“Het vrije gevoel
is gewoonweg
fantastisch”
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WAAROM CANADA & USA?
Canada staat al een tijdje op onze
bucketlist en met jonge kinderen
is een trip in het voorjaar naar
westerse landen als Canada en
Amerika prima te doen. Vliegen op
Canada en dan met de huurauto
de grens over naar de VS is geen
probleem en er zijn geen kosten
aan verbonden.
WAAROM HEB JE EEN AUTO
GEHUURD?
Canada staat in de top 10 van
autohuurbestemmingen. Niet
voor niks, want het vrije gevoel
is gewoonweg fantastisch. Zeker
zo’n roadtrip met kinderen. Zowel
Canada als de VS zijn natuurlijk
enorm uitgestrekt, dus een
huurauto is simpelweg ook
nodig als je meer wilt zien dan
de toeristische highlights.
WELKE ROUTE HEB JE
GEREDEN?
We hebben gekozen voor een
originele route vanaf Toronto
om het Ontariomeer, waarbij we
overweldigende natuur hebben
kunnen combineren met wereld
steden. Onderweg stopten we in

prachtige natuurparken, logeerden
we bij vrienden in Pennsylvania
en genoten we van het bruisende
stadsleven van New York City.
WAAR WAS JE ZONDER
HUURAUTO NIET GEKOMEN?
Zonder huurauto hadden we niet
makkelijk van het gebaande pad
kunnen afwijken. Nu hebben we
een prachtige afwisselende reis
gemaakt. Zo sliepen we in een
basic cabin in Letchworth State
Park, maar ook in een wolken
krabber in Jersey City met uitzicht
over Lower Manhattan!
TYPISCH CANADA & AMERIKA?
Uitgestrekte landschappen, veel
natuur, lange afstanden en snel
heidsbeperkingen. Wil je rechtsaf
slaan dan hoef je niet te wachten
voor rood, maar stilstaande school
bussen met knipperlichten mag je
nooit inhalen. Tanken doe je niet
langs de snelweg, maar bij de afrit
of in het dorp. Voor Amerikaanse
merken shop je bij een outlet en
vergeet de Wallmart niet.
Meer over deze reis lees je op
www.reishonger.nl
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