
"A Day in Toronto"

Gecreëerd door : Cityseeker

15 Locaties in uw favorieten 

 by archer10 (Dennis)   

Royal Ontario Museum 

"Kunst en Wetenschappelijk Museum"

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.

 +1 416 586 8000  www.rom.on.ca/  studio@rom.on.ca  100 Queens Park, Toronto

ON

 by Steve Harris   

The Bata Shoe Museum 

"The History of Footwear"

If you like shoes, you'll love this museum devoted entirely to footwear; see

shoes from various cultures and all parts of the world, from ancient times

to the present. Fancy shoes and basic ones, boots and sandals, they are

all in the Raymond Moriyama building, located north of the University of

Toronto campus. You can view more than 10,000 pairs in all. Celebrity

shoes include Queen Victoria's ballroom slippers, Elvis's blue patent

loafers and Karen Kain's ballet pointes.

 +1 416 979 7799  www.batashoemuseum.ca

/

 publicrelations@batashoe

museum.ca

 327 Bloor Street West,

Toronto ON

 by DGriebeling   

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.

 +1 416 979 6688  www.ago.net/  317 Dundas Street West, Toronto ON
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 by Larry Koester   

Casa Loma 

"Een Vleugje Van de Edwardianen"

Een bezoek aan Toronto's grootse kasteel en landgoed, het voormalig

huis van financier Sir Henry Pellatt, is alsof u terug stapt in het

Edwardiaanse tijdperk. Bij Casa Loma kunt u 98 rijkelijk gedecoreerde

kamers bekijken, evenals geheime gangen, torens, en een 250-meter-

lange tunnel die het kasteel verbindt met zijn prachtige stallen. Buiten ligt

een landgoed ter grootte van vijf hectare, met tuinen die schitterende

kleuren, beelden en fonteinen herbergen. De cadeauwinkel en het café ter

plaatse bieden heerlijk eten, souvenirs en een adembenemend uitzicht.

 +1 416 923 1171  www.casaloma.org/  info@casaloma.org  1 Austin Terrace, Toronto ON

 by ぐら(Gura)   

Kensington Markt 

"Zoals een Reis om de Wereld"

De Kensington Market stond in de jaren dertig bekend als de Joodse

Markt, maar tegenwoordig is het een schitterende weergave van de multi-

etniciteit van de stad. Hier zult u winkels vinden die vol staan met

producten uit Europa, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika, het Caribisch

gebied, Afrika en Azië, en u zult er een veelvoud aan talen horen spreken.

Een bezoek aan deze markt is alsof u een reis om de wereld maakt! Met

meer dan 100 winkels in totaal die alles verkopen van tweedehands

kleding tot versproducten, van exotische taarten tot kunstobjecten en

meubilair, zult u niet met lege handen naar huis gaan.

 +1 416 203 2500 (Tourist

Information)

 www.kensington-

market.ca/

 info@kensingtonmarket.ca  67 Kensington Avenue,

Toronto ON

 by Raysonho @ Open Grid

Scheduler / Grid Engine   

Chinatown 

"The Original"

Although there are several Chinese districts in the Greater Toronto area,

including the Don Valley Chinatown East, purists still refer to this one as

the main Chinatown. On wide streets lined with bright lights, shops sell

everything from medicinal herbs to take-out kung po gai ding. While some

of the small shops hold form to more traditional ways, the Dragon City

Shopping Mall at Dundas and Spadina is the ultimate East meets West

shopping experience. The district is also restaurant rich and although

some of them may look daunting to the uninitiated, the food is invariably

excellent.

 +1 416 203 2600 (Tourist Information)  toronto-chinatown.info/  Dundas Street West, Spadina Avenue,

Toronto ON

 by Tim Gouw on Unsplash   

CN Tower 

"Toronto's Tallest Freestanding Structure"

At a dizzying height of 553.3 meters (1,815.3 feet), the slender form of the

CN Tower rises high above the city skyline. One of the world's tallest

towers, unmatched by any freestanding structure in the Western

Hemisphere, this stunning landmark was built in 1967 by the Canadian

National Railway to serve as a communications and observation facility. At

that time, this man-made pinnacle was unsurpassed by any other across

the world and remained as such until 2007. The Look Out Level of CN

Tower grants spectacular view of the city for miles around from a height of

346 meters (1,136 feet), while the SkyPod sits an additional 33 storeys

above for a unique perspective of the world. The EdgeWalk, another of the

tower's attractions, is the world's highest hands-free walkway. Not for the

faint hearted, walking along the open-air walkway is an experience like

none other. The EdgeWalk is perched on the roof of the 360 Restaurant

where dinner is served in full view of Toronto's twinkling skyline.

https://www.flickr.com/photos/larrywkoester/23170005321
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https://unsplash.com/license
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 +1 416 868 6937  www.cntower.ca/  enews@cntower.ca  290 Bremner Boulevard,

Toronto ON

 by Arbron   

Ripley's Aquarium of Canada 

"View Beneath the Waters"

Ripley's Aquarium has a lot to offer its visitors, with new marine life to

discover and new things to see and learn. Easily accessible as it is situated

in the heart of the city, the aquarium features over 16,000 specimens of

aquatic animals and other forms of sea-life. Popular exhibits include the

jellyfish displays and the Touch Tanks, where guests can interact with

harmless sharks and rays. If you are in the city do not miss out on an

adventurous day at the aquarium with your family and experience the life

underwater.

 +1 647 351 3474  www.ripleyaquariums.com

/canada/

 info@ripleysaquariumofcan

ada.com

 288 Bremner Boulevard,

Toronto ON

 by Benson Kua   

Distillery Historic District 

"Spirits of Toronto"

Located near the city center in Toronto, the Distillery Historic District is a

prominent area of the city where the Gooderham and Worts Distillery used

to operate until 1990 CE. The distillery was touted as one of the biggest

facilities in the world. After its closure, the Victorian-era buildings of the

property became the Distillery District of today. Today, it houses many

shops, restaurants and commercial complexes. However, the historic

facade of the distillery is still intact and can be seen.

 +1 416 364 1177  www.thedistillerydistrict.c

om/

 inquiries@thedistillerydistri

ct.com

 55 Mill Street, Toronto ON

 by Tony Hisgett   

Rogers Centre 

"Architectonisch Sportwonder"

Dit stadion, de thuishaven voor de Toronto Blue Jays sinds het seizoen

van 1989, evenals het Toronto Argonauts Football Team, is het eerste

stadion met een volledig uitschuifbaar dak en het is dan ook een waar

CAD 500-miljoen-plus architectonische wonder. De veelzijdigheid van het

Rogers Centre zorgt ervoor dat het een variëteit aan evenementen kan

accommoderen die geschikt zijn voor een arena, een overdekt stadion en

een openlucht faciliteit. Voor het honkbal zijn er meer dan 50.000

zitplaatsen beschikbaar en het stadion heeft het grootste JumboTron

scorebord van de wereld, een 346-kamer Renaissance Toronto Hotel

waarvan sommige suites uitzicht op het veld hebben, en een Hard Rock

Café met zitplaatsen richting het veld. Als u laat in de herfst in Toronto

bent, dan host Rogers het zeer succesvolle jaarlijkse Canadian Aboriginal

Festival.

 +1 416 341 1000  www.rogerscentre.com/  fanfeedback@rogerscentre

.com

 1 Blue Jays Way, Toronto ON

 by DXR   

Harbourfront Centre 

"Van Haven Naar Toeristen Trekpleister"

Het Harbourfront gebied werd decennialang hoofdzakelijk gebruikt als de

industriële haven van de stad, maar gedurende de laatste 30 jaar heeft

het zich ontwikkeld tot een recreatieve en culturele attractie die meer dan

drie miljoen bezoekers per jaar aantrekt. De attractie van het Harbourfront

is dat het van alles voor iedereen heeft. Sommigen winkelen in het

Newcourt Centre – anderen bezoeken een outdoor concert bij het Molson

Place of nemen deel aan een festival in het York Quay Centre. Terwijl

anderen weer komen opdagen voor het jaarlijkse evenement met

boeklezingen. Kortom, een plek bruisend met diverse activiteiten!

 +1 416 973 4000  www.harbourfrontcentre.c

om

 info@harbourfrontcentre.c

om

 235 Queens Quay West,

Toronto ON
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City Sightseeing Toronto 

"Beautiful Toronto Tours"

If Toronto is going to be your stop for a couple of days, and you wish to

explore all its attractions, then you must take the guided tours of City

Sightseeing Toronto. With its office at Queens Quay West in High Park,

this tour operator is known to conduct the best city tours of Toronto. With

21 official sights, the tour lets you explore all these in an open-air double-

decker bus. A number of packages on offer also include Niagara Falls Day

Tour and Toronto Harbor and Island Cruise. To book a group tour, or for

information regarding tickets, please have a look at their website.

 +1 877 721 8687 (Toll Free)  www.citysightseeingtoron

to.com/

 info@citysightseeingtoront

o.com

 249 Queens Quay West,

Toronto ON

 by BuBZ at English Wikipedia 

Ontario Science Centre 

"Leren Voor uw Plezier"

Met meer dan 800 tentoongestelde objecten en zo'n twaalf zalen, is het

geen wonder dat dit wetenschappelijk centrum het voor elkaar heeft

gekregen om sinds de opening in 1969 meer dan 30 miljoen bezoekers

aan te trekken. Naast de weergave van traditionele wetenschap heeft het

centrum ook interactieve onderdelen waar bezoekers kunnen deelnemen

met hun eigen experimenten. Het biedt ook een filmcomplex met een

zitcapaciteit van 320, waar u vertoningen kunt zien van spannende en

educatieve IMAX formaat films bestemd voor de hele familie.

 +1 416 696 1000  www.ontariosciencecentre.ca/  770 Don Mills Road, Toronto ON

 by imramugh   

Toronto Zoo 

"Entertainment, Educatie en Behoud"

Het is geen wonder dat de Toronto Zoo in de top 10 van beste

dierentuinen in de wereld valt; met haar meer dan 5000 dieren in zeven

tropische paviljoens verspreid over 220 hectare, een Afrikaanse savanne

en een belofte om de wildernis erfgoed van de wereld te beschermen. Met

haar toewijding aan onderzoek en behoud, begrijpt de Zoo ook dat de

meeste mensen komen voor vermaak. Met dat in hun achterhoofd bieden

zij alles; van zeldzame en kleurrijke vissen tot dwergnijlpaarden, van de

geluiden van een Australische nacht tot goanna's (soort hagedis).

 +1 416 392 5929  www.torontozoo.com/  tzwebmaster@torontozoo.c

a

 2000 Meadowvale Road,

Toronto ON
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