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Turen starter i Toronto, der dere i tillegg til en hel dag i den
multietniske storbyen skal på en heldagstur til de imponerende
Niagara Falls - verdens 7. naturlige underverk.
Herfra flyr dere videre til USAs hovedstad Washington D.C., som
byr på utallige flotte og historiske monumenter, spennende
museer og presidentboligen, Det hvite hus.
I Washington fortsetter dere med tog og etter drøye 3,5 timers
togtur ankommer dere New York City - byen som aldri sover. Her
finnes det noe for enhver smak og opplevelser for livet. Se f.eks.
Empire State Building, Central Park, Times Square, Wall Street
og mye mer. Dere kommer garantert ikke til å kjede dere!

Opplev pulserende New York City – "byen som aldri
sover"

Utforsk "National Mall" i Washington D.C.

Båttur ved imponerende Niagara Falls

CN Tower i multietniske Toronto



Dagsprogram
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Dag 1: Norge - Toronto
Avreise fra Norge og ankomst Toronto flyplass. Herfra
drar dere på egen hånd til hotellet som ligger sentralt i
byen. Bruk resten av dagen til å utforske byens mange
attraksjoner og til å tilpasse dere til den nye tidssonen.
Dere kan f.eks. dra på litt shopping i CF Toronto Eaton
Centre eller smake på noe av den gode maten som denne
multikulturelle storbyen har å by på.

Dag 2: Toronto
Som hovedstad i Ontario og Canadas største by, er
Toronto blitt kjent for underholdning, kultur, sport, mote
og forretningsliv. Det finnes flere enn 20 000 butikker og
restauranter i byen. Men til tross for størrelsen, er byen
usedvanlig ren, trygg og imøtekommende. Gå en tur
gjennom det sjarmerende Lake Ontario
Waterfront-området og utforsk de trendy butikkene og
sjarmerende kaféene langs gatene College og Queen

Street.

Bygget som en TV-transmisjonsantenne, tårner CN
Tower seg opp som byens landemerke. Med sine 553 m
er det det høyeste tårnet i verden. Det har et vell av
attraksjoner og utstillinger inkl. digital animasjonsbutikk,
3D-kino, glassgulv mm. Alt sammen kan nås via den
berømte heisen med vinduer som bruker under ett
minutt fra bakken og opp til observasjonsdekket.

Dag 3: Heldagstur til
Niagara Falls
I dag blir dere hentet på hotellet om morgenen for en
heldagstur til en av Canadas mest spektakulære
severdigheter, Niagara Falls. Dere får god tid på egen
hånd til å nyte området og ta bilder av de buldrende
fossefallene.



Det hvite hus i Washington
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Inkludert i turen er en spennende båttur med
"Hornblower Nagara Cruises" til "Voyage to the Falls"
for en unik utsikt over det spektakulære Horseshoe Falls.
Det er også inkludert en god lunsj på "the Fallsveiew"
med en fantastisk utsikt til fossen.

Turen tar dere også med forbi Niagara Parkway, som
snor seg langs Niagara Gorge. Dere får se "the Floral
Clock", Queenston Heights og dere får tid på egen hånd i
den historiske byen "Niagara on the Lake", kåret som
"Canadas vakreste by". Her produseres det blant annet
"Eiswien".

Hvis dere har lyst til å oppleve Niagara Falls fra luften,
kan det arrangeres en helikoptertur før avreise. Den er
ikke inkludert i pakken, men kontakt oss for priser.

Sent om ettermiddagen ankommer dere hotellet deres i
Toronto.

Dag 4: Toronto -
Washington D.C. (med fly)
I dag forlater dere Toronto og i løpet av dagen flyr dere
sørover til Washington D.C. - USAs hovedstad. Ta gjerne
en kveldstur gjennom byen, da mange av monumentene
er opplyst om kvelden/natten, noe som er utrolig
vakkert.

Blant de mest imponerende er Lincoln Memorial, der du
på veggen kan se inskripsjoner av to av hans historiske
taler, og the Washington Monument, som byr på
fantastisk utsikt fra toppen. Det hvite hus og Capitol
Building er også opplyst om kvelden. Hvis dere har lyst til
å se byen fra en litt annen side, kan et "dinner cruise"
langs Potomac River, som går gjennom byen, også
anbefales.

Dag 5-6: Washington D.C.
Dere har to hele dager til å oppleve hovedstaden.
Washington D.C. tiltrekker seg nesten 20 millioner
turister hvert år, noe som gjør turismen til områdets 2.
største industri, like etter staten. Overraskende nok er
inngangen til de aller fleste store attraksjonene i
hovedstaden gratis.

Utforsk byens mest berømte severdigheter, som er
konsentrert i området rundt National Mall. Det strekker
seg fra Lincoln Memorial ved Potomac-elven til Capitol
Building og Høyesterett på Capitol Hill. Langs National
Mall ligger også flesteparten av de 18 museene som
utgjør Smithsonian Institution, krigsminnesmerkene og
Washington Monumentet som tilbyr turer til toppen og
som ligger like sør for det Det hvite hus.

Andre områder av interesse kan være Arlington National
Cemetary - kirkegården sør for byen, der alle
krigsveteranene og bl.a. John F. Kennedy ligger begravet,



Gå på oppdagelse i Toronto
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the National Cathedral og National Zoo. Washington har
selvfølgelig også mye mer å by på enn bare historiske
severdigheter. Byen har blant annet et livlig natteliv. I
tillegg til restauranter i verdensklassen, kan dere se et
Broadwayshow, politiske satireshow man ikke finner
andre steder og livemusikk av alle slag.

Det kan lønne seg å kjøpe billett til "hop-on,
hop-off"-bussene som kjører forbi alle de store
severdighetene eller kanskje dra på en guidet sykkeltur.
Begge er flotte måter å oppleve byen på - kontakt oss
evt. for priser.

Dag 7: Washington D.C. -
New York City (med tog)
I dag forlater dere Washington D.C. når dere går om bord
i Amtrak-toget og tar toget fra Union Station til Penn
Station midt på Manhattan i New York. Turen tar i
overkant av 3 timer, og dere kan nyte utsikten underveis
fra toget. Når dere ankommer New York, kan dere
fortsette enten til fots, i en av de mange gule taxiene eller
med metro til hotellet.

Det er mye å se og gjøre i denne verdensmetropolen. Hva
med et besøk i en av New Yorks mest populære
attraksjoner, Rockefeller Center, i kveld. Her summer
det av aktiviteter med tusenvis av både turister og
newyorkere som skal inn og se et TV-show eller shoppe i

noen av de imponerende butikkene. The Rock har noe for
alle. Nyt 4 netter i New York City.

Dag 8-10: New York City
Gjør dere klare til noen uforglemmelige dager med
sightseeing. New York City, som ganske riktig kalles for
"byen som aldri sover" tilbyr noe for enhver smak til
enhver tid - både dag og natt. Blant de mest besøkte
stedene er Times Square, Central Park, som bl.a. huser
byens Zoo, St. Patrick's Cathedral, The Metropolitan
Museum of Art, den berømte Brooklyn Bridge og mye
mer.

Etter mørkets frembrudd kaster de to gotiske tårnene og
de sterke stålkablene dramatiske skygger mot
nattehimmelen. En gåtur over broen er et must, spesielt
hvis dere starter på Brooklynsiden og beveger dere mot
Manhattan med dens flotte skyline som utsikt.
Selvfølgelig ville ingen tur til New York være komplett
uten et besøk ved USAs høyeste representasjon av frihet
- Frihetsgudinnen i New Yorks havn og Empire State
Building.

For dem med interesse innenfor kunst, er det stor
mulighet for å oppleve dans, teater og musikk. Hvis dere
er interessert i shopping er dere kommet til riktig sted,
for antall butikker er overveldende. Innimellom all
sightseeingen kan man kan man få stillet sulten med stor
sett alt, kokkelert på stort sett alle mulige måter. Man går



Capitol Building i Washington
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bestemt ikke sulten i seng i New York City.

Dag 11: Hjemreise fra New
York
Alt avhengig av tidspunktet på flyet deres hjem fra New
York, kan dere bruke noe av dagen på litt shopping,
avslapning i Central Park eller en siste sightseeing i byen.
Dra til flyplassen i god tid, da trafikken i New York til
tider er hektisk!

Dag 12: Ankomst til Norge
Dere ankommer Norge i løpet av dagen.



Priser og avganger
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Reiseperiode April - juni  - Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt dobbeltrom)

Delt dobbeltrom
25 598,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt dobbeltrom)

Delt dobbeltrom
26 398,00 NOK

Reiseperiode September - oktober  - Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt dobbeltrom)

Delt dobbeltrom
32 598,00 NOK

Oppgradering på flyreisen:

Economy Extra: fra kr. 6.900,- per person
Business Class: fra kr. 25.600,- per person



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly t/r inkl. skatter og avgifter

3netter på hotell i Toronto

Heldagstur til Niagara Falls inkl. seiltur og frokost

Fly fra Toronto til Washington D.C.

3netter på hotell i Washington D.C.

Togreise med Amtrak fra Washington til New York

4netter på hotell i New York City

Reise- og avbestillingsforsikring

Evt. resort fee

Evt. øvrige utflukter

Visum/indreisetillatelse til Canada og USA

Vaksinasjoner (kontakt egen lege)

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/usa/ostkystens-storbyer-og-niagara-falls-106212?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/usa/ostkystens-storbyer-og-niagara-falls-106212%3E

