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DAG 1: AANKOMST TORONTO        ZATERDAG
Na aankomst op de luchthaven, neemt u naar keuze bus of taxi 
(niet inbegrepen) tot aan het voorziene hotel Courtyard by Marriott 
Downtown. Check-in en vrije tijd.

DAG 2: TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO ZONDAG
Maak kennis met de andere medereizigers tijdens een gezellig 
ontbijt. Daarna neemt de gids u mee op een interessante stadsrondrit 
en rijdt u door de rijke wijnbouwregio van Ontario tot aan de 
indrukwekkende Niagara Falls. Geniet van dit imposant schouwspel 
en van een extra bezoek aan het historische 'Niagara-on-the-Lake'. 
Terug naar Toronto voor logies.

DAG 3: TORONTO - OTTAWA                          MAANDAG
Vandaag volgt u de oevers van Lake Ontario, door een golvende 
landbouwstreek tot Ottawa, hoofdstad van Canada. Meteen na 
aankomst te Ottawa, uitgebreide stadsrondrit met als hoogtepunten: 
Parliament Buildings, het National Arts Center, het pittoreske kanaal 
'Le Rideau', Byward Market, City Hall, enz. Logies: Capital Hill Hotel 
of Best Western Downtown.

DAG 4: OTTAWA - QUEBEC CITY DINSDAG
Doorreis via het prachtig natuurgebied van de 'Laurentides' naar 
Québec, de enige, ommuurde stad van Noord Amerika en bakermat 
van de Franssprekende beschaving. De stadsrondrit neemt u mee 
naar het Battlefields Park, Terrasse Dufferin, Chateau Frontenac, 
Place Royale, La Citadelle, enz. Logies: Travelodge of Hotel 
Lindbergh of Hotel Ambassadeur.

DAG 5: QUEBEC CITY  WOENSDAG
Volledig vrije dag voor eigen verkenning. Ter plaatse wordt een 
facultatieve dagexcursie naar Tadoussac voorgesteld met mogelijke 
deelname aan een 3u. durende 'whalewatch' boottocht. Daarna via 
de beroemde Montmorency Falls terug naar Quebec voor logies.

DAG 6: QUEBEC CITY - MONTREAL                   DONDERDAG
Via de oevers van de imposante St. Lawrence-rivier reist u door 
pittoreske dorpjes en stadjes, midden een schitterende natuur 
richting Montreal. Tijdens een uitgebreide stadsrondrit maakt u 
kennis met o.a. Mount Royal, de universiteit Mc Gill, het Olympisch 
dorp en de Biodôme, Old Montreal met gezellige restaurantjes, enz. 
Logies: Hotel Faubourg of Lelux of Chrome.

DAG 7: MONTREAL - TORONTO VRIJDAG
We verlaten Montreal en volgen het uitgestrekte Lake Ontario, via 
het pittoreske dorp Morrisburg en door de schitterende regio van de 
'Thousand Islands' richting Toronto. In dit prachtig natuurgebied 
kan u deelnemen aan een ‘optionele’ bottocht tussen de eilanden. 
Na aankomst te Toronto, vrije tijd om de stad op eigen houtje te 
verkennen. Logies: Courtyard by Marriott Airport of gelijkwaardig.
 

DAG 8: TORONTO - CALGARY  (VLUCHT)   ZATERDAG
U wordt van het hotel naar de luchthaven van Toronto gebracht (*)  
Per vliegtuig gaat de trip nu naar Calgary waar u meteen na 
aankomst naar het gereserveerde hotel Sandman Hotel City Centre 
gebracht wordt. Vrije tijd en eerste verkenning van de stad. (Vlucht 
uit Toronto tussen 10u.-15u.).

DAG 9: CALGARY- BANFF N.P. - CANMORE           ZONDAG
Vandaag wordt gestart met een uitgebreide sightseeing tour. Een 
combinatie van oud en nieuw met o.a. Calgary Tower, Fort Calgary, 
het financiële district en het domein waar jaarlijks de 'Stampede' 
gehouden wordt. Nadien, via de uitlopers van de "Rocky Mountains" 
richting Banff National Park. Een namiddag gedomineerd door 
imposante bergen, glinsterende gletsjers, schitterende meren met 
een uitgebreid bezoek aan Banff: Tunnel Mountain, Bow Falls, het 
indrukwekkende Banff Springs Hotel, enz. Daarna tot Canmore voor 
logies. Coast Canmore Hotel.

DAG 10: CANMORE / BANFF N.P.  MAANDAG
Vrije dag te Banff voor eigen verkenning, tijd voor shopping of 
deelname aan de facultatieve excursie naar Lake Louise en het 
Columbia Icefield met busrit op de glinsterende ijsmassa. Terug 
naar Canmore voor logies.

DAG 11: CANMORE / BANFF N.P. - KAMLOOPS  DINSDAG
Vandaag gaat U op tocht door de impressionante Rocky Mountains 
en via de Kicking Horse Pass en het Yoho National Park bereikt U 
de Columbia River Valley. De 'Transcanada Highway 1' slingert zich 
hoog in de bergen, door Glacier National Park, via de Rogers Pass 
en ontelbare ranches en uitgestrekte weilanden zo tot Kamloops. 
Logies: Ramada Inn.

DAG 12: KAMLOOPS - WHISTLER WOENSDAG
We verlaten deze 'cowboy'streek en trekken verder westwaarts, via 
Cache-Creek en via de machtige vallei van de Fraser-rivier met 
diepe, donkere canyons. U komt voorbij Lillooet, ooit een vermaard 
handelscentrum ten tijde van de Gold Rush. Eindpunt is Whistler, 
een populaire vakantiebestemming. Optionele excursie per 
watervliegtuig over het Garibaldi Park of activiteiten in Whistler zelf. 
Logies: Whistler Village Inn & Suites.

DAG 13: WHISTLER - VANCOUVER  DONDERDAG
Verder zuidwaarts, via de schilderachtige 'Sea to Sky'-highway tot 
Vancouver. Een uitgebreide stadsrondrit van Vancouver brengt U 
naar o.a. Stanley Park met het indrukwekkend Aquarium, English 
Bay, Prospect Point, Gastown, Chinatown en de rest van de dag is 
vrij voor eigen verkenning. Logies: Sandman Hotel City Centre.

DAG 14: VANCOUVER  VRIJDAG
Vrije dag voor eigen verkenning, tijd voor shopping of voor een 
wandeling tussen de marktkraampjes van Granville Island. Ter 
plaatse krijgt u de kans om deel te nemen aan een facultatieve 
dagexcursie naar Victoria en Butchart Gardens. Logies.

DAG 15: VERTREK UIT VANCOUVER ZATERDAG
Tijd voor een laatste wandeling en daarna vrije, individuele transfer 
(niet inbegrepen) naar de luchthaven. Terugreis en aankomst in 
België de volgende dag.

INBEGREPEN:
- 14 Overnachtingen in de vermelde hotels.
- Dagelijks ontbijt (14 - meestal continental breakfast).
- Rondreis per luxe-autocar met  Engelstalige begeleider.
- De vlucht Toronto/Calgary indien de formule Land + 
  Air gekozen werd.

- Transfer van het hotel naar
   de luchthaven en van de luchthaven 
   naar het hotel op dag 8 (*) indien 
   gekozen werd voor de formule Land 
  + Air. 
- De stadsbezoeken zoals aangeduid, de
  vermelde ferry-tochten, alle aangeduide 
  bezoeken.
- Bagagehandling: 1 valies per persoon.
- Alle provincietaksen en de G.S.T.
 

TranscanadaTranscanada
BEGELEID VAN

TORONTO tot VANCOUVER

AFREISDATA
MEI : 16 30
JUNI: 13
JULI: 04 18
AUG: 01 22 29
SEP: 05 12

   Begeleid: Engels.

DUUR
15 DAGEN / 14 NACHTEN

Autocar rondreis 
Engelstalige begeleiding

Prijs per persoon in euro
PERIODE SINGLE DUBBEL TRIPLE
16/05 - 30/09/2020 Rondreis zonder tussenvlucht 3.319 2.075 1.792
16/05 - 30/09/2020 Rondreis met binnenlandse vlucht 3.736 2.497 2.210
Extra nacht Toronto Courtyard by Marriott of gelijkwaardig (uitgezonderd 31/07-01/08)
   11/05-30/09/2020 maandag-woensdag 277 139 101
   11/05-30/09/2020 donderdag-zondag 226 113 83
Extra nacht Vancouver Sandman Hotel City Centre

11/05-31/05/2020 206 103 75
01/06-30/09/2020 265 133 95
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