Eastern Explorer

Autocar rondreis
Engelstalige begeleiding

ESCORTED TOURS

DAG 1: AANKOMST TE TORONTO
ZONDAG
Na aankomst neemt u naar keuze bus of taxi (niet inbegrepen) tot
aan het hotel Chelsea. Check-in, eerste kennismaking met de gids
en daarna vrije tijd. Logies.
DAG 2: TORONTO
MAANDAG
Na een gezellig ontbijt, neemt u deel aan een stadsrondrit van
Toronto met o.a. Old & New City Hall, Casa Loma, de waterkant
met Ontario Place en de marina, het Roger Centre, CN Tower, enz.
Het middagmaal is vrij (niet inbegrepen) en in de namiddag is er
tijd voor optionele bezoeken, eigen ontdekking of voor shopping.
DAG 3: TORONTO - MONTREAL
DINSDAG
Vroeg uit de veren! Op tocht langs de St. Lawrence rivier en via
de oevers van Lake Ontario reist u door een onmetelijke
landbouwstreek. Iets voorbij Kingston brengt u een bezoek aan
het gebied van "Thousand Islands" en wacht u een ontspannende
boottocht door het merengebied. Doorreis tot Montreal en logies
in het hotel Fairfield of Lord Berri.
BEGELEID VAN
TORONTO tot
TORONTO
AFREISDATA
MEI:
31
JULI:
05
AUG.:
09
23
SEPT.:
06
13
Begeleid: ENGELS
DUUR
12 DAGEN / 11 NACHTEN

DAG 4: MONTREAL
WOENSDAG
Vandaag ontdekt u Montreal, de grootste Franssprekende stad
van Noord-Amerika. Stadsrondrit met o.a.: Mount Royal, het
Olympisch dorp, Place Jacques Cartier en Le Vieux Montréal, Mc.
Gill University, enz. Vrije namiddag. Logies: Fairfield Lord Berri.
DAG 5: MONTREAL - QUEBEC CITY
DONDERDAG
Na een ontspannen ochtendwandeling verlaat u Montréal en reist
via “Le Chemin du Roy” en schattige, typische dorpjes naar het
charmante Québec City. Meteen na aankomst, stadsrondrit langs
de oude stadsomwalling, via de Citadel en het Battlefields Park en
door het historische stadscentrum. Logies: Hotel Le Concorde.
DAG 6: QUEBEC CITY
VRIJDAG
U geniet van een vrije dag om zelf op ontdekking te gaan: de
oude stadsmuren met indrukwekkende poorten, bezoek de Lower
Town en het Battlefields Park, het terras Dufferin met prachtig
zicht op de rivier en veel meer. Een optionele dagtrip naar
Tadoussac wordt ter plaatse aangeboden. Logies opnieuw in
Québec City.
DAG 7: QUEBEC CITY - OTTAWA
ZATERDAG
Langs de St. Lawrence rivier op weg naar Ottawa - hoofdstad van
Canada. Onderweg lunch in een originele “sucrerie” waar u
wegwijs wordt gemaakt in de bereiding van Maple Syrup. Eens in
Ottawa maakt u meteen kennis met de voornaamste bezienswaardigen van de stad: Parliament Buildings, de residentie van de
Eerste Minister, “Le Rideau”, het National Arts Center en veel
meer. Logies: Delta Ottawa of Marriott.

Prijs per persoon in euro
PERIODE
10/05 - 15/10/2020
Extra nacht Toronto Chelsea
extra deluxe ontbijt buffet per nacht pre/post

36

SINGLE
3.024
240
27

DUBBEL
2.121
120
27

DAG 8: OTTAWA
ZONDAG
De dag begint met een ontspannen 'Turtle Island Breakfast' op
Victoria Island. De namiddag is vrij en laat u toe zelf op verkenning
te gaan in musea, kunstateliers, excentrieke modeboetieks of om
gewoon wat te wandelen.
DAG 9: OTTAWA - MIDLAND
MAANDAG
Vandaag komt u voor het eerst in kontakt met de echte “vrije”
natuur: glinsterende meren, kolkende rivieren, donkere wouden,
... Op uw trip door het Algonquin Provincial Park maakt u kennis
met één van de geliefkoosde vakantieverblijven uit de regio
(wandeling in het park wordt voorzien). Aankomst te Midland en
logies in het hotel Quality Inn Conference Centre.
DAG 10: MIDLAND - NIAGARA FALLS
DINSDAG
U start met een bezoek aan Ste. Marie Among the Hurons. Ooit
het hoofdkwartier van Europese missionarissen, nu volledig
heropgebouwd. Dan via de fruit- en wijnstreek van de provincie
Ontario naar Niagara Falls. De spectaculaire boottrip “Voyager to
the Falls” ontbreekt natuurlijk niet en wanneer u de lift tot boven
in de Skylon Tower neemt, geniet u van een adembenemend
panorama op de omgeving. De rest van de avond is vrij. Logies:
Hilton Hotel and Suites Fallsview.
DAG 11: NIAGARA FALLS - TORONTO
WOENSDAG
Deze ochtend volgen we de prachtige Niagara Parkway tot het
plaatsje Niagara-on-the-Lake met een typisch 19e Eeuwse sfeer.
Tijd voor wandelingen, shopping en nadien terugreis naar Toronto.
Vanavond wordt u uitgenodigd op ons afscheidsfeest met diner in
de imposante CN Tower. Logies: Chelsea Hotel.
DAG 12: VERTREK UIT TORONTO
DONDERDAG
Tijd voor een laatste wandeling of voor ultieme shopping. Vrije,
individuele transfer (niet inbegrepen) naar de luchthaven.
Aankomst in België de volgende dag.
Inbegrepen:
- 11 Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Rondreis per luxe-autocar met Engelstalige begeleider
die voor Nederlandstalige klanten in het Nederlands alle
individuele vragen zal beantwoorden.
- Bagagehandling: 1 valies per persoon.
- Het stadsbezoek van Toronto, Montréal, Quebec en Ottawa en alle
diensten vermeld in het programma.
- Boottocht “Voyage to the Falls” te Niagara en door het gebied van
de Thousand Islands, toegang tot de Skylon Tower en tot het park
van Algonquin.
- Dagelijks ontbijt, lunch in een sucrerie en afscheidsfeest
(diner) in Toronto.
- Alle provincietaksen en de G.S.T.
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