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De missie vindt plaats van zondag 22 tot zaterdag 28 oktober 2017.
Zowel voor Toronto als Montreal wordt een gevarieerd en boeiend
programma voorzien. Het in de brochure vermelde programma is indicatief
en wordt mogelijk nog gewijzigd en uitgebreid.
U vindt het actuele overzicht van de voorziene activiteiten steeds op
www.antwerpmission2017.be.
U kiest zelf aan welke programmaonderdelen u deelneemt, door u er voor
in te schrijven via de missiewebsite. Zo kan u vooraf uw gepersonaliseerde
missieagenda samenstellen, precies op maat van uw behoeften.
Missie-onderdelen zijn toegankelijk voor alle deelnemers tenzij anders
vermeld.
Voor de meest recente versie van het programma:
www.antwerpmission2017.be

BELANGRIJK:
Niet alle events staan gegarandeerd open voor de hele delegatie.

 Sommige events zijn enkel toegankelijk voor een beperkt aantal
deelnemers.
Bij conflict ter plaatse wordt de prioriteit gegeven aan deelnemers die zich
geregistreerd hebben.
Niet-geregistreerde deelnemers kunnen derhalve plaats of toegang
geweigerd worden.
Vergeet dus niet u te registreren voor de events waaraan u wenst deel
te nemen.
Voor een volledig overzicht en de registratie van events:
www.antwerpmission2017.be/events

DELEGATIEVLUCHTEN
VERTREK 22 OCT 2017
*** Voor deelnemers aan het luik Toronto ***
Datum
Vlucht Van
Naar
Vertrek
22/10/17 AC 833 Brussels
Montreal
10h45
22/10/17 AC7967 Montreal
Toronto YTZ 14h30
Totale reisduur: 10h55
Vermelde tijden zijn plaatselijke tijden.

Aankomst
12h15
15h40

VERBINDINGSVLUCHT 24 OCT 2017
*** Verbindingsvlucht Toronto-Montreal
***
Datum
Vlucht Van
Naar
Vertrek
24/10/17 AC7976 Toronto YTZ Montreal YULt 19h15
Totale reisduur: 1h10
Vermelde tijden zijn plaatselijke tijden.

Aankomst
20h25

TERUGKEER 27 OCT 2017
*** Voor deelnemers aan het luik Montreal ***
Datum
Vlucht Van
Naar
Vertrek
27/10/17 AC 832 Montreal YUL Brussel
19h45
Totale reisduur: 6h50
Vermelde tijden zijn plaatselijke tijden.
“+1” = aankomst de volgende dag (i.c. 28/10/2017)

Aankomst
08h35+1

AFWIJKENDE VLUCHTSCHEMATA
VERTREK 24 OCT 2017
*** Voor deelnemers aan het luik ‘Montreal-only’ ***
Datum
Vlucht Van
Naar
Vertrek
24/10/17 AC 833 Brussels
Montreal
10h45
Totale reisduur: 7h30
Vermelde tijden zijn plaatselijke tijden.

TERUGKEER 24 OCT 2017
*** Voor deelnemers aan het luik ‘Toronto-only’
Datum
Vlucht Van
Naar
24/10/17 AC 876 Toronto YYZ Frankfurt
25/10/17 LH1012 Frankfurt
Brussel
Totale reisduur: 10h40
Vermelde tijden zijn plaatselijke tijden.
“+1” = aankomst de volgende dag (i.c. 25/10/2017)

***
Vertrek
21h40
13h25

Aankomst
12h15

Aankomst
11h10+1
14h20

YTZ = Toronto City - Billy Bishop
YYZ = Toronto Int’l - Pearson
YUL = Montreal Int’l Trudeau
OVERIGE VLUCHTSCHEMATA VOLGENS UW PERSOONLIJKE
RESERVERING

BAGAGE
Voor volledige info en voorwaarden, zie:
https://www.aircanada.com/fr/en/aco/home/plan/baggage.html
HANDBAGAGE:

Maximale dimensies zijn inclusief wieltjes en hendels.
Uw handbagage moet klein en licht genoeg zijn om in de
cabinelaadruimtes geplaatst te kunnen worden.

HOOFDBAGAGE:
Max. gewicht per koffer:
Max. dimensies per koffer:

23kg
158 cm

Dimensies: (breedte + hoogte + diepte)
● Handbagage: 55 + 40 + 23 cm
● Kostuumtas: 57 + 54 + 15 cm
● Ruimbagage: totaal 158 cm
Opmerkingen:
● Overgewicht van bagage dient ter plaatse bijbetaald te worden, tot
een maximaal gewicht van 32kg. Koffers zwaarder dan 32 kg
worden geweigerd aan boord en dienen per cargo vervoerd te
worden (op eigen kosten).
● Persoonlijke items worden best in de handbagage meegenomen
(mits respecteren van de voorschriften)
● Eén van de volgende items mag meegenomen worden als extra item:
○ 1 handtas, cameratas, laptop-tas of aktetas
○ 1 overjas, omslagdoek of deken
○ 1 paraplu of wandelstok
○ een aanvaardbare hoeveelheid leesmateriaal
● Indien u bijvoorbeeld een MP3-speler, een draagbare CD-speler, een
laptop of mobiele telefoon in uw handbagage wenst te houden,
gelden de veiligheidsregels van de respectievelijke plaats van
vertrek. Alle apparaten moeten steeds volledig opgeladen zijn.
● Neem uw kostuum eventueel mee als handbagage in een
kostuumzak, als preventiemaatregel ingeval van vertraagde
aflevering van de hoofdbagage.
● Indien mogelijk, steek uw persoonlijke medicijnen in uw handbagage
(hou wel rekening met de voorschriften ivm vloeistoffen).
● Indien u specifieke persoonlijke medicijnen heeft, vraag uw apotheker
de samenstelling ervan in het Engels op te schrijven, zodat die bij
verlies van het medicijn desnoods opnieuw aangemaakt kunnen
worden.
● Hecht aan uw bagage en handbagage een label waarop duidelijk uw
naam vermeld staat. Kleef of schrijf ook best uw thuisadres binnenin
de koffer.

TORONTO
OMNI KING EDWARD HOTEL
22-24/10/17
https://www.omnihotels.com/hotels/toronto-king-edward
37 King St E, Toronto, ON M5C 1E9, Canada
Tel.: +1 416-863-9700

De kamers zijn beschikbaar vanaf omstreeks 15u00 bij aankomst,
en dienen worden vrijgemaakt om uiterlijk 11u00 op de dag van vertrek.
Vroege check-in en late check-out enkel mogelijk op aanvraag, mits
eventuele toeslag.

MONTREAL
FAIRMONT QUEEN ELIzABETH
http://www.fairmont.com/queen-elizabeth-montreal/

24-27/10/17

900 René-Lévesque Blvd W, Montreal, QC H3B 4A5, Canada
Tel.: +1 514-861-3511

De kamers zijn beschikbaar vanaf omstreeks 15u00 bij aankomst,
en dienen worden vrijgemaakt om uiterlijk 11u00 op de dag van vertrek.
Vroege check-in en late check-out enkel mogelijk op aanvraag, mits
eventuele toeslag.

Canada
Formaliteiten:
Bij een bezoek aan Canada dient u in het bezit te zijn van een
internationaal paspoort dat gedurende het gehele verblijf plus één dag
geldig is. Er is geen visumplicht voor Belgen.
Bewoners van een ander land dan de Verenigde Staten (VS) die zonder
visum Canada kunnen binnenkomen, moeten een eTA hebben, voordat zij
naar Canada vliegen. Reizigers hebben geen eTA nodig als zij Canada
over land of zee binnenkomen.
De elektronische reismachtiging (eTA) is een nieuwe vereiste voor toegang
tot ons land die geldt voor buitenlanders die van de visumplicht zijn
vrijgesteld en met het vliegtuig naar Canada (als eindbestemming of op
doorreis) komen. De autorisatie wordt elektronisch gekoppeld aan uw
paspoort en is geldig gedurende vijf jaar of tot de vervaldatum van uw
paspoort, als deze eerder valt.
De aanvraag voor een eTA is eenvoudig. U kunt de aanvraag in enkele
minuten online versturen. U hebt uw paspoort, een creditcard of betaalpas
en een e-mailadres nodig. De eTA kost CAD 7,00 en is maximaal vijf jaar
geldig.
Het eTA-aanvraagformulier is enkel beschikbaar in het Engels en Frans.
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start-nl.asp
Praktische informatie omtrent je reisdocumenten: www.diplomatie.be
Kijk tijdig de geldigheid van uw paspoort na.

Gezondheid:
Voor reizigers uit Europa zijn geen speciale inentingen vereist.
De medische zorg staat in Canada op hoog niveau maar is duur. Zorg
mede daarom voor een goede reisverzekering. Houd er rekening mee dat
je mogelijk contant moet betalen voor de verlening van medische zorg.
In geval van een ziekenhuisopname of wanneer je medisch-specialistische
zorg nodig hebt, kan je het beste direct contact opnemen met je
verzekeringsmaatschappij. Voor informatie en eventuele ondersteuning kan
je terecht bij een van de Belgische vertegenwoordigingen in Canada.
Neem speciale geneesmiddelen in ruim voldoende mate mee (in de
originele verpakking) of vraag je arts om een recept (in het Engels met
opgave van de bestanddelen). Als u geneesmiddelen meeneemt op reis
die onder de Opiumwet vallen (zoals bepaalde slaapmiddelen,
ADHD-middelen en sterke pijnstillers), moet u voor deze geneesmiddelen
een gelegaliseerde Engelstalige medische verklaring bij u hebben. Het
reizen met deze geneesmiddelen zonder verklaring is strafbaar.
De gezondheidszorgen in Canada zijn goed, maar de kosten voor
medische verzorging en/of opname in het ziekenhuis kunnen bijzonder
hoog zijn. Het is bijgevolg aanbevolen op voorhand een goede
reisverzekering af te sluiten die dit soort kosten en een eventuele
repatriëring dekt.
U vindt uitgebreide info over geneeskundige zorgen in Canada op de
volgende webstek : http://www.hc-sc.gc.ca/index-eng.php
Tijd:
Toronto:
Montreal:

Eastern Time Zone UTC - 05.00
Eastern Time Zone UTC - 05.00

Er is geen tijdsverschil tussen Montreal en Toronto.
Tijdsverschil met België = - 6uur
(20u00 in België = 14u00 in Toronto/Montreal)
De overgang zomer-wintertijd in Canada (05/11/17) wijkt af van de
zomertijd in Europa (29/10/17), maar loopt gelijk met die in de Verenigde
Staten.

Klimaat:
Doordat Canada zo uitgestrekt is zijn de klimaatverschillen er groot.
De oostelijke provincies en de Atlantische kust kennen warme zomers en
relatief koude winters. Dit gebied is beroemd om de ‘Indian summer' (fraaie
herfstkleuren) van half september tot half oktober.
Toronto is de dichtstbevolkte stad van Canada. Het is gelegen aan Lake
Ontario en heeft zo’n 2,5 miljoen inwoners. Toronto heeft een vochtig
landklimaat en kent vier duidelijk te onderscheiden seizoenen. De stad kent
een groot verschil in dag- en nachttemperatuur. Door de dichte bebouwing
is de temperatuur wel altijd enkele graden hoger als in het omliggende
platteland. De neerslag is vrij constant over het hele jaar verspreid met een
piek in de zomermaanden. De neerslag valt dan meestal in de vorm van
grote onweersbuien. Met de warme temperatuur en hoge luchtvochtigheid
kan het in de zomer onaangenaam zijn.
Het klimaat van Montreal wordt beïnvloed door verschillende klimaten. Het
ligt eigenlijk tussen het gematigde landklimaat en het subarctische klimaat
in. De zomers in Montreal zijn warm met temperaturen tussen de 26 C° en
16 C°. De winters in Montreal zijn koud, winderig , ijzig en sneeuwrijk.
Vooral de wind zorgt dat de gevoelstemperatuur erg laag ligt. De lente kan
wel redelijk van temperatuur zijn. Na een warme zomer met gemiddeldes
van 35 C° kan de herfst verrassend warm zijn. Dit verschijnsel wordt ook
wel Indian Summer genoemd. Hierbij zijn de dagen warm en de nachten al
wel winters koud.
Gemiddeldes voor oktober

aantal dagen
aantal mm neerslag /
neerslag/maand
maand

Max.
temp.

Min.
Temp.

uren
zon/dag

Montreal

13°C

4°C

4

13

61-100 mm

Toronto

14°C

6°C

5

11

61-100 mm

Geldzaken:
Canadese dollar (CAD):
$ 1 = € 0.68
(25/09/17)
Het Canadese dollarteken is $, soms uitgebreid tot C$ ter onderscheiding
van andere dollars en peso’s.
Bankkaarten worden geaccepteerd bij automaten met een Cirrus- of
Maestrologo. Gebruik van een bankkaart is meestal goedkoper dan gebruik
van een creditcard. De kosten verschillen per bank en per bankkaart. Let
op: banken zetten hun bankkaarten voor gebruik buiten Europa standaard
uit om misbruik tegen te gaan. Desgevraagd activeert de bank de kaart.
Kredietkaarten worden bij vrijwel alle hotels, restaurants, winkels en
tankstations geaccepteerd. Geld opnemen met een kredietkaart is meestal
niet gratis. De kosten verschillen per bank en per kredietkaart. Als de bank
of kredietkaartmaatschappij een vast bedrag per verrichting rekent, is
frequent gebruik van een kredietkaart bij kleine bedragen af te raden. Een
kredietkaart is bij veel reserveringen een vereiste.
Canada heeft voldoende geldautomaten (ABM, guichet automatique, ATM).
Banken, postkantoren en wisselkantoren wisselen geld. Hotels wisselen
doorgaans tegen een ongunstiger koers dan een bank.
Fooien (“Service charge” of “gratuity”) zijn over het algemeen niet bij de
hotel- of restaurantrekening inbegrepen. Het is gebruikelijk om een fooi van
15-20% bovenop de rekening te geven voor een goede dienstverlening.
Hotelpersoneel stelt een kleine fooi op prijs. Taxichauffeurs verwachten
een fooi van 10-20%, afhankelijk van de geleverde service.
Voor kruiers reken je 1 CAD per koffer,  en 1 CAD per dag voor
kamermeisjes in hotels.
Uw waardevolle voorwerpen, kredietkaart, geld of reischeques kunt in de
safe bewaren … maar vergeet ze niet! Bewaar geld eventueel op 2 of 3
verschillende plaatsen, zodat u nooit volledig zonder geld komt te vallen bij
verlies of diefstal. Wees op uw hoede voor valse biljetten.
Vraag bij uw bank of u met uw bankkaart met Maestrologo geld uit de muur
kan halen.
In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of
bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344
344).

Taal:
Meest gesproken talen: Engels en Frans.
Ongeveer 75% van de bevolking spreekt Engels en ongeveer 25% spreekt
Frans (provincie Québec).
Telefoneren:
Het landnummer van Canada is 001 + stadscode
Het is noodzakelijk om een telefoon met twee of meer bandbreedten te
hebben. In Canada tref je bijna overal internetcafé’s en telefooncellen aan.
In Canada zijn er twee verschillende systemen voor mobiele telefoons:
CDMA en GSM. Bell Mobility, Rogers en Telus zijn enkele belangrijke
aanbieders van mobiele telefonie.
Electriciteit:
Voltage: 120 volt
Stopcontacten hebben rechthoekige
gaten en kunnen geaard of ongeaard
zijn. Voor het gebruik van deze
stopcontacten is een verloopstekker van
type A of type B (adapter Verenigde
Staten) of een wereldstekker nodig.

Verplaatsingen in de stad:
Zowel Toronto als Montreal hebben een goed uitgebouwd openbaar
netwerk dat zowel bussen, metro’s als trammen ter beschikking stelt. U kan
zich overal in de stad gemakkelijk verplaatsen, zowel in het centrum als in
de buitenwijken.
U kan een Day Pass aankopen, waarmee je een hele dag ongelimiteerd
gebruik kunt maken van alle diensten.
Aan taxi’s heeft u in de stad een overvloed maar let op, goedkoop zijn ze
niet. Gemiddeld zal een ritje in het centrum je zo’n 7 euro kosten. De meter
begint te tellen op 3 dollar en per km komt er 25 dollarcent bij.
Tussen half zeven en half negen ’s morgens en van half vijf tot zeven uur ’s
avonds is het spitsuur, met soms lange files als resultaat.

Ambassade:
In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland kunnen
de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België
(Noodnummer: +82 10 3896 0381). Consulaire bijstand wordt verleend aan
landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake
bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende
maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een
Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze
bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten
verder kunnen.
Belgische ambassade in Canada
360 Albert Street, 8th floor, suite 820 , ON - K1R 7X7 Ottawa - Canada
Ambassadeur Raoul DELCORDE
Tel.: +1 613 236 72 67
+1 613 769 83 35
(enkel voor Belgische burgers in nood buiten de kantooruren)
Consulaat-generaal Montréal
Bd de Maisonneuve Ouest, 999 Suite 1600, QC - H3A 3L4 Montréal
Consul-generaal Hubert ROISIN
Tel.: +1 514 849 73 94
+1 514 236 54 02
(enkel voor Belgische burgers in nood buiten de openingsuren)

Veiligheid:
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisad
viezen/canada
Er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico's verbonden aan reizen naar
Canada. Het land wordt jaarlijks bezocht door talrijke toeristen, waaronder
vele Belgen. Sinds de aanslagen van 11 september 2001 is iedereen zich
evenwel bewust geworden van het wereldwijd verhoogde risico op
terreurdaden.
Vermits op luchthavens en bij grensovergangen specifieke
veiligheidsmaatregelen gelden, is het ten zeerste aangeraden ruimschoots
vóór uw vertrek op de luchthaven te zijn en de controles te respecteren.
Meer informatie vindt u op
● www.cbsa.gc.ca
● www.publicsafety.gc.ca
Samengevat wordt aan reizigers naar Canada gevraagd de gebruikelijke
voorzichtigheid en waakzaamheid aan de dag te leggen en de
raadgevingen van de plaatselijke autoriteiten op te volgen. U vindt meer
informatie op de websites van de Ambassade van Canada in België.
Criminaliteit:
Om te vermijden het slachtoffer te worden van kleine criminelen, zoals
zakkenrollers, dienen volgende aanbevelingen in acht te worden genomen:
● Houd persoonlijke bezittingen en reisdocumenten goed in het oog,
vooral in de luchthavens, op het openbaar vervoer en op druk
bezochte toeristische plaatsen;
● Grote steden zoals Montreal, Toronto en Vancouver kunnen het
werkterrein zijn van kleine straatcriminelen;
● Draag geen dure sieraden en/of loop niet rond met grote
hoeveelheden contant geld op zak;
● Laat bagage en/of waardevolle zaken niet onbewaakt en zichtbaar
achter in de wagen en/of de hotelkamer;
● Om in contact te komen met de hulpdiensten, vormt u in Canada
normaliter 911.
● Reizigers die in moeilijkheden geraken, dienen - in de mate van het
mogelijke - zo vlug mogelijk de eigen familie te contacteren of zich in
verbinding te stellen met het Consulaat-generaal in Montréal, het
dichtst bijgelegen ereconsulaat (of de Ambassade van België in
Ottawa).

Als bezoeker van een land bent u onderworpen aan de wetten en
reglementering van het gastland.
● Het gebruik van niet medisch voorgeschreven narcotische middelen
is verboden en strafbaar.
● In geval van seksueel contact moeten steeds de nodige
veiligheidsvoorzorgen worden genomen. Prostitutie is illegaal.
● Het fotograferen van militaire basissen en installaties is niet
toegelaten. Gezien de vrees voor terroristische aanslagen dient u er
rekening mee te houden dat andere onderwerpen eveneens gevoelig
kunnen zijn omwille van veiligheidsredenen.
● De Noord-Amerikaanse zeden en gewoonten zijn verwant aan deze
in Europa. De Canadese samenleving is zeer open en multicultureel,
in het bijzonder in de steden.
● Er gelden in Canada strenge regels voor de invoer van dierlijke en
plantaardige landbouwproducten. Zelfs na aangifte zullen de meeste
van deze goederen in beslag worden genomen. U neemt deze
producten dus beter niet mee. Voor meer informatie: inspection.gc.ca
Tips & Tricks:
Voor het vertrek:
● Meld nooit op uw antwoordapparaat dat u op reis bent of hoe lang u
afwezig bent.
● Vul de bagagelabels duidelijk in, maar schrijf niet te groot zodat men
op de luchthaven niet vanop grote afstand uw thuisadres kan lezen.
● Waarschuw de plaatselijke politie van uw afwezigheid.
● Laat dure en opzichtige juwelen thuis of nog beter in de bankkluis.
● Steek geen gevaarlijke voorwerpen in uw handbagage, noch
ontplofbare bussen (haarlak!) in de geregistreerde bagage.
 Tijdens de reis:
● In het hotel: doe de kamerdeur altijd op nachtslot.
● Let op uw handtas en uw portefeuille.
● Sluit altijd de bagage die op de kamer achterblijven.
● Zorg eventueel voor een goed verborgen geldbeugel.
● Draag bankkaarten en identiteitsbewijzen gescheiden.
● Zorg dat u het noodnummer van de kredietkaart bij de hand hebt.
● Wees op uw hoede bij bezienswaardigheden, bij bus- en
treinstations, want daar zijn klantenlokkers en zakkenrollers actief.
● In het verkeer: let steeds zeer goed op. Kijk in alle richtingen
vooraleer over te steken.

Gezondheidsraadgevingen (zie op www.diplomatie.belgium.be )
Voor het vertrek
Het voorbereiden van een reis start lang vóór het feitelijke vertrek, in het
bijzonder wanneer bepaalde inentingen verplicht zijn.
Reisapotheek
Veelgebruikte medicijnen in België kunnen in andere landen minder vlot
verkrijgbaar zijn of worden er onder een andere merknaam verkocht. Het
betreft pijnstillers, middelen tegen diarree of koorts, anticonceptiva, zalf
tegen insectenbeten. Opgelet, deze medicijnen kunnen tevens onder
dezelfde naam worden verkocht, maar soms gevaarlijke alternatieven van
bepaalde molecules bevatten. Voorzie ook steriel verband, een schaar en
een koortsthermometer.
Denk evenzeer aan de eigen medicatie en noteer gegevens over de
samenstelling. Deze informatie kan immers van nut zijn voor een dokter ter
plaatse.
Indien u een aanzienlijke hoeveelheid medicijnen of wegwerpnaalden dient
mee te nemen, vraag dan dat uw arts een lijstje maakt, liefst in een
internationale voertaal. Zo vermijdt u problemen bij de douane. Uw huisarts
kan op dit lijstje ook de samenstelling en dosering vermelden opdat
eventueel een nieuwe bereiding kan worden gemaakt.
Opgelet: in bepaalde landen is de drugswetgeving ongemeen streng
in vergelijking met België. Zo kan een voorschriftvrij geneesmiddel
van bij ons in een ander land een verboden substantie bevatten.
Vraag inlichtingen bij de ambassade of het land van uw bestemming.
Dragers van een bril voorzien best een reservebril, evenals een voorschrift
van de oogarts. Bewaar bij uw identiteitskaart of paspoort ook gegevens
zoals uw bloedgroep en eventueel een attest waarop (in een wereldtaal)
vermeld staat voor welke stoffen of medicijnen u allergisch bent.
Een bezoek aan de dokter en de tandarts?
Een reis mag uiteraard niet te belastend zijn voor uw gezondheid.
Contacteer in geval van twijfel uw huisarts om zeker te zijn of u de reis
aankunt (klimaat, hoogte, algemene gezondheidstoestand). Ga evenzeer
op controle bij de tandarts: de geringste tandpijn kan een reis grondig
verknoeien.

Economic files
● Canada - economic file June 2017
● Canada - facts and figures
● Trade relations between Belgium and Canada - 2017
Travel advice
● https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/r
eisadviezen/canada
● discover what Montreal has to offer as a world-class tech hub
Voor de meest recente versie van het programma:
www.antwerpmission2017.be
Voor een volledig overzicht en de registratie van events:
www.antwerpmission2017.be/events
Download & Install the TrackR app

De elektronische reismachtiging (eTA) is een nieuwe vereiste voor toegang
tot ons land die geldt voor buitenlanders die van de visumplicht zijn
vrijgesteld en met het vliegtuig naar Canada (als eindbestemming of op
doorreis) komen. De autorisatie wordt elektronisch gekoppeld aan uw
paspoort en is geldig gedurende vijf jaar of tot de vervaldatum van uw
paspoort, als deze eerder valt.
De aanvraag voor een eTA is eenvoudig. U kunt de aanvraag in enkele
minuten online versturen. U hebt uw paspoort, een creditcard of betaalpas
en een e-mailadres nodig. De eTA kost CAD 7,00 en is maximaal vijf jaar
geldig.
Het eTA-aanvraagformulier is enkel beschikbaar in het Engels en Frans.
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start-nl.asp

Applying for an Electronic Travel Authorization (eTA)
Last but not least, please note that visa-exempt travellers to Canada need
to apply for an Electronic Travel Authorization (eTA). This eTA is
compulsory: without it you will be denied entry into the country. More
information about the eTA and the online application tool can be found on
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp.
Attached you will find guidelines for the eTA application procedure.
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/english.pdf

