Reis Oost Amerika en Canada

(Van Boston naar Washington naar Toronto)
Wie gaan er mee? Jenny en Marcel

Wanneer? Maandag 3 t/m dinsdag 18 augustus 2015

De reis:
Vliegen naar Boston met IcelandAir

prijs

jenny

mars

1534

767

767

(1 tussenstop reistijd 10.35 uur)
*bij reistijd 23 uur, kosten 1080
585

Autohuur
Dodge Grand Caravan (of gelijkwaardig)

automaat

met airconditioning

4-deurs uitvoering

Boston Airport, Boston, Verenigde Staten

Geschikt voor 7 personen

0

Dag 1 Amsterdam – Boston maandag 3 aug
Vandaag vlieg je van Amsterdam naar Boston. Na het passeren van de douane ga je op eigen gelegenheid en kosten naar ‘het
Athene van de USA', waar je de eerste twee nachten overnacht. Boston is een erg gezellige stad met veel sfeer en
geschiedenis. Een biertje drinken is leuk in Cheers. Deze bar is door de gelijknamige serie bekend geworden. De bar heet in
real life de Bull & Finch Pub en alleen de entree is gebruikt voor de serie. Het interieur was in een studio.
Overnachting:

Boston Hotel Buckminster
Fenway Kenmore, Boston Erg

828

goed 8,1Score uit 1410 beoordelingen
Prijs voor 2 nachten

Kaer met Queensize BedGRATIS annuleren - BETAAL LATER

We hebben er nog
maar 4 vrij op onze site!

-21%
€ 510 € 408

Dag 2 Boston dinsdag 4 aug

408

Te voet door Boston! De Freedom Trail staat op het programma, een vier kilometer lange wandelroute langs alle hoogtepunten
van de stad. Boston is een echte wandelstad. We raden het dan ook sterk af om hier met een auto te rijden. De Freedom Trail
begint bij het Boston Common, dat een soort Central Park van Boston is. Het ligt midden in de stad en wordt omringd door
historische gebouwen. Het Massachusetts State House met de gouden koepel is indrukwekkend. Hierachter ligt Beacon Hill.
Hier vind je historische huizen, veelal gebouwd met rode bakstenen. Iets verder ligt Faneuil Hall & Quincy Marketplace,
bestaande uit drie marktgebouwen met daar middenin een sfeervol plein met terrasjes en restaurantjes. Vlakbij Quincy Market
ligt het New England Aquarium. Hier kan je een walvissentocht maken. Je loopt vervolgens over de Charlestown Bridge naar de
USS Constitution, het bekendste marineschip van de Verenigde Staten. Tenslotte bereik je bij het Bunker Hill Monument het
eindpunt van de Freedom Trail.

Dag 3 Boston - Quebec City woensdag 5 aug

Afstand: 595km
Vandaag gaat de roadtrip echt beginnen. In de ochtend haal je de huurauto op en ga je op pad. Je doorkruist de gehele staat
New Hampshire waarbij je door de prachtige White Mountains rijdt. Je kunt de highway nemen, maar als je de tijd hebt kan je
ook langs verschillende ‘scenic byways' rijden. Na het passeren van de grens vervolg je de weg door een heuvel- en bergachtig
gebied. Aan het einde van de dag passeer je de St. Lawrence River en kom je aan in Quebec City, waar je twee nachten

0

verblijft.

Le Gite Du Hu-Art

Super Deal 81

QuébecFantastisch

9,4Score uit 154 beoordelingen
Prijs voor 2 nachten

Kamer met Queensize Bed en Gedeelde
BadkamerGRATIS annuleren - BETAAL LATERInclusief ontbijt

Laatste kans!
We hebben er nog
maar 1 vrij op onze site!

€ 184

Dag 4 Quebec City donderdag 6 aug
Quebec City is een prachtige en hele romantische stad. Het is de enige stad in Noord-Amerika die omsloten is door een fort.
Quebec City heeft een Upper en een Lower City. In de Upper City ligt hét landmark van Quebec City: het Fairmont Chateau de
Frontenac. Echt bijzonder mooi! Het is dan ook niet voor niets een Unesco World Site. Het plein voor het kasteel (ook hotel
trouwens!) biedt uitzicht over de St. Lawrence River en de Lower City. De Lower City kan je lopend of per kabelbaan bereiken.
Lower City is het oudste deel van de stad. Hier vind je gezellige terrasjes, smalle kleurige straatjes en binnenpleinen met
muurschilderingen, kunstenaars en kerkjes. In Quebec City kan je genieten van de voortreffelijke Quebecois keuken met zijn
duidelijke Franse inslag.

184

0

Dag 5 Quebec City – Montreal vrijdag 7 aug

Afstand: 240km
Je verlaat Quebec City en rijdt langs de oever van de St. Lawrence River naar Montreal. In Montreal aangekomen zie je dat
deze stad totaal anders is dan Quebec City. Montreal heeft een leuke mix van kerken (meer dan 300!), moderne gebouwen,
levendige straten en pleinen en volop uitgaansgelegenheden. Leuke wijken vind je vooral in het Franse gedeelte van de stad,
zoals bij St. Laurent, St. Denis en Quartier Latin. Erg sfeervol en trendy! Old Montreal met de Notre-Dame-de-Bon-Secours en
de Sacre Coeur is een must om te bezoeken. Ten noorden van downtown ligt het Mount Royal Park. Het St. Joseph Oratorium
is een indrukwekkende kleinere replica van de Sint Pieter. Je verblijft twee nachten in Montreal.

Angelica Blue B&B
MontrealHeerlijk

Super Deal 75

8,9Score uit 87 beoordelingen
Prijs voor 2 nachten

Standaardkamer, gedeelde badkamerGRATIS annuleren - BETAAL
LATERInclusief ontbijt

Laatste kans!
We hebben er nog
maar 1 vrij op onze site!

€ 195

195

Dag 6 Montreal zat 8 aug
Nog een dag in Montreal. Je kunt uren besteden aan mensen kijken vanaf een van de vele terrasjes. Old Montréal beschikt
over veel bezienswaardige gebouwen. Wandel langs Basilique Notre-Dame, Pointé-a-Callière Archelogisch Museum, Hotel de
Ville, Marché Bonsecours en Chateau Ramezay.

Dag 7 Montreal – Toronto zondag 9 aug

Afstand: 541km
Vandaag staat er een wat langere, maar mooie rit naar Toronto op het programma. Toronto is het New York van Canada
vanwege de smeltkroes van culturen. Veel Canadezen zijn van mening dat de stad on-Canadees is. Vanmiddag heb je de
gelegenheid om kennis te maken met Toronto. Vanuit de CN Tower heb je een schitterend uitzicht over de stad. Je overnacht
twee nachten in Toronto.

Downtown Home Inn B&B
TorontoHeerlijk

235

8,9Score uit 239 beoordelingen

0

Prijs voor 2 nachten
Kamer met Queensize Bed en Gedeelde BadkamerInclusief
ontbijt

Laatste kans!
We hebben er nog
maar 1 vrij op onze site!

€ 176

Dag 8 Toronto maandag 10 aug

176

Op het eerste gezicht lijkt Toronto een vrij zakelijke stad, maar als je op zoek gaat naar de diverse etnische wijken dan zie je
hoe verrassend kleurrijk en gezellig Toronto is. Portugese Village, Greektown, Little Italy en Chinatown zijn heel karakteristiek.
Daarnaast kan je het kasteel Casa Loma, Kensington Market en het Bata Shoe Museum bezoeken. Laatstgenoemde heeft een
bijzondere collectie schoenen. Toronto is ook een stad waar je naar hartenlust kunt winkelen, bijvoorbeeld in het Eaton Center
of Underground City.

Dag 9 Toronto - Niagara Falls dinsdag 11 aug

Afstand: 150km
Je verlaat Toronto en rijdt langs de kust van Lake Ontario naarNiagara. Mrs. Canada raadt je aan om een stop te maken in
Niagara-on-the-Lake. Dit is een sfeervol, Victoriaans plaatsje waar veel wijngaarden gevestigd zijn. In deze streek van Ontaria
worden volop goede wijnen gemaakt! In Niagara aangekomen, ga je vanaf de Canadese kant de Horseshoe Falls bekijken. De

125

American Falls liggen aan de Amerikaanse zijde, maar deze zijn minder mooi. Wij hebben het Niagara Falls Pakket al voor je
gereserveerd. Hiermee heb je toegang tot Miracles, Myths & Magic Imax Movie in het IMAX Theatre, Daredevil Exhibit en het
Observation Level van de Skylon Tower. Je verblijft één nacht in Niagara Falls.

Four Points by Sheraton Niagara Falls Fallsview
NiagarawatervallenErg

Super Deal 529

goed 8,1Score uit 1325 beoordelingen

Standaard Kamer met 2 Queensize Bedden en Uitzicht op
de Stad GRATIS annuleren

-49%
€ 241 € 125

Dag 10 Niagara Falls – Lancaster woensdag 12 aug
Afstand: 595km
Op weg naar Amish Country is het zeer de moeite waard om de Finger Lakes te bezoeken. Dit is een prachtig natuurgebied. In
het nabijgelegen plaatsje Corning kan je het Corning Museum of Glass bezichtigen (een echte must-do!). Je vervolgt de reis
richting Paradise/Lancaster waar je één nacht verblijft.

DoubleTree Resort by Hilton Lancaster
LancasterErg

goed 8,5Score uit 93 beoordelingen

Super Deal 42

135

Kamer met Queensize Bed en Bad - Geschikt voor Gasten
met een Lichamelijke Beperking - Rookvrij

We hebben er nog
maar 5vrij op onze site!

€ 159 € 135

Dag 11 Lancaster - Washington DC donderdag 13 aug

Afstand: 195km
De ochtend gebruik je om van de leefcultuur van de Amish te proeven. De Amish zijn erg gesteld op hun privacy en
levenswijzen. In de loop van de dag rijd je richting Washington DC, waar je aan het eind van de middag aankomt. Je levert de
huurauto in bij het verhuurstation omdat je deze vanaf nu niet meer nodig hebt. Je verblijft twee nachten in Washington DC .

The Churchill Embassy Row

Super Deal 610

0

Dupont Circle, WashingtonHeerlijk

8,6Score uit 750 beoordelingen
Prijs voor 2 nachten

Standaard Kamer met Kingsize bed

We hebben er nog
maar 4 vrij op onze site!

-38%
€ 397 € 250

Dag 12 Washington DC vrijdag 14 aug

250

Bezoek te voet, fiets of trolley de hoogtepunten van de statige hoofdstad van Amerika. Je zult een keuze moeten maken uit een
bezoekje aan het Witte Huis, het Capitool, Arlington Cemetery, het Air & Space Museum, het Holocaust Museum en de vele
monumenten. 's Avonds zijn de wijken Georgetown, Adams Morgan en Alexandria erg gezellig om uit eten te gaan of nog even
wat te winkelen.

Dag 13 Washington DC – Philadelphia zaterdag 15 aug

Afstand: 195km

0

DoubleTree by Hilton Philadelphia City Center
PhiladelphiaHeerlijk

Super Deal 405

8,6Score uit 716 beoordelingen
Prijs voor 2 nachten

Kamer met Queensize Bed en Bad - Geschikt voor Gasten
met een Lichamelijke Beperking - RookvrijGRATIS annuleren BETAAL LATER

-43%
€ 389 € 224

Dag 14 Philadelphia zondag 16 aug

224

Dag 15 Philadelphia – Boston maandag 17 aug

0

Afstand: 450km

’s avonds vliegen Boston - Amsterdam

totaal

3816

767

3051

