
KANADAN KIERROS 06.08-14.08.2018 

    

 
06.08 Helsinki – Reykjavik 15.35 – 16.00 (lentoaika  3t 20min) 
          Reykjavik – Montreal 17.00 -18.35 (lentoa ika 5t 15min) 
          Kuljetus hotelliin majoittuminen ja illal linen 
 
07.08 Montreal, kaupunkikiertoajelu. Kanadan kulttuuripääkaupunkina tunnettu Montreal on 1600 luvulla ranskalaisten 
perustamasta pienestä siirtokunnasta kasvanut monikulttuurinen kaupunki jonka pääkieli on edelleen ranska. 
Tutustumme kierroksen aikana tärkeimpiin nähtävyyksiin ja eri kaupunginosiin. Lounas kierroksen aikana. 
Iltapäivä vapaata tutustumista kaupunkiin. 
 
08.08 Montreal, vaahterasiirappi on yksi tunnetuimmista tuotteista Kanadassa. Vierailemme Mont Rigaud vuorella 
vaahterapuumetsikön keskellä sijaitsevassa yli sata vuotta vahassa tehtaassa, jossa myöskin lounas. 
 
09.08 Montreal – Toronto 
Matkalla Torontoon, teemme pysähdyksen Kingtonissa jossa astumme jokilaivalle ihailemaan St Lawrence joen 
maisemia lounasristeilylle., Thousand Island alueella. St Lawrence joki yhdistää Kanadan Suuret järvet, se on 1200 km 
pitkä ja siinä on 25% maailman makean veden varannosta. Joki toimii Yhdysvaltojen ja Kanadan rajana. 
 
10.08 Toronto. Kaupunkikiertoajelu. Kanadan suurimman kaupungin Toronton kaupunkikuvaa hallitsee moderni 
arkkitehtuuri. Kierrämme kaupungin varsin kattavasti oppaan kanssa. Piipahdamme myös St. Lawrencen kauppahallissa. 
Toronto tunnetaan myös monikulttuurisena kaupunkina, jonka monet etniset kaupunginosat rikastuttavat esimerkiksi 
ravintolatarjontaa. Illallinen kuuluisassa CN Tower näköalaravintolassa. 

11.08 Niagaran putoukset. . Yhdysvaltain ja Kanadan rajalla sijaitsevat Niagaran putoukset ovat näyttävimmillään 
Kanadan puolelta katsottuina. Risteilemme Hornblower-aluksella aivan putousten edustalle. Majoittuminen Niagaran 
putousten lähellä olevassa hotellissa. Lounas 

12.08 Niagaran järviseutu ja viinitilat . Alue on saanut mainetta myös viinialueena. Vierailemme viinitilalla, missä 
saamme tutustua alueen viinituotannon erityispiirteisiin ja pääsemme maistelemaan tilan viinejä, lounas 
Vapaata aikaa tutustua Niagara on the Lake on viehättävään pikkukaupunkiin. 
 
13.08 Kuljetus lentokentälle 
          Toronto – Reykjavik 14.15 – 23.40 (lentoa ika 3t 20min) 
          Reykjavik – Helsinki 01.00 .07.20 (lentoa ika 5t 25min) 
 
 
Hinta  2.998,00 

Hintaan sisältyy: 

• lentomatkat Helsinki –  Montreal, Toronto -Helsinki, bussimatka Montreal - Toronto 
• lentokenttäverot ja matkustajamaksut 
   Thousand Island ja Niagaran risteilyt 
• hotelliyöpymiset 2 hengen huoneessa aamiaisin 
• matkaohjelman mukaiset ateriat 
 
• suomalainen matkanjohtaja Helsingistä alkaen, suomalainen paikallisopas  



  koko kierroksen ajan  
• matkaohjelmassa mainittu kierros sisäänpääsymaksuineen 
 
Yöpymiset 
Montreal - 3 yötä  
Hotel Holiday Inn Montreal Centre ville 
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/montreal/yulca/hoteldetail 
 
Niagara – 1 yö 
Pillar an Post Inn & Spa 
www.vintage-hotels.com/packages 
 
Toronto - 3 yötä  
Bond Place Toronto *** 
 http://www.bondplace.ca 
 

Hinta on laskettu vähintään 20 matkustajan mukaisesti. 

    

Vastuullinen matkanjärjestäjä tällä matkalla on kotimainen Matkapojat (Y-tunnus 1842916-3). Yritys kuuluu Kilpailu- ja Kuluttajaviraston 
ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (4808/04/MjMvV, SMAL:19395) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja 

Leena Jokinen  
Ryhmät  
MATKAPOJAT OY  
Katajanokanlaituri 8  
00160 Helsinki  
Puh 0406604530  
Email leena.jokinen@matkapojat.fi  

 


