Canadese Contrasten
16 dagen / 14 nachten
Rondreis met Engelstalige gids
(Nederlands- en meertalige begeleiding)

Dag 1: Brussel
Toronto
Lijnvluchten vanuit Brussel naar Toronto. Onthaal en
transfer naar het hotel. De rest van de dag is vrij.
Verblijf: Courtyard by Marriott.
Dag 2: Toronto - Niagara Falls - Toronto (290 km)
Kennismaking met de andere deelnemers. Daarna
verkenning van de stad met o.a. de provinciale
parlementsgebouwen,
het
commerciële
centrum,
waterfront, Chinatown en de CN Tower. Via het
historische dorp Niagara-on-the-Lake bereiken wij een
van de zeven natuurwonderen van de wereld: de
Niagara Falls. Vrije tijd ter plaatse om van het
watergeweld te genieten en vast te leggen op film of
foto! Terugrit naar Toronto. Verblijf: Courtyard by
Marriott.
Dag 3: Toronto - Ottawa (400 km)
Vandaag gaat het in oostelijke richting naar Ottawa.
Onze route loopt langs indrukwekkende farmlands,
rivieren en langs de meren van de Rideau Waterway.
Bij aankomst in Ottawa, de federale hoofdstad,
genieten we van een stadsrondrit met alle belangrijke
bezienswaardigheden: de parlementsgebouwen, de
openbare tuinen, de ambtswoningen van de premier en
van de gouverneur generaal, Byward Market, het
stadhuis en nog veel meer. Verblijf: Travelodge Ottawa
Hotel of Best Western Plus Victoria Park Suites.
Dag 4: Ottawa - Québec City (460 km)
We verlaten Ottawa richting Québec City en volgen
Canada’s eerste autoweg, Chemin du Roy, diep in
Frans- Canada en langs typische Frans-Canadese
dorpjes en steden waar we worden ondergedompeld in
de “echte” Franse cultuur. In Quebec, de enige
ommuurde stad van Noord Amerika en een door de
Verenigde Naties beschermd monument, bezoeken we
de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad,
zoals: Place Royale, de citadel en Battlefields Park.
Verblijf: Hotel Clarion, Hotel Lindbergh of Auberge
Quebec.
Dag 5: Québec City
Vrije dag om te genieten van een terrasje of te
winkelen. Er is mogelijkheid om deel te nemen aan een
facultatieve excursie naar Tadoussac voor een
boottocht ter observatie van de walvissen...een unieke
belevenis. Een stop is voorzien aan de waterval van

Montmorency vooraleer, in de loop van de namiddag,
terug te keren naar het hotel. Verblijf: Hotel Clarion,
Hotel Lindbergh of Auberge Quebec.
Dag 6: Québec City - Montréal (255 km)
We ruilen Québec City voor Montréal, ’s werelds op één
na grootste Franstalige stad. Montréal is een unieke
combinatie van de verschillende culturen die Canada
stichtten. We maken er kennis met de Olympische
installaties, Mount Royal, McGill University, de
shopping- en zakencentra en het oude centrum.
Verblijf: Lord Berri, Espresso Hotel of Holiday Inn
Express.
Dag 7: Montréal - Toronto (550 km)
Vertrekkend uit Montréal volgen we de machtige St.
Lawrence River terug naar het agrarische Ontario en
Toronto. Stop in Kingston. Optionele cruise in Thousand
Islands regio. Verblijf: Courtyard by Marriott.
Calgary
Dag 8: Toronto
Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven.
Regelmatige lijnvlucht naar Calgary en transfer naar
het hotel. Verblijf: Sandman City Centre.
Dag 9: Calgary - Banff N.P. - Canmore (125 km)
’s Ochtends vroeg genieten we van een sightseeing tour
van “the Stampede City”. Tevens genieten we er van
zowel historische bezienswaardigheden zoals de
Calgary Tower en Fort Calgary, als van de moderne
wolkenkrabbers in het commerciële district. Daarna
gaat het westwaarts naar de voet van de Rocky
Mountains en Banff National Park. Hier komen we in het
majestueuze berggebied met z’n eeuwig besneeuwde
bergtoppen, gletsjers en kleurrijke meren. We
verkennen de regio en zien het Banff Springs Hotel,
Tunnel Mountain en Bow Falls. Verblijf: Coast Canmore
Hotel.
Dag 10: Canmore - Columbia Icefield - Canmore
(260 km)
Vrije dag om te genieten van de ruime sportfaciliteiten
of om de winkels van Banff te bezoeken. Er is tevens
een facultatieve spectaculaire dagexcursie langs de
“Icefields Parkway”, algemeen aanzien als een van
Canada’s mooiste routes. Een hoogtepunt is Lake
Louise, het juweel van de Rockies, en één van Canada’s
meest gefotografeerde landschappen. Elke nieuwe
bocht in de weg onthult nieuwe adembenemende
zichten. Een tocht per Ice Explorer brengt ons tot op de

www.azura-travel.com

met indrukwekkende fjorden en witte sneeuwtoppen.
We verlaten de ongerepte natuur voor een sightseeing
in de metropool Vancouver. We maken er kennis met
Stanley Park, Prospect Point, English Bay, Gastown en
Chinatown. De namiddag is vrij voor verdere exploratie
van de stad. Verblijf: Sandman City Centre.

Athabasca Glacier. Terug naar Banff/Canmore in de late
namiddag. Verblijf: Coast Canmore Hotel.
Dag 11: Canmore - Kamloops (490 km)
Vandaag rijden we langs de befaamde Trans-Canada
Highway. De “Kicking Horse Shoe pass” brengt ons in
British Columbia en Yoho National Park om via de
“Rogers pass” Glacier National Park te bereiken. Verder
gaat het dan via Monashee en Selkirk Mountains naar
Kamloops. Verblijf: Ramada Inn.

Dag 14: Vancouver - Victoria - Vancouver (140
km)
Vrije dag om verder te genieten van alles wat
Vancouver te bieden heeft. Een facultatieve excursie
brengt ons per ferry langs de eilanden in de “Straight of
Georgia” naar Victoria. Bezoek aan ondermeer Butchart
Gardens (met een indrukwekkende flora verzameld uit
de hele wereld), de parlementsgebouwen en het Royal
British Columbia Museum. Per ferry gaat het dan in de
late namiddag terug naar Vancouver. Verblijf: Sandman
City Centre.

Dag 12: Kamloops - Whistler (475 km)
We verlaten het rollende ranchland van “Cowboy
Country” en volgen het spectaculaire spoor van de
Thompson en Faser rivier. Onze bestemming voor
vandaag is Whistler, een bekend skioord en een in alle
seizoenen populair vakantieoord. Er is een facultatieve
rondvlucht per watervliegtuig over het Garibaldi
Provincial Park met uitzicht over het natuurreservaat en
zijn vulkanische bergtoppen, Alpijnse meren en
grasvelden. Verblijf: Whistler Village Inn & Suites of
Holiday Inn Sunspree.

Dag 15: Vancouver
Brussel
Transfer naar de luchthaven. Terugvluchten
bestemming Brussel. Overnachting aan boord.

met

Dag 16: Brussel
Aankomst op de luchthaven van Brussel

Dag 13: Whistler - Vancouver (125 km)
Vandaag gaat het zuidwaarts langs de spectaculaire
“Sea-to-Sky Highway” doorheen een prachtig landschap
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Prijs per persoon
in dubbelkamer

Toeslag
single

Korting
triple

16/05 – 30/05 – 13/06

2580 €

920 €

220 €

04/07 – 25/07 - 08/08

2900 €

920 €

220 €

29/08 – 05/09

2580 €

920 €

220 €

Prijzen op basis van taksen, brandstoftoeslagen en wisselkoersen geldig op 09/12/2014

Inbegrepen in de basisprijs:
• De vluchten met United in economische klasse (L)
• Luchthaventransfers dag 1 & dag 15
• Het verblijf in vermelde hotels of gelijkwaardige
• Dagelijks licht ontbijt
• Bagagehandling in de hotels (1 stuk per persoon)
• De volledige rondreis per autocar of minibus met airconditioning
• Rondreis met Engelstalige commentaar
• Bijstand van een Nederlands-/meertalige begeleider tijdens de rondreis
• De plaatselijke taksen
• De luchthaventaksen en fueltoeslag (325 €)
• De B.T.W.

Niet inbegrepen:
• Verzekering
• De maaltijden
• De dranken
• Luchthaventransfers dag 8
• De persoonlijke uitgaven
• Gebruikelijke fooi voor gids en chauffeur
• Facultatieve bezoeken en activiteiten
• Eventuele verhoging van luchthaventaksen, brandstoftoeslagen en/of
wisselkoersen
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