Van 7 tot 15 september 2019
Een exclusieve reis voor de lezers en de vrienden van landbouwleven.
Twee nieuwe bestemmingen:

de Oostkantons: één van de mooiste streken in Quebec, ten zuiden
van Montreal.
Vermont: een kleine agrarische staat van de Verenigde Staten van
Amerika.
De beide schilderachtige bestemmingen met vruchtbare valleien tussen de
heuvels en bergen zijn uitermate geschikt voor de melkindustrie, de
graancultuur, fruit en groenten en de veeteelt.
Minimum aantal deelnemers : 35
Uiterste inschrijvingsdatum : 06 juli 2019
De hoogtepunten van de reis:
Landbouwbezoeken en veeteelt:







Twee grote melkveebedrijven
Een boerderij met slachtrunderen
Een groot pluimveebedrijf
Een bizonfokkerij
Een fokkerij van wapiti’s
Een fokkerij van alpaca’s

Toeristische bezoeken:








De steden Montreal en Quebec
De waterval van Montmorency
Een ciderfabriek (ijscider)
De abdij van St Benoit-du-Lac
De streek van Stowe in Vermont
Cruise op het meer van Champlain
Het ijsroomfabriek van Ben & Jerry’s

Zaterdag 7 september
Afspraak om 8u30 in de luchthaven van Brussel aan de incheckbalie voor de vlucht van Air Canada. U
wordt er opgewacht door uw begeleider. Inchecken voor de vlucht AC833.
Vertrek om 10u45 en aankomst in Montreal om 12u20, plaatselijke tijd.
Verwelkoming in de luchthaven door onze plaatselijke begeleider en transfer naar Trois-Rivières, een
klein stadje in de streek van Mauricie, halverwege Montreal en Quebec-stad. Onthaal in het hotel en
daarna avondmaal in een authentieke suikerhut met animatie.
Overnachting.
Zondag 8 september
Na het ontbijt, Wandeling in de oude wijk van Trois-Rivières gevolgd door een bezoek aan een
bizonfokkerij met ongeveer 125 dieren. De boerderij verkoopt nu en dan dieren voor de
voortplanting.
Middagmaal ter plaatse.

We rijden verder richting Quebec-stad waar we met een veerpont (platte schuit) naartoe varen
vertrekkende van de tegenovergestelde oever van de rivier Saint-Laurent. Op die manier kunnen we
genieten van een prachtig, onbelemmerd uitzicht op het oude Quebec met het fraaie Kasteel
Frontenac dat uittorent boven de stad.

Wandeling in de wijk van het koninklijk paleis, het historisch centrum van het oude Quebec
daterende uit de periode van “Nieuw-Frankrijk” (Nouvelle France).
Avondmaal en check-in in het hotel.

Maandag 9 september
Na het ontbijt hervatten we het bezoek aan Quebec.
Nadien vertrekken we naar de waterval van Montmorency, 30 meter hoger dan de Niagara
watervallen, met prachtige uitzichten tijdens de wandeling in deze omgeving.

Vervolgens gaan we naar het eiland Orleans op de rivier Saint-Laurent met zijn schilderachtige
landschappen. Een typisch Quebecs middagmaal wordt geserveerd in een esdoornboerderij.
Oponthoud bij een belangrijke pluimveehouder. De jaarlijkse productie bedraagt 800.000
vleeskippen, 40.000 kalkoenen van 6 kg en 7000 kalkoenen van 16 kg.

Bezoek aan een ciderfabriek en de wijngaard met degustatie van de producten waaronder de
ijscider.

De ijscider wordt gemaakt van het gefermenteerde sap van op natuurlijke wijze bevroren appelen.
Avondmaal en overnachting in Quebec.

Dinsdag 10 september
Na het ontbijt rijden we naar de Oostkantons, een streek tussen Montreal en de Verenigde Staten,
die ook “de tuinen van Quebec” genoemd wordt. Ze worden gekarakteriseerd door de charmante
dorpjes op de flanken van de heuvels, in de valleien en aan de oevers van de meren.

We houden halt bij de “Wapitiboerderij des Beaux Prés”. Deze onderneming fokt een kudde van
meer dan 130 wapiti’s voor vleesproductie van de beste kwaliteit (rood en zonder vet). Ze verkopen
evenzeer het fluwelen hout van het gewei van de wapiti’s (therapeutische eigenschappen).

Middagmaal.
Oponthoud bij een melkveebedrijf met meer dan 500 Holstein koeien, dat zich uitstrekt over 500 ha
bebouwd land (maïs, tarwe, soja en hooi).

Avondmaal en overnachting in het hotel.

Woensdag 11 september
Na het ontbijt bezoek aan een alpacafokkerij met ongeveer 150 dieren.
De alpaca is gedomesticeerd maar komt oorspronkelijk uit de Andes (Peru, Bolivia, Chili,
Argentinië). De vezels van de vacht zijn 6 tot 7 keer warmer dan schapenwol. Ze zijn zeer zacht en
komen voor in 22 natuurlijke kleuren. De afgeleide producten, wol en breiwerk, worden ter plaatse
verkocht.

Bezoek aan de abdij Saint-Benoit-du-Lac. Een 30-tal Benedictijnen produceren er hun eigen kaas
(meermaals bekroond in grote wedstrijden in Canada) en bovendien verschillende soorten compote
dankzij hun boomgaarden met ongeveer 3500 appelbomen van 18 verschillende variëteiten.

Na het middagmaal houden we halt bij een bekende chocoladefabriek van een echtpaar met
Belgische roots.
We beëindigen de dag met een bezoek aan de stad Magog aan de oevers van het meer
Memphrémagog.

Avondmaal en overnachting.

Donderdag 12 september
Na een vroeg ontbijt rijden we richting Vermont en steken we de grens over van de Verenigde
Staten. Vermont is gekend om zijn landelijke karakter met pittoreske dorpen, weelderige huizen en
witte kerkjes. Het is de tweede minst bevolkte staat in de USA en vandaar is landbouw de
belangrijkste bron van inkomsten. Men vindt er talrijke boerderijen en bedrijven.

Bezoek aan een vetmesterij van runderen waar men Highlands en Angus (en kruising) rundsvlees
produceert.

Middagmaal.
Bezoek aan een familiaal melkveebedrijf met 800 Holstein koeien en 1000 ha voor de teelt van
veevoeder (maïs en hooi).

Bezoek aan Montpellier, de hoofdstad van Vermont met 8000 inwoners, de kleinste en de minst
bevolkte in de Verenigde Staten. Deze charmante en authentieke plaats met enkele mooie
historische gebouwen kan men gemakkelijk te voet bezichtigen.
We verblijven in een vakantieoord in de streek van Stowe.
Avondmaal en overnachting.
Vrijdag 13 september
Na het ontbijt bezoeken we Stowe, een stad tussen twee bergen, die daardoor vooral bekend is als
toeristisch vakantieoord, zowel in de winter als tijdens de zomer. Desondanks kan men niet
voorbijgaan aan de onweerstaanbare charme van de plek met gebouwen uit de XIXde eeuw.

De omgeving doet denken aan de bergen in Tirol en vandaar heeft de familie Von Trapp,
wereldberoemd door de film “The sound of music” (met Julie Andrews), zich gevestigd in de
omgeving van Stowe, na hun vlucht voor het nazisme in 1938.
Op enkele kilometers van Stowe bezoeken we de ijsroomfabriek Ben & Jerry’s, wereldwijd bekend,
die u ter plaatse kan proeven

Naar Burlington, aan de oever van het meer Champlain. Cruise met middagmaal op dit prachtige
meer, één van de grootste in de Verenigde Staten.

Voor het vertrek naar Montreal krijgt u de tijd om even rond te dwalen in de stad en vooral in
Churchstreet, de commerciële slagader en tevens voetgangerszone.
’s Namiddags rijden we naar Montreal.
Check-in in het hotel en afscheidsdiner. Op het menu, een halve kreeft en zalm.
Overnachting.
Zaterdag 14 september
Na het ontbijt, bezoek aan Montreal.
Nadien, middagmaal met een typisch gerecht uit Montreal: de bekende “Sandwich Poutine” met
gerookt rundsvlees en kaas.
Vooraleer we naar de luchthaven vertrekken, bezoeken we het observatorium boven op de
Olympische toren. Het uitzicht van 360° kan reiken tot 80km ver bij klaar weer.

Transfer naar de luchthaven.
Om 19u50, vertrek met de rechtstreekse vlucht AC832 naar Brussel. Aankomst, de volgende ochtend,
15 september om 08u40.

PRIJS – NUTTIGE INFORMATIE - ALGEMENE VOORWAARDEN
Prijs op basis van dubbel kamer : 2.350 € p.p. (op basis van minimum 35 deelnemers).
De prijs is berekend op basis van een wisselkoers 1CAD = 0,68271 € op datum 23/01/2019 en
onderhevig aan schommeling.
Inbegrepen in de prijs :
- De vlucht Brussel - Montreal - Brussel met Air Canada.
- Vervoer met luxe autocar, transfers, bezoeken en excursies zoals in het programma vermeld.
- Plaatselijke gids.
- Onze tweetalige begeleider met een goede kennis van de agrarische sector.
- Alle overnachtingen in de vermelde driesterren hotels (of gelijkwaardig) plaatselijke normen.
- Alle maaltijden van avondmaal bij aankomst tot middagmaal laatste dag.
- Lokale taksen.
Niet inbegrepen in de prijs :
- Luchthaventaksen : heden 360 €
- Toeslag eenpersoonskamer : 495 €
- Prestaties niet in het programma opgenomen.
- Reisverzekeringen (zie verder : nuttige informatie)
- Fooien
- Tafeldranken
- Persoonlijke uitgaven
Nuttige informatie :
- Formaliteiten : Internationaal reispas (bordeau boekje), geldig minimum 6 maanden na de terugreis.
Online aanvragen via de officiële websites van de canadese en amerikaanse overheden : ETA
(Electonic Travel Autorisation) voor Canada (7 CAD) en ESTA (Electronic System for Travel
Authorization) voor USA (14 USD).
Bijkomende informatie hieromtrent zal op de bestelbon vermeld zijn.
- Annulatieverzekering : 5,8 % van het totaal bedrag (niet terugbetaalbaar).
- Annulatie- en bijstandsverzekering : 7,00 % van het totaal bedrag (niet terugbetaalbaar).
Inschrijvingsvoorwaarden :
De inschrijving zal effectief zijn na betaling van een voorschot van 600 € per persoon. Dit voorschot
dient in ons bezit te zijn binnen de 10 dagen na ontvangst van de bestelbon.
Global Agritourism /Traviter behoudt zich het recht voor de reservatie te annuleren bij niet-naleving
van deze voorwaarden.
Het saldo moet ten laatste op 06 juli 2019 vereffend worden.
Annulatiekosten:
Tot 31 mei 2019 : 300 € per persoon
Van 01 juni tot 30 juni 2019 : 50 %
Vanaf 01 juli 2019 : 100 % (geen terugbetaling mogelijk)
Inschrijven :
Via inschrijvingsformulier terug te sturen naar :
Global Agritourism c/o Traviter Bvba,
300 Georges Henrilaan,
1200 Brussel
e-mail : globalagritourism@gmail.com of traviter@skynet.be
Contact : 02/733.42.73. Thierry of Myriam Lacroix, enkel bereikbaar van maandag tot vrijdag van
11u00 tot 15u30.
Het is mogelijk dat we ter plaatse het programma zouden moeten aanpassen onder invloed van
onvoorziene omstandigheden. In dat geval zal het in de mate van het mogelijke bijgewerkt worden.

