
Van 12 oktober to 21 oktober 2022 

Canada
Een exclusieve reis (10 dagen)

voor de lezers en de vrienden van landbouwleven 

routebeschrijving



Uw dagelijkse programma:
 
Dag 01 : Woensdag 12 oktober : Brussel – Montréal - Mont Tremblant
Afspraak om 8u00 op de luchthaven van Brussel aan de incheckbalie van Air Canada. U wordt er 
opgewacht door uw begeleider(ster). Check-in voor de vlucht AC833. Vertrek om 10u30 en aankomst in 
Montreal om 11u55, lokaal uur. Verwelkoming in de luchthaven door onze plaatselijke begeleider en 
transfer naar Mont Tremblant. Bij aankomst gaan we even uitsnappen in het wandelvriendelijk dorpje en 
indien dat het tijdschema het toelaat, met de kabelbaan naar het casino. Check-in in het hotel en diner.

Dag 02 : Donderdag 13 oktober : Mont Tremblant – Mont Laurier
Bezoek van een aardbeienplantage met 250.000 planten op 200 ha., die vooral bestemd zijn voor de 
verkoop aan supermarkten met een bezoek aan de boerderij die meer dan 100 ha. haver produceert. 
Een stop is ook voorzien op een bio-groenten boerderij, het is een zeer dynamisch tuinbouwbedrijf, 
eigendom van twee agronomen met een hoevewinkel die ook via meer dan 900 abonnees een bio- 
mandje rechtstreeks leveren aan de consumenten. Er is een kasproductie over meer dan 2.000M2. 
Aankomst in Mont Laurier in de late namiddag, diner en overnachting.

Dag 03 : Vrijdag 14 oktober : Mont Laurier - Laurentides - Montagne du Diable - Mont Laurier
Bezoek van de stad en langs de wandelroute richting Ferme Neuve, kleine gemeente gelegen in Les 
Laurentides. Bezoek van de belangrijke imkerij “de honing van Anicet”. Meer dan duizend bijenkasten, 
verschillende shops met rechtstreekse verkoop en dergelijk van afgeleide producten. Lunch ter plaatse 
waar natuurlijk de producten van de boerderij “eer” zijn. Ontdekking van de omgeving en de 
indrukwerkende waterval Windigo in het park van La Montagne du Diable met een aangename 
wandeling en prachtige landschappen langs de oever en terugreis naar Mont Laurier. Diner in een micro-
brouwerij en overnachting.
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Dag 04 : Zaterdag 15 oktober : Mont Laurier - Ottawa
Vertrek naar Ottawa via de routes des lacs langs het rivier du Lièvre. Bezoek aan een melkschapen boer, 
met lokale kaasproductie. Picknick vervolgd door een bezoek aan een varkensfokkerij van “Mangalica” 
ras, een varken soort met schapenwol. Op meer dan 200ha. worden er ook meer dan 400 bizons gefokt. 
We vervolgen de weg via de rivier route Outaouais tot in Ottawa. Verkenningsrondrit van de stad, diner 
en overnachting.
 
Dag 05 : Zondag 16 oktober : Ottawa
Vervolg van de stadsrondleiding die we beëindigen op de grootste openbare markt van Ottawa waar vrije 
tijd voorzien is. Lunch vervolgd door een panoramische cruise op de Outaouaise rivier in Gatineau met 
een gezellige wandeling langs de parlementsheuvel, zetel van de Canadese regering. Diner en 
overnachting.

Dag 06 : Maandag 17 oktober : Ottawa - Trois Rivières
Trois Rivières, bezoek bij Belgische producenten, en onder andere de boerderij van de familie Henrard & 
zonen van zo’n 1.500 ha. Er worden voornamelijk aardappelen, sojabonen en mais geteeld. Lunch ter 
plaatse. Vervolg naar een Gentse boerderij, gespecialiseerd in Belgisch “witblauw” ras (indien een 
onvoorzien probleem zou opdagen, bezoek van een melkboerderij). Aankomst in Trois Rivières in de late 
namiddag, diner in een typische suikerhut en overnachting.

Dag 07 : Dinsdag 18 oktober : Trois Rivières - Hurons - Québec
Vertrek naar Québec. Eerste stop in een melkbedrijf en kaasmakerij met een veeteelt van “Jersey” ras. 
Gevolgd door een kaasdegustatie. Bezoek van een traditioneel “Huron” dorp met een typische indiaanse 
lunch. De “Huons” zijn autochtone Amerikanen aanwezig bij de komst van Europeanen in de XVII eeuw.
Aankomst in Quebéc en stadsrondleiding in de late namiddag. iner en overnachting.
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Dag 08 : Woensdag 19 oktober : Québec - Ile d’Orléans - Québec
Vertrek en Photo-stop aan de Montmorency waterval, 83 meter hoog. Lunch in l’ile d’Orléans. Bezoek aan 
een appelteler en ciderproducent. Degustatie van het geweldige “ijscider”. Stop bij een wijnmaker die 
verschillende druivenrassen verwerkt zoals Vandal, Sainte Croix, Frontenac gevolgd van een degustatie. 
DVrije tijd in het oude Quebec. Diner in de oude stad van Quebec en overnachting.

Dag 09 : Donderdag 20 oktober : Québec - Montréal - Brussel
Na het ontbijt vertrek naar Montreal. Bij aankomst, bezichtiging van de stad aan boord van het 
reuzenrad. Typische Canadese lunch en vertrek naar de luchthaven voor de terug vlucht naar Brussel.

Dag 10 : Vrijdag 21 oktober : Brussel
Aankomst in Brussel rond 08u40.
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De prijs is inclusief : 

De vluchten Brussel – Montréal– Brussel met Air Canada in economy class

Alle verplaatsingen met zeer comfortabele bussen

Overnachtingen in comfortabele hotels*** 

Alle maaltijden, van het diner op de eerste dag tot het ontbijt op de laatste dag

De vermelde excursies in groep begeleid door een Canadees franstallige gids 

Onze drietalige reisbegeleider(ster), vanaf Brussel

De Garantiefonds

De "kwaliteitsservice" van Fairway Travel

Niet inbegrepen in de prijs : 

Luchthaventaksen, vandaag zo’n: 340 € p/p

De persoonlijke uitgaven en de niet vermelde diensten in het programma.
Fooien voor gids en chauffeur
De dranken 
De eventuele verzekeringen (zie praktische informatie) 

Prijs per persoon in een tweepersoonskamer : 2.690 €

(Op basis van minimum 35 deelnemers) 
De wisselkoers blijft onderhevig aan fluctuaties.  
Single supplement : 575 €

De inschrijvingen worden afgesloten op 10 augustus
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Praktische informaties : 

Het paspoort moet geldig zijn 6 maanden na de terugkeer
Online in te vullen: het ESTA-document voor Canada (Elektronische Systeem voor 
reisvergunningen).
Munteenheid: Canadese dollar (1 CAD = 0,73 EUR)

Voorwaarden : 

Deze verzekering is geldig vanaf het ogenblik uw inschrijving effectief is (ontvangst van de 
getekende bestelbon en de betaling van het voorschot). Effectief betekent dat vanaf deze 
datum elke annulering of wijziging kosten met zich zal meebrengen. De volledige 
voorwaarden kunt u inkijken bij het ondertekenen of op vraag.

Het voorschot moet in ons bezit zijn binnen de tien dagen na de inschrijving. Voorschot per 
persoon 990 € bij de inschrijving + de prijs van de verzekering (indien gewenst). Het saldo  
bedrag moet uiterlijk op 10 augustus betaald zijn. Fairway Travel behoudt het recht om de 
reservering te annuleren indien deze voorwaarden niet gerespecteerd worden.

Annuleringskosten :
Meer dan 46 dagen voor vertrek: 30% van de totale reissom
Vanaf 45 dagen voor vertrek: 100% van de totaalprijs van de reis

Inschrijving :  
FAIRWAY TRAVEL
Keltenlaan, 7 - 1040 Brussel
TEL : 02/762.78.78 - e-mail : info@fairwaytravel.be

Praktische informaties
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Verzekering

Annuleringsverzekering (niet-terugbetaalbaar) : 
  €219 per persoon in een tweepersoonskamer
  €265 per persoon in een éénpersoonskamer
Deze verzekering is geldig vanaf het ogenblik uw inschrijving effectief is (ontvangst van de 
getekende bestelbon en de betaling van het voorschot).
Effectief betekent dat vanaf deze datum elke annulering of wijziging kosten met zich zal 
meebrengen.
In het geval van annulering omwille van niet eerder bestaande medische redenen zal de 
verzekering u de annuleringskosten terugbetalen (naargelang de voorwaarden).
Niet verzekerd: aanslagen, epidemieën, natuurrampen, betaalde sporten, moedwillige daden, 
bestaande niet-gestabiliseerde ziektes, depressieve aandoeningen. De volledige voorwaarden 
kunt u inkijken bij het ondertekenen of op vraag.

All In verzekering, annulering, bagage en bijstand (niet-terugbetaalbaar):
  €272 per persoon in een tweepersoonskamer
  €330 per persoon in een éénpersoonskamer
Bijstand, wanneer u betrokken bent bij een ongeval ter plaatse moet u meteen contact opnemen 
met de verzekering om een dossier te openen. Zij zullen u ook doorverwijzen naar een ziekenhuis 
in functie van hun internationale akkoorden en de ernst 


