
Niagara Falls og Vest-CanadaNiagara Falls og Vest-Canada

43 498,-
Pris per person - Fra kr

17 dager

Ring 23 10 23 80 salg@benns.no www.benns.no

no

Opplev Nord-Amerikas mest multietniske by, Toronto,
Niagara Falls og høydepunktene i det vestlige Canada
Denne fantastiske reisen vil ta deg gjennom noen av verdens
mest fotograferte områder, nemlig de imponerende
Niagarafallene og nasjonalparkene i den canadiske delen av
Rocky Mountains.
Blant høydepunktene på turen er de berømte turistmagnetene
Banff National Park og Jasper National Park, samt Harrison Hot
Springs. Turen avsluttes med minneverdige opphold ved de
vakre kystbyene Victoria og Vancouver.

Båttur ved de imponerende Niagarafallene

Naturopplevelser i nasjonalparkene Banff og Jasper

De varme kildene ved Harrison Hot Springs

Vakre Vancouver Island og byen Victoria



Dagsprogram
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Dag 1: Norge - Toronto
Avreise fra Norge og ankomst på Toronto flyplass, hvor
dere på egenhånd fikser transport til hotellet i sentrum.
Bruk resten av dagen til å utforske Torontos mange
attraksjoner.

Dag 2: Toronto - Niagara
Falls
I dag blir dere hentet på hotellet tidlig om morgenen, da
dere skal på en guidet heldagstur til Niagrafallene via
Hamilton og St Catharines. Turen inkluderer en båttur
med Hornblower Cruises og en god frokost, og dere får
god tid til å utforske det imponerende fossefallet.

Vil dere oppleve Niagara Falls fra luften, kan det
arrangeres en helikopter-tur før avreise. På tilbakeveien
kommer dere gjennom det historiske Niagara On The

Lake, hvor de blant annet produserer "Eiswien".

På slutten av dagen blir dere fraktet tilbake til hotellet.

Dag 3: Toronto - Calgary
Dere forlater Toronto og ankommer Calgary flyplass,
hvor dere henter leiebilen deres og kjører til hotellet,
som ligger sentralt i byen.

Når dere sjekker inn på hotellet i Calgary, vil dere også få
utlevert deres personlige reisedokumenter (Roadbook).
Resten av dagen kan dere bruke på å besøke Heritage
Park eller Calgary Tower.



Fjellgeit i Banff National Park, Alberta - Bilferie i Canada
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Dag 4: Calgary -
Kananaskis (ca. 90 km)
Turen går videre til Kananaskis Valley ved foten av
Rocky Mountains, med avreise tidlig om morgenen.
Området ved Kananaskis er kjent for sine dramatiske
fjell som reiser seg bak den flotte Kananaskis River.

Dag 5: Kananaskis Valley
I Kanansaskis er man omgitt av fantastiske kulisser, og
området har et stort antall utendørsaktiviteter til
rådighet. Vi foreslår blant annet golf, svømming, tennis,
ridning, fotturer eller sykling.

Dag 6: Kananaskis - Banff
(ca. 55 km)
En flott kjøretur venter dere i dag, når turen går gjennom
blant annet Canmore og Harvey Heights, til den berømte
landsbyen Banff. Besøk Banff Springs Hotel, Bow Falls og
ta en tur i Sulphur Mountain Gondola.

Dag 7: Banff National Park
I dag arrangeres det en Wild Life Safari gjennom Banff
National Park. Turen tar 2 timer og sammen med en
kyndig guide forsøker dere å få øye på noen av de
fantastiske dyreartene som lever i dette området, som
for eksempel svartbjørn, elg og fiskeørn. Guiden vil også
gi dere en innføring i truede dyrearter og hvordan
nasjonalparken arbeider med beskyttelse av de truede
artene og deres naturlige habitat. Dere har også tilgang
på utstyr som kikkert og teleskop.

Resten av dagen kan dere bruke på å utforske områdene
omkring Banff. Besøk for eksempel Banff Natural History
Museum, prøv dere på river rafting eller bli med på en
båttur på Lake Minnewanka.

Dag 8: Banff - Jasper (ca.
285 km)
Kjør videre langs den spektakulære Icefields Parkway til
Jasper. Gjør et stopp ved Lake Louise og Peyto Lake
underveis, og bli med på en "Ice Explorer" isbre-tur på
Columbia Icefield.

/nord-amerika/canada/rocky-mountains


Maligne Lake, Jesper National Park - Bilferie i Canada
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Dag 9: Jasper National
Park
Hele dagen er satt av til å slappe av og besøke områdene
omkring Jasper. Vi foreslår blant annet en båttur på
Maligne Lake, et besøk i Miette Hot Springs, eller ta
taubanen opp på Whistler Mountains, hvor dere kan
oppleve en enestående utsikt fra ca 2300 meters høyde.

Eller hva med en tur til følgende steder:

Medicine Lake
Maligne Lake & Maligne Canyon
Lac Beauvert
Jasper Skytram
Patricia & Pyramid Lakes
Athabasca Falls
Lake Edith & Lake Annette

Dag 10: Jasper - Sun Peaks
(ca. 440 km)
Kjør via den vakre Yellowhead Highway til Sun Peaks.
Gjør eventuelt et stopp ved Mount Robson, som med
sine ca 4000 meter er den høyeste fjelltoppen i Rocky
Mountains.

Dag 11: Sun Peaks -
Harrison Hot Springs
Kjør gjennom Kamloops og fortsett inn i det fantastiske
landskapet ved Fraser Canyon. Ta gjerne turen innom
Hell's Gate og Fraser Valley til Harrison Hot Springs.

Dag 12: Harrison Hot
Springs
Nyt en avslappende dag i de beroligende og
mineralholdige varme kildene ved Harrison Hot Springs.
Harisson Lake kan tilby brede sandstrender og utallige
fritidsaktiviteter.

Dag 13: Harrison Hot
Springs - Victoria (ca. 290
km - på land)
Turen går videre til vidunderlige Vancouver Island og
byen Victoria. Dere kjører gjennom Nanaimo og
Chemainus, langs den flotte kystlinjen. I Victoria foreslår
vi at dere får med dere Inner Harbour, Bastion Square og



Empress Hotel på Vancouver Island, British Columbia - Bilferie i Canada
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Beacon Hill Park, og ta gjerne en kopp ettermiddagste på
Empress Hotel!

Dag 14: Victoria -
Vancouver (ca. 70 km - på
land)
Før turen går videre til Vancouver blir dere i dag tatt med
på en 3-timers hvalsafari. Om bord på båten søker dere
etter spekkhoggere, vågehval, gråhval, niser og
steinkobber (sel) mens dere seiler ca. 50 - 80 km langs
kysten. En marinbiolog er også med på turen og kan
fortelle dere om de forskjellige dyreartene og livet under
havoverflaten i området.

Etter hvalsafarien fortsetter dere til Vancouver, hvor
dere på veien blant annet krysser det flotte Strait of
Georgia.

Bruk resten av dagen på å oppleve Vancouver, som blant
annet er kjent for gode shoppingmuligheter, restauranter
og natteliv.

Dag 15: Vancouver
Hele dagen er satt av til å utforske Vancouver og

området omkring byen. Noen forslag kan for eksempel
være MacMillan Planetarium, Chinatown, Gastown,
Capilano Suspension Bridge, Granville Island, Grouse
Mountain og Stanley Park.

Dag 16-17: Vancouver -
Ankomst Norge
Det er på tide å ta farvel med Vancouver og Canada.
Dere kjører ut til flyplassen, hvor dere leverer bilen, før
flyturen går tilbake til Norge.

Ankomst Norge

/nord-amerika/canada/vancouver


Priser og avganger
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Reiseperiode Mai - juni  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

I delt dobbeltrom
43 498,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

I delt dobbeltrom
49 698,00 NOK

Reiseperiode September - oktober  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i
delt dobbeltrom)

I delt dobbeltrom
46 398,00 NOK

Prisen inkluderer:

Fly Norge - Toronto - Calgary / Vancouver - Norge
15 netter på hotell
SUV leiebil 14 dager inkl. forsikring
Heldagstur til Niagara Falls inkl. transport, guide, båttur og lunsj
Fergeoverfarter (alm biler med passasjerer), Horseshoe Bay til Nanaimo på dag 11 og Swarts Bay til
Tsawwassen på dag 12
En personlig kjøreveiledning med viktig reiseinformasjon som f.eks. overordnet informasjon om området,
lokal sightseeing, attraksjoner, daglige forslag til reiserute, kart og hotell vouchers
2 timers Wild Life Safari i Banff
3 timers hvalsafari i Victoria
Skatter og avgifter

Prisen inkluderer ikke:

Reiseforsikring
Flyplasstransfers
Mat, drikke, utflukter og turer (med mindre annet er opplyst)
Entré til nasjonalparkene
Enveisgebyr for leie av bil fra Calgary til Vancouver (ca. 250 CAD pluss skatt)
Vaksiner (kontakt egen lege) https://www.benns.no/viktig-informasjon)
Visum/innreisetillatelse til USA (les mer her)

Oppgradering til Economy Class og Business Class

Oppgradering til Economy Extra: fra kr. 8.100 (tillegg til prisen pr. person)
Oppgradering til Business Class: fra kr. 25.300 (tillegg til prisen pr. person)

http://www.benns.no/viktig-informasjon


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                

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/canada/niagara-falls-og-vest-canada-8286?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/canada/niagara-falls-og-vest-canada-8286%3E

