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DAG 1: AANKOMST TE HALIFAX
Bij aankomst op de luchthaven van Halifax, opname van de huurwagen en rit naar het voorziene hotel. Logies: Lord Nelson Hotel.
DAG 2: HALIFAX
Volledige dag voor uitgebreid stadsbezoek, oa. De Old Clock en de Citadel, de pittoreske waterkant met de Historic Properties, gezellige
winkeltjes en restaurants. Logies.
DAG 3: HALIFAX - PEGGY’S COVE - LUNENBURG - HALIFAX
230 KM.
Deze voormiddag rijdt u naar het schilderachtige Peggy’s Cove, een mekka voor kunstschilders en fotografen. Vervolgens richting
Mahone Bay waar u geniet van een uitgebreide wandeling langs het water en naar Lunenburg, één van de ‘World Heritage Sites’ van de
UNESCO. U vindt er ook een interessant museum: het Fisheries Museum of the Atlantic. Terug naar Halifax voor logies.
DAG 4: HALIFAX - LISCOMB MILLS / N.S.
220 KM.
Vandaag volgt u de ruwe, oostelijke kustregio richting Martinique Beach - een aaneenschakeling van baaien, eilandjes en glashelder
water. In het Musquodoboit Railway Museum herleeft u de gloriedagen van Nova Scotia en in Sherbrook Village ondergaat u de scharme
van dit typisch 19de eeuws vissersdorp. Logies te Liscomb Mills.
DAG 5: LISCOMB MILLS - SYDNEY
240 KM.
Deze morgen volgt een rustige rit naar Port Hawkesbury en dan rijdt u via de oevers van het Bras d’Or-meer richting Sydney. Tijd voor
een eerste verkenningstocht door de stad. Logies: Cambridge Suites Sydney of gelijkwaardig.

AFREIS: HALIFAX
DAGELIJKS
01 MEI tot 30 SEPTEMBER
DUUR
15 DAGEN / 14 NACHTEN

DAG 6: SYDNEY - BADDECK
170 KM.
Vergeet niet een bezoek te voorzien aan het Fortress of Louisburg, een immens grote fortificatie die de Fransen in de 18e eeuw
optrokken. Het complex vormt onderdeel van een restauratieproject dat alle gebouwen, tuinen, straten herstelt in de oude staat. Eind
van de dag bereikt u Baddeck bekend om het Alexander Graham Bell Museum; de uitvinder van de telefoon.
DAG 7: BADDECK - CABOT TRAIL - CAPE BRETON HIGHLANDS - BADDECK
300 KM.
Op het mooie Cape Breton Island volgt u de adembenemende ‘Cabot Trail’ naar het uitgestrekte ‘Highlands National Park’, een ruig
natuurreservaat, omspoeld door de oceaan. Deze pittoreske weg kronkelt via talloze liefelijke plaatsjes in en om het park en biedt een
spectaculair uitzicht op de kust. Indien u houdt van ‘pure natuur’ dan dient u beslist een extra bezoek aan het natuurreservaat van Cape
Breton te voorzien. In Cheticamp kan u aan een optionele walvisobservatietrip deelnemen en kennis maken met traditionele
kunstambachten. Terug naar Baddeck voor logies.
DAG 8: BADDECK - PICTOU / N.S.
220 KM.
Vandaag rijdt u door een regio rijk aan Schotse geschiedenis en tradities. Plan een oponthoud te Antigonisch en bezoek er de ‘Room of
the Clans’ in de lokale universiteitsbibliotheek. Volg dan de kust richting Cape George waar u op zonnige, heldere dagen kan genieten
van prachtige panorama’s op de omliggende eilanden. Overnachting: Pictou Lodge of Evening Sail B&B of gelijkwaardig.
DAG 9: PICTOU - CHARLOTTETOWN / P.E.
100 KM. + FERRY
U rijdt deze ochtend aan boord van de ferry die u naar Wood Islands brengt. Voorzie een oponthoud in het Northumberland Provincial
Park vooraleer via rustige, kleine weggetjes richting Charlotteville te rijden. In de hoofdstad van deze kleine provincie verdienen het
‘Province House’, het ‘Confederation Centre of Arts’, de Saint Dunstan’s Basilica en het oude centrum zeker een bezoek.
DAG 10: CHARLOTTETOWN - CAVENDISH - CHARLOTTETOWN
100 KM.
Vooraleer naar het Prince Edward Island National Park te rijden, houdt u halt bij ‘Fort Amherst-Port-la-Joye National Site’ gelegen ten
zuiden van de stad. In Cavendish staat het ‘Green Gables House’, beroemd door de boeken van de schrijfster Lucy Maud Montgomery.
Dan terug naar Charlottetown voor logies.
DAG 11: CHARLOTTETOWN - MONCTON / N.B.
190 KM.
Via de indrukwekkende Confederation Bridge bereikt u Moncton - New Brunswick. Maak er kennis met de boeiende geschiedenis van de
‘Acadians’ en breng een bezoek aan Magnetic Hill, één van de meest bezochte attractieparken van Canada.
DAG 12: MONCTON / N.B. - SAINT JOHN / N.B.
150 KM.
Vandaag rijdt u door het prachtige Fundy National Park naar Hopewell Cape waar zee en wind zorgen voor origineel gesculpteerde
rotsformaties. Ontdek daarna Saint John waar u in het oude centrum tal van historische gebouwen, winkels en restaurants aantreft die
nog steeds getuigen van een rijke handelsactiviteit. Een interessante bezienswaardigheid bij de stad is de Bay of Fundy met de “Reversing
Falls Rapids”, geen watervallen maar brede stroomversnellingen die tweemaal per dag ‘omkeren’. Logies gedurende twee nachten in het
hotel Delta of gelijkwaardig.
DAG 13: SAINT JOHN / N.B. EN OMGEVING
210 KM.
Vanaf de Carleton Martello Tower en de Fort Howe Lookout krijgt u een schitterend uitzicht op de stad. Vergeet niet een uitstapje te
maken naar de zuidwesthoek van deze provincie waar u de charme ontdekt van het wonderlijke stadje St. Andrews met elegante, oude
huizen en enkele interessante musea. Voor de kust liggen hier tal van eilandjes verspreid en op het prachtige Campobello Island kan u
het vroegere landhuis van Franklin Roosevelt bezoeken.
DAG 14: SAINT JOHN / N.B. - HALIFAX / N.S.
250 KM. + FERRY
Vandaag rijdt u aan boord van de ferry die u naar Digby in Nova Scotia brengt (ticket voor wagen en passagiers inbegrepen in de prijs).
Van hieruit rijdt u oostwaarts tot Annapolis Royal, gesticht door Europeanen in 1605. Via de schilderachtige ‘Evangeline Trail’ naar
Wolfsville en bezoek aan de ‘Grand Pré National Historic Site’. Deze trip eindigt te Halifax met overnachting in het hotel Atlantica.
DAG 15: VERTREK UIT HALIFAX
Vrije tijd of laatste shopping-tour. Rit naar de luchthaven en inlevering van de huurwagen.
Terugvlucht of individuele verlenging mits supplement.

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 02-11 y. 12-17 y.
Deuren
2
2
4
4
4
Standard / Moderate Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020
2.912
1.503
1.400
1.125
970
72
311
01/06 - 30/06/2020
3.111
1.598
1.485
1.191
1.024
74
319
01/07 - 31/08/2020
3.349
1.718
1.545
1.271
1.084
74
319
01/09 - 30/09/2020
3.111
1.598
1.485
1.191
1.024
74
319
Suppl. ALAMO GOLD
76
38
19
26
19
-
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