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3 Locaties in uw favorieten

Gardiner Museum
"One of a Kind"

by Smart Destinations

+1 416 586 8080

An internationally renowned collection that ranges from 5,000-year-old
pre-Columbian artifacts to 20th-century works from around the world
makes Gardiner Museum one-of-a-kind in North America. The museum,
located across from the Royal Ontario Museum and the University of
Toronto campus, also features a boutique. Check out the Gardiner Shop,
with contemporary Canadian works including books on ceramics to
jewelery and bowls. Guided tours for groups can also be arranged.
www.gardinermuseum.on.
ca

mail@gardinermuseum.on.
ca

111 Queen's Park, Toronto
ON

Royal Ontario Museum
"Kunst en Wetenschappelijk Museum"

by Daniel MacDonald

+1 416 586 8000

Het Koninklijk Ontario Museum is een unieke mix van galerieën om kunst,
archeologische objecten en wetenschappelijke monsters te presenteren.
Het museum, dat jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers aantrekt, huist
een collectie van meer dan zes miljoen objecten verdeeld over drie
verdiepingen. Dit is de enige plek in Toronto waar u de ontrafeling van de
mysteries van de Egyptische mummies zult meemaken, waar u een
actieve bijenkorf van dichtbij kunt zien en horen, en waar u inspirerende
kunst uit verschillende landen ziet. Bij het verlaten van dit museum bent u
een unieke ervaring rijker.
www.rom.on.ca/

studio@rom.on.ca

100 Queens Park, Toronto
ON

Art Gallery of Ontario
"Exclusieve Groep van Zeven"
De nieuwe en gerenoveerde Art Gallery of Ontario heeft een permanente
collectie van kunst van verschillende media zoals schilderijen, sculpturen
of een collectie aan historische artefacten. Deze kunstgalerie in het
Chinatown district is één van Canada's grootste musea van de schone
kunsten. U kunt tentoonstellingen zien, waaronder de impressionisten van
de 19e eeuw, Henry Moore en een exclusieve Canadese collectie van
schilderijen van de beroemde Groep van Zeven. In totaal is er een
permanente collectie van meer dan 24.000 werken die 1000 jaar
Europese, Canadese en hedendaagse kunst vertegenwoordigen.
Faciliteiten omvatten een cadeauwinkel, restaurant en een
activiteitencentrum gericht op families.

by DGriebeling

+1 416 979 6688

www.ago.net/

317 Dundas Street West, Toronto ON
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