Manitoulin eiland is het grootste eiland 
ter wereld gelegen in een zoetwatermeer. Er zijn vijf reservaten van de «Ojibwa» stam op dit eiland, evenals het oudste dorp met lange, 
hoge smalle woningen, daterend van 500 jaar terug...  Leer en ontdek alles over dit stukje ‘uniek’ Canada en geniet van de vele activiteiten 
in en rond uw hotel. Logies op het eiland Manitoulin.

DAG 12: MANITOULIN EILAND
Een meesterwerk van de natuur met dan 100 meren o.a. het Manitou Meer. Het eiland is uitermate geschikt om heerlijk rond te varen, te 
vissen en zelf de duikers kunnen er genieten van een unieke onderwaterwereld. Verkiest U vaste grond, het Assininack museum, het 
Current-Howland museum en het Mississagi Lighthouse Museum in een vuurtoren, zijn meer dan geschikte alternatieven.

DAG 13: MANITOULIN EILAND - TOBERMORY  FERRY + 30 KM
Aan de zuidkust van het eiland, gaat u aan boord van de ferry die U van South Baymouth tot Tobermory brengt, dit tijdens een ontspannen 
2u. durende cruise. Daarna rijdt u Bruce Peninsula Park binnen, met heel wat wandelpaden, sportacitiveiten en unieke plekjes zoals het 
Fathom Five Marine Park, een onderwaterpark waar duikers naar scheepswrakken op zoek gaan. Logies.

DAG 14: TOBERMORY - NIAGARA FALLS 300 KM
U rijdt zuidwaarts richting Niagara Falls, de ‘honeymoon capital of the world’! Tijdens deze rit passeert u een prachtig heuvellandschap en 
daarna komt u in een regio van boom- en wijngaarden waar wijnen van wereldklasse gekweekt worden. Logies: Niagara Falls.

DAG 15: NIAGARA FALLS - TORONTO EN VERTREK 130 KM
Na een laatste wandeling, terugrit naar Toronto en inlevering van de wagen. Terugvlucht of individuele verlenging mits supplement.

Inbegrepen:
● 14 overnachtingen
● Dag 2: Toronto, toegang tot Ripley’s Aquarium.
● Dag 14: Niagara Falls - Hornblower Voyager to the Falls cruise.
● Maaltijden: 2 ontbijten en 2 avondmalen en de resort
   activiteiten in de Killarney Mountain Lodge.
● Een roadbook in het eerste hotel.
Niet Inbegrepen:
● Kosten voor de ferry  (+/- 1 uur 45 min.) South Baymouth tot    
   Tobermory (ter plaatse te regelen), ong. 85cad. voor wagen en 
   chauffeur, ong. 25cad. per extra persoon.

AFREIS: TORONTO

DAGELIJKS
01 MEI tot 04 OKTOBER 

DUUR
15 DAGEN / 14 NACHTEN

Prijs per persoon in EURO Overnachtingen, taksen & huurwagen.
Aantal personen 1 2 2x2 3 4 Suppl. Suppl.
Kamertype Single Dubbel 2 Dubbels Triple Quadruple Kind Kind
Wagentype Economy Compact Full Size Intermed. Full Size 02-09 y. 10-17 y.
Deuren 2 2 4 4 4
Economy hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05-16/05 ** 23/05-29/05/20 3.531 1.884 1.780 1.460 - 198 Adult
17/05-22/05 ** 30/05-17/06/20 3.711 1.971 1.858 1.518 - 198 Adult
22/06-29/07 ** 03/08-08/09/20 3.949 2.090 1.918 1.598 - 198 Adult
16/09-04/10/20 3.711 1.971 1.858 1.518 - 198 Adult
Suppl. ALAMO GOLD 76 38 19 26 -
Toeslag special Events, vertrek 
18-21/06, 30/07-02/08, 09-15/09 116 60 60 43 -
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