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21-daagse familierondreis per huurauto

OOST-CANADA
ONTARIO & QUEBEC

Oost-Canada staat bekend om haar prachtige natuur 
met duizenden meren, wildlife en uitgestrekte 
bossen, maar zeker ook om de bruisende steden. 

De provincies Ontario en Quebec staan bol van 
interessante cultuur, met steden als Montréal, 
Québec en Ottawa. Maar Oost-Canada moet het ook 
hebben van een prachtige natuur met waterrijke 
parken als het Algonquin Provincial Park en ruige 
berggebieden zoals het gebied rond Mt. Tremblant.

Tijdens deze 3-weekse rondreis worden 
overweldigende natuur - waarbij je op één dag zowel 
beren als walvissen kunt spotten - en wereldse 
steden en grote watervallen met elkaar afgewisseld. 

Tijdens deze reis, verblijf je in familiekamers in goede 
en centraal gelegen middenklasse hotels, meestal 
voorzien van een zwembad. Ook het parkeren van 
uw huurauto is bij de hotels eenvoudig te regelen.



Dag 1: Amsterdam – Toronto
Na aankomst, haal je de huurauto op en rijd je naar het hotel, waar je 3 nachten zult verblijven.
Overnachting in The Westin Harbour Castle (standaard kamer Lake View, 2 x queen size bed), met uitzicht op 
Lake Ontario en de skyline van Toronto. Het centraal gelegen hotel heeft een binnenzwembad.

Dag 2 en 3: verblijf Toronto
Twee volle dagen om deze metropool te ontdekken. Deze grote stad is te vergelijken met steden als Chicago 
en San Francisco, en beïnvloed door de veel culturen. Er is voor ieder wat wils. De leukste manier is om per 
hop on/ hop off bus de stad door te gaan, zodat je niet alleen veel ziet, maar ook nog eens uitleg krijgt. 
Breng ook zeker een bezoek aan de St. Lawrence Market, een levendige overdekte markt waar je lekker kunt 
eten.  Ga de CN-Tower op voor een grandioos uitzicht over de stad of slenter door Chinatown en Little Italy. 
Mocht je de stad even willen ontvluchten, ga dan naar Toronto Islands.
Overnachtingen in The Westin Harbour Castle (standaard kamer Lake View, 2 x queen size bed).

Dag 4: Toronto – Niagara Falls (ca. 125 km / ca. 1,5 uur)
Door boom- en wijngaarden gaat de reis verder naar de wereldberoemde Niagara Falls. Dit zijn niet de 
hoogste watervallen, maar de hoeveelheid water die zich naar beneden stort maakt deze watervallen tot 
één van de indrukwekkendste ter wereld. Niagara Falls is de benaming van drie watervallen langs de 
internationale grens tussen de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. 
Aan zowel de Canadese als Amerikaanse zijde ligt een stad met de naam Niagara Falls. Het Canadese Niagara 
Falls telt ongeveer 80.000 inwoners, het Amerikaanse broertje 50.000. Je kunt heel gemakkelijk naar de 
andere kant wandelen om de watervallen vanuit een ander perspectief te bekijken. Een aanrader is een 
boottocht met de Maid of the Mist naar de voet van de watervallen. Je rijdt door naar de idyllische plaats 
Niagara-on-the-Lake (ca. 15 min); het is er veel rustiger en heeft een heel andere sfeer. Overnachting in 
Hotel 124 On Queen (suite, king size bed & sofabed). 

Dag 5: Niagara Falls – Kingston (ca. 400 km / ca. 4 uur)
Verder naar Kingston, de voormalige hoofdstad van Canada. Neem vooral de highway 2 via Cobourg en 
Belleville en stap onderweg uit om te genieten van het prachtige Lake Ontario. Dwars door dit meer loopt de 
grens tussen Canada en Amerika. Kingston is een charmant plaatsje, met zijn vele historische gebouwen, fort 
en oude huizen. De studentenstad Kingston draagt de bijnaam ‘Limestone City’, omdat veel historische 
gebouwen in Kingston zijn opgetrokken uit kalksteen. Populair zijn de boottochten door het labyrint van de 
Thousand Islands. Overnachting in Delta Kingston Waterfront (standaard kamer waterfront, 2 x queen size 
bed) met binnenzwembad. 

Dag 6: Kingston – Montréal (ca. 290 km / ca. 3 uur)
Op weg naar Montréal en vanaf Gananoque kunt u de Thousand Island Parkway nemen. Deze prachtige weg 
gaat vlak langs de Thousand Islands. Montréal is na Toronto de grootste stad van Canada en na Parijs de stad 
met de meeste Franstalige inwoners ter wereld. Het vormt het culturele hart van Canada en als een van 
Noord-Amerika's oudste steden heeft Montréal een boeiende geschiedenis en prachtige architectuur. 
Overnachting in Hotel Bonaventure (standaard kamer, 2 x queen size bed), met zwembad  en tuin op het dak 
en 2 restaurants. 
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https://www.marriott.com/hotels/travel/yyzwi-the-westin-harbour-castle-toronto/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
https://www.124queen.com/hotel/
https://www.marriott.com/hotels/travel/ygkdk-delta-hotels-kingston-waterfront/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
https://hotelbonaventure.com/en/
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Dag 7 & 8: verblijf Montréal
Twee volle dagen om Montréal, een stukje Frankrijk in Canada, te ontdekken. Te voet, per fiest of met 
de metro. Leuk om te bezoeken is Montréal Botanical Garden: prachtig aangelegde tuinen, een 
bomencollectie, vijvers en fonteinen, en fantastische binnentuinen. Een wijk die ook niet mag 
ontbreken is La Plateau, met hippe winkels, eigenzinnige restaurants en te gekke muurschilderingen. 
De felgekleurde Victoriaanse huizen met gietijzeren trappen maken deze wijk tot een walhalla voor 
(hobby-)fotografen. Parc du Mont-Royal is een mooie plek voor een picknick, vanaf het plein bij Chalet 
du Mont-Royal kunt genieten van het mooiste uitzicht over Montréal.
Overnachtingen in Hotel Bonaventure (standaard kamer, 2 x queen size bed).

Dag 9: Montréal – Quebec (ca. 260 km / ca. 3 uur)
Volg de noordelijke oever van de St. Lawrence River naar Québec, de oudste en wellicht charmantste 
stad van Canada. Deze door muren omringde stad heeft een onmiskenbaar Europees karakter. 
Overnachting in Hôtel 71 (deluxe kamer, 2 x queen size bed), gelegen in de oude binnenstad.

Dag 10: verblijf Quebec
De koloniale binnenstad is goed bewaard gebleven door de hoge stadsmuur en vestingwerken (‘Les 
Remparts’). In het westelijke deel van Vieux-Québec is de stadsmuur het meest intact gebleven. Old 
Town is verdeeld in Haute-Ville (Upper Town) en Basse-Ville (Lower Town) en staat op de 
Werelderfgoedlijst van UNESCO. De twee gedeelten zijn verbonden via de steile trap ‘Escalier Casse-
Cou’ en de ‘funiculaire’, een kabelspoorweg tussen het Terrasse Dufferin (Haute-Ville) en Rue Petit-
Champlain (Basse-Ville). 

Dag 11:  Quebec – Tadoussac (ca. 215 km / ca. 3 uur, inclusief ferry)
Vroeg vertrek naar het noorden, langs de St. Lawrence rivier. Onderweg wordt het landschap 
gedomineerd door ruige bergketens die tot in de rivier doorlopen. Per gratis ferry kun je het water 
oversteken naar het dorp Tadoussac, gelegen op de plek waar de Saguenay-rivier in de St. Lawrence-
rivier uitmondt. Overnachting in Hotel Tadoussac (standaard kamer, 2 x queen size bed), een 
historisch hotel met uitzicht over de baai met buitenzwembad.

Dag 12: verblijf Tadoussac
Tadoussac is door de UNESCO tot Werelderfgoed uitgeroepen en is een van de oudste dorpjes van 
Canada. Dit charmante plaatsje is prachtig gelegen; omringd door heuvels en nabij de Saquenay Fjord. 
Tadoussac is het vertrekpunt voor boottochten op zoek naar walvissen die hier voor de kust 
regelmatig gezien worden. Door de menging van het warme, zoete water van de Saguenay en het 
koude, zoute water van de St. Lawrence komt er veel plankton voor. Plankton vormt voedsel voor 
walvissen, die hier dan ook vaak gespot worden. Door de grote diepte van het fjord komen vooral 
witte walvissen en bultrugwalvissen hier in groten getale voor. Het hotel kan helpen bij het 
organiseren van een whalewatch cruise. 

VERVOLG DAG-TOT-DAG PROGRAMMA

https://hotel71.ca/en/
https://www.hoteltadoussac.com/en/the_hotel/
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Dag 13: Tadoussac – Saint- Alexis-des Monts (ca. 500 km / ca. 6 uur)
De reis gaat verder naar St.-Alexis-des-Monts en het nabijgelegen Lac-a-l’ Eau Claire. Je kunt het eerste stuk 
via de fjorden route rijden bovenlangs naar Saguenay. Na Saguenay bij Lac Saint Jean neemt u highway 155 
richting St.-Alexis-des-Monts. Een wat langere, maar prachtige rit. Overnachting in Auberge du Lac-à-L’eau 
Claire (deluxe room Auberge, 2 x queen size bed), een comfortabel familiehotel aan het meer. Met een 
binnenzwembad, restaurant, kajakverhuur en gratis parkeren.

Dag 14 & 15: verblijf Saint-Alexis-des Monts
Saint-Alexis-des-Monts is een kleine gemeente in Québec. Het is gelegen in de Laurentian Mountains en 
wordt omringd door valleien, heuvels en honderden meren. Een groot deel van de gemeente maakt deel uit 
van het Mastigouche Wildlife Reserve, waar jagen, vissen, wandelen en kanoën geliefde activiteiten zijn.  
In het nabij gelegen Maurice National Park kun je bovendien mountainbiken, golfen, windsurfen of zeilen op 
het meer. Overnachtingen in Auberge du Lac-à-L’eau Claire (deluxe room Auberge, 2 x queen size bed).

Dag 16: Saint-Alexis-des Monts – Ottawa (ca. 300 km / ca. 3 uur)
Ottawa is de hoofdstad van Canada, maar vergeleken met andere steden niet erg groot. Daardoor ligt alles 
vlakbij elkaar en kun je al lopend de stad bezoeken. Downtown Ottawa biedt een leuke mix tussen oude 
gebouwen en moderne architectuur met daarin leuke winkels. Bezoek ook zeker het bruisende ByWard 
Market met vele marktkramen en gezellige terrasjes. Overnachting in The Metcalfe (standaard kamer, 2 x 
queen size bed), met binnenzwembad en eigen parkeergarage (tegen betaling).

Dag 17: Ottawa – Huntsville / Algonquin Provincial Park (ca. 350 km / ca. 4 uur)
In westelijke richting door heuvelachtig akkerland en het Muskoka merengebied naar het plaatsje Huntsville, 
bij het Algonquin Provincial Park. Het overweldigende natuurgebied bestaat uit ongeveer 40 eilanden met 
gevarieerde begroeiing, waar je heerlijk kunt wandelen of kanoën. Overnachting in de prachtig gelegen  
Killarney Lodge (Shoreline 1-bedroom cabin met sofabed), inclusief  volpension. Deze lodge ligt op een eigen 
schiereilandje en alle cabins kijken uit op Lake of Two Rivers. Er is een klein privé strand, zodat zwemmen in 
het meer mogelijk is. Tijdens je verblijf beschik je over eigen kano’s.

Dag 18 & 19: verblijf Huntsville / Algonquin Provincial Park
Algonquin Provincial Park is het grootste en oudste park van Ontario biedt 7.800 vierkante kilometer 
beboste heuvels, moerassen, rivieren en duizenden meren die met elkaar in verbinding staan. Het zuidelijke 
parkdeel is te verkennen via Highway 60. Algonquin dankt zijn naam aan de Algonquin-indianen, die er ooit 
woonden. Tegenwoordig bevolken elanden, beren, otters, vossen en wasberen het gebied.

Dag 20: Huntsville - Toronto – vertrek naar Amsterdam (ca. 200 km / ca. 2 uur)
Terug naar de luchthaven van Toronto om de huurauto in te leveren. Vertrek per KLM om 17:00 uur.

Dag 21:  Aankomst  Schiphol
Aankomst in Amsterdam.

VERVOLG DAG-TOT-DAG PROGRAMMA

https://www.lacaleauclaire.com/en/resort/lodging/mauricie/the-inn/
https://www.themetcalfehotel.com/
https://www.killarneylodge.com/
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Richtprijs per persoon (uitgaande van 2 volwassenen & 2 kinderen tot 12 jaar):

VOLWASSENE: € 3.475,- per persoon
KIND TOT 12 JAAR: € 3.295,- per persoon

Inbegrepen:
- Vluchten per KLM in economy class
- Luchthavenbelastingen
- 20  x 24 uur autohuur : Ford Escape SUV 4 personen (of gelijkwaardig type), inclusief  alle verzekeringen, 
GPS en medebestuurder
- 20 overnachtingen in genoemde hotels en kamertypes, op basis van logies (tenzij anders genoemd)

Niet inbegrepen:
- Stoelreserveringen KLM
- Niet genoemde maaltijden, drankjes
- Resort fee
- Lokale belastingen
- Excursies en activiteiten
- Fooien en persoonlijke uitgaven
- Verzekeringen

Bijkomende kosten:
- Dossierkosten € 50
- Bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50
- Evt. reis- en / of annuleringsverzekering(en)

Het reisschema en de prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en / of beschikbaarheid, zolang er 
geen definitieve reservering is gemaakt.

Voor het reizen naar Canada, dienen alle reizigers in het bezit te zijn van een geldig paspoort.
Daarnaast dient er online reistoestemming te worden aangevraagd:

Wat is eTA: Gaat u korter dan zes maanden naar Canada, dan is het verplicht om online reistoestemming 
aan te vragen. De reistoestemming heet Electronic Travel Authorization (eTA) en is vergelijkbaar met de 
Amerikaanse ESTA. De eTA dient u online aan te vragen voordat u per vliegtuig naar Canada vertrekt. 
Meestal wordt de aanvraag binnen enkele minuten goedgekeurd. De kosten bedragen $7 per persoon en 
moeten worden voldaan per creditcard (wijzigingen voorbehouden).

Aanvragen: U vraagt uw eTA aan via http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp. Doe dit op tijd, uiterlijk 
twee weken voor vertrek! Een eTA is vijf jaar geldig, maar vervalt als u  een nieuw paspoort krijgt.
Let op: In Nederlandse paspoortnummers komt de letter O niet voor. Typ dus niet per ongeluk de letter O in 
plaats van het getal 0 (nul), u kunt dan geweigerd worden op de vlucht.

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp

