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På denne 14 dagers ferien kommer dere rundt til Øst-Canadas
høydepunkter. Dere starter i den multikulturelle storbyen,
Toronto, og kjører mot Montréal, Quebec og Canadas
hovedstad, Ottawa. På turen kommer dere også til det vakre
området Thousand Islands. Her vil dere komme tett på Canadas
vakre natur. I Huntsville har dere mulighet til å gå på noen av
stedets mange naturskjønne stier.

Et av bilferiens store høydepunkter er besøket til Niagarafallene,
som dere også skal få oppleve på nært hold. En fantastisk
opplevelse!

Canadas største by, Toronto

Den vakre regionen Thousand Islands

Den franske arkitekturen i Montréal

Båttur i Niagara Falls

https://www.benns.no/nord-amerika/canada


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise Norge -
Toronto
Dere flyr fra Norge til Toronto. Fra flyplassen blir dere
kjørt til hotellet, og ved innsjekk får dere utlevert en
veibok. Nyt resten av dagen på egen hånd i Toronto og
venn dere til den nye tidssonen. Dere kan for eksempel
besøke det populære handlesenteret Eaton eller få en
gastronomisk opplevelse på en av de mange gode
restaurantene her.

Toronto er både Canadas største og verdens mest
multikulturelle by. Her snakkes det opp mot 80
forskjellige språk, og kun halvparten av innbyggerne er
født i Canada. Dette er byens innbyggere stolte av, og
med god grunn, da Toronto blir sett på som et godt
eksempel på en storby hvor mange forskjellige kulturer
og religioner kan leve sammen i fred og harmoni.

Dag 2: Toronto
I dag har dere hele dagen til å utforske Toronto.

Noen kjente attraksjoner som er verdt et besøk:

Den spektakulære stadioen SkyDome
Hockey Hall of Fame
Vitenskapsmuseet Ontario Science Centre
Royal Ontario Museum

Prisen for reisen inkluderer entreer til både Ripley's
Aqarium og CN Tower i Toronto.

Ripley's Aquarium som ligger nærme CN Tower, har flere
maritime utstillinger, inkludert en 'walk-through tank'.
Akvariet har 5.7 millioner liter saltvann- og
ferskvannshabitat fra hele verden. Her kan man se over
13.500 eksotiske sjø- og ferskvannsskapninger fra mer
enn 450 forskjellige arter.
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Det 553 meter høye tårnet, CN Tower, er symbolet på
Toronto, og til dels Canada. På toppen finner man ikke
kun en fantastisk panoramautsikt, men også en verden av
underholdning. Bli med på en tidsreise tilbake 70-tallet,
hvor dere får høre om tårnets arkitektoniske
hemmeligheter. Deretter kan dere ta glassheisen til
toppen. Prøvesmak det utsøkte kjøkkenet i tårnets
roterende restaurant, eller slapp av i Horizon Café. Nyt
den fantastiske utsikten over Toronto, Lake Ontario og
det fjerne USA.

Når dere er kommet ned på bakkenivå igjen, kan dere
besøke byens 'Marketplace'. Her kan man kjøpe
autentiske canadiske og First Nations-varer eller CN
Tower-souvenirer.

Dag 3: Toronto - Kingston
(260 km)
I dag starter dere på en fantastisk bilferie. Dere henter
leiebilen i sentrum og kjører videre mot Kingston. Her
kan dere blant annet besøke Fort Henry. Fortet ble
bygget under det som ble kalt «The War of 1812»; en
militær konflikt som varte fra 18. juni 1812 til 18. februar
1815 - mellom USA og Storbritannia.

Fortet skulle beskytte området som i dag er kjent som
Royal Military College of Canada, fra amerikanske
angrep, i tillegg til å overvåke sjøtrafikken på

St.Lawrence River og Lake Ontario. Det originale fortet
ble erstattet med en mye større konstruksjon i 1830, for
å opprettholde forsvaret til havneverftet og den sørlige
inngangen til Rideau Canal. Dette er i dag en kjent
turistattraksjon. Dere kan alternativt kjøre en kortere
rute, gjennom de sjarmerende byene i regionen Prince
Edward.

Dag 4: Kingston - Montréal
(290 km)
Endedestinasjonen for i dag er Montréal. Dere kjører inn
i den vakre regionen Thousand Islands, et område
spekket med vakre innsjøer og skogkledde øyer som
ligger som små tilfeldig plasserte perler.

Reisen inkluderer også en båttur rundt mellom de
'Thousand Islands'. Gå om bord på båten og nyt det
storslåtte synet - I dette vakre og frodige øylandskapet
kryr det av luksuriøse hytter og store eiendommer.
Båten passerer Boldt Castle, Zavikon Island og
Millionaire's Row.

Dag 5: Montréal
Nyt dagen i vakre Montréal. Etter Paris, er Montréal den
neststørste fransktalende byen i hele verden. I over et
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århundre var Montréal Canadas finansielle og
industrielle hovedstad. Dette kommer tydelig til uttrykk i
byens arkitektur - spesielt i den gamle bydelen Old Port.
Her kan man se bygninger som står i stil med Paris sine
kirker og attraksjoner.

Det er et vell av bydeler som må oppleves når man først
er i Montreal; Chinatown, som enhver storby med
respekt for seg selv har, gamlebyen, som både smakes og
føles fransk, og Mount Royal. Mount Royal er et fjell som
tårner seg opp midt i byen, med store grønne arealer og
innsjøer - Et populært område for innbyggere og turister
på vakre solskinnsdager.

Attraksjoner som er verdt å besøke:

Basilikaen Notre-Dame
Basilikaen Saint Joseph's Oratory
Den eldste delen av byen; Old Montréal
OL-parken som huset mange av grenene under
Sommer-OL i 1976
Byens casinoer
The Biodome - her kan man gå gjennom replikaer
av fire økosystemer som befinner seg på det
amerikanske kontinentet.
The Underground City/Downtown Montréal - som
betegner et område med kontorbygg, hoteller,
kjøpesentre, boliger, universiteter, scenekunst mm,
og som danner hjertet av Montréals sentrale
forretningsområde.

Dag 6: Montréal - Quebec
City (250 km)
I dag kjører dere videre til Quebec City. På veien dit
foreslår vi at dere stopper ved Cap-de-la-Madeleine.
Byen er kjent for sin basilika, Basilique Notre-Dame du
Cap, som blir besøkt av pilegrimmer året rundt. I Quebec
anbefaler vi at dere tar en spasertur i de koselige gatene
med sine mange kafeer og restauranter. Dere kan også
besøke museet Trois-Rivieres.

Dag 7: Quebec City
Quebec City er Canadas eldste havneby, og ble grunnlagt
av en franskmann i 1608, noe byen den dag i dag bærer
tydelig preg av. Innenfor bymuren finner man den gamle
bydelen, anerkjent av UNESCO som et av verdens
skattekamre. Utenfor muren er den nyere delen byen.
Selv om Quebec fremdeles fungerer som en havneby, er
turisme en viktig næring. Canadierne er veldig begeistret
for byen, da den har et europeisk preg man ikke finner så
mange andre steder i Nord-Amerika.

Bli med på en 2 timers sightseeing i Quebec (inkludert i
prisen), som gir dere en dyptgående orientering av både
det historiske og moderne Quebec. Dere vil få oppleve
Latinerkvarteret, Plains of Abraham, citadellet,
festninger, Place Royale, basilikaen og andre
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severdigheter i byen.

Utenfor byen bør dere oppleve basilikaen
Sainte-Anne-de-Beaupré, det storslåtte fossefallet
Montmorency Falls, som er 1,5 ganger større enn
Niagrafallene, og Ile d'Orleans, øya som kan sies å være
vuggen til Canadas franske sivilasjon. Denne øya i St.
Lawrence-elva, med kun 7000 innbyggere, er nesten som
et levende museum med sine gamle hus og kirker.

Dag 8: Quebec City -
Ottawa (460 km)
På programmet i dag er Canadas hovedstad, Ottawa. Før
dere kjører fra Quebec kan dere ta en tur til Dufferin
Terrace. Her har dere en flott utsikt til vannet og det
imponerende hotellet Château Frontenac.

Dag 9: Ottawa
Bruk dagen på å utforske Ottawa. Dette er ikke Canadas
mest kjente by, men i 1857 ble den valgt som landets
hovedstad av Dronning Victoria. I dag er Ottawa smeltet
sammen med omkringliggende byer, og er blitt en
millionby som er delt i to av elven med samme navn.
Elven danner også grensen mellom provinsene Ontario
og Quebec. Dette betyr at innbyggerne i byen både er

engelsk- og fransktalende.

Ottawa er mest kjent for det kulinariske, det
kunstneriske og sitt imponerende kanalsystem. Byen kan
sies å ha en britisk «look», da man kan se at mange av de
offentlige bygningene kjennetegnes av engelsk
arkitektur. Foran parlamentsbygningen kan man se det
daglige vaktskiftet, og om kvelden er det et historisk og
kulturelt lysshow med bygningen som lerret. Ta en båttur
på Rideau Canal, som er på UNESCOs verdensarvliste.

Reisen inkluderer også en sightseeing i Ottawa med buss.
På denne hopp-av-hopp-på-turen får dere mulighet til å
oppleve parlamentsbygningene, ambassader,
universiteter og museer i deres eget tempo. Dere kan
besøke Canadian Mint, National Galley of Canada,
Museum of Civilzation og mye mer. Bussen kjører
gjennom naturskjønne hager og parker, og langs kanalen
Rideau.

Dag 10: Ottawa -
Huntsville (350 km)
På vei mot Huntsville får dere en vakker kjøretur
gjennom Algonquin Provincial Park og den vakre
regionen Muskoka. Det er hit mange fra Toronto og
omegn drar på ferie for å komme vekk fra den travle
hverdagen. I Algonquin Provincial Park finner man flotte
feriehus, og her er det nok av turmuligheter - enten i
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kano eller til fots. Dere kan også utforske de idylliske
landsbyene.

Dag 11: Huntsville
Området omkring Huntsville byr på mange forskjellige
aktiviteter. Dere kan spille tennis eller golf, dra på en
båttur, ri eller spasere på en av de mange turstiene. Her
er det noe for enhver smak. En kort kjøretur tar dere til
Lions Lookout Park, med et flott utsiktspunkt eller
Muskoka Pioneer Village.

Dag 12: Huntsville -
Niagara Falls
I dag kjører dere mot de imponerende Niagarafallene. Vi
foreslår et stopp i Midland ved 'Sainte-Marie among the
Hurons' - en vakker gjenskapt historisk landsby, hvor
man kan få oppleve hvordan hverdagen var i dette
samfunnet som ble kalt «Wendat» for 400 år siden. Veien
fortsetter gjennom frodige fruktplantasjer og vinmarker i
regionen Niagara, som kan skilte med vingårder i
verdensklasse og vakre slott. Her er det en gyllen
mulighet til å smake på mange av de gode vinene.

En helt fantastisk opplevelse venter ved Niagarafallene.
Niagarafallene består av tre fosser; Canadian Horseshoe

falls, også kjent som Canadian Falls, American Falls, og
Bridal Veil Falls. Her skal dere få være med på en båttur.
Først seiler dere ut til American Falls, og deretter forbi
massive steinformasjoner og videre til det storslåtte
synet av den største buldrende fossen, Canadian
Horseshoe Falls. Det bør nevnes at utsikten ovenfra
Niagarafallene er likeså imponerende.

Dag 13: Niagara Falls -
Toronto (130 km) og
avreise fra Toronto
I dag kjører dere til Toronto igjen. På veien kan dere
besøke historiske Niagara-on-the-Lake, som har blitt
kåret til Canadas peneste by. På flyplassen i Toronto
leverer dere inn leiebilen, og starter på hjemreisen
tilbake til Norge.

Dag 14: Ankomst Norge
Dere lander i Norge etter en fantastisk bilferie i Canada.
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Reiseperiode Mai - juni  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Standard
28 298,00 NOK

Premium
33 598,00 NOK

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

Standard
32 498,00 NOK

Premium
38 298,00 NOK

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

Standard
26 498,00 NOK

Premium
33 198,00 NOK

Reiseperiode Mai  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
21 998,00 NOK

Reiseperiode Juni  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
24 998,00 NOK

Reiseperiode Juli-August  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
33 498,00 NOK

Reiseperiode September  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
21 698,00 NOK

Reiseperiode Oktober  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
18 798,00 NOK
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Prisen inkluderer:

Fly Oslo - Toronto t/r (avreise fra andre flyplasser mot tillegg i pris)
12 netter på hotell
11 dages Fullsize leiebil inkl. forsikring
Båttur i Niagara Falls
Entré til CN Tower i Toronto
Flyplasstransport til det første hotellet
Entré til Ripley's Aquarium i Toronto
2 timers byvandring i Quebec City
1 times seiltur i Thousand Islands ved Rockport
Skatter og avgifter

Prisen inkluderer ikke:

Reiseforsikring
Drivstoff
Evt. veiavgifter
Øvrige utflukter og turer
Vaksiner (kontakt egen lege) https://www.benns.no/viktig-informasjon)
Visum/innreisetillatelse til USA (les mer her)

Standard eller Premium hoteller:

Standard hoteller
Med standard hoteller tilbyr vi fornuftige hoteller til en god pris.

Premium hoteller
Med premium hoteller tilbyr vi for eksempel hoteller av en bedre standard, men også standard hoteller som kan tilby
noe helt spesielt.

BENNS kan tilby alt fra hoteller med god standard, til premium og boutiquehoteller, i tillegg til ranchopphold og
overnattingssteder, hvor du ikke bare får en seng, men også en opplevelse ved å bo på de valgte stedene.

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og afgifter
Første 1 natt på hotell
16 netters leie av bobil
2500 km
Enveisleie
Leie av sengetøy, håndklær og kjøkkenutstyr
10 % rabat på KOA campingplasser

Prisen inkluderer ikke:

Reise- og avbestillingsforsikring
Campingplasser
Eventuelle tips
Eventuelle bompenger
Vaksiner (kontakt din fastlege)
Visum/innreisetillatelse Les mer her

http://www.benns.no/viktig-informasjon
/umbraco/Vaksiner%20(Ta%20kontakt%20med%20din%20fastlege)
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Viktig om nevnte priser

Vi gjør oppmerksom på at prisene ovenfor kun er estimerte fra-priser, noe som betyr, at prisen kan variere med tanke
på reiseperiode, bestillingstidspunkt, lengde på turen og andre faktorer. Prisen skal ses som en veiledende indikasjon
på hva en bobilferie koster. Ønsker du et spesifikt tilbud for din drømmereise, så er du velkommen til å kontakte oss
for et uforpliktende tilbud.

La oss skreddersy din bobilferie

Nevnte reise er bare et reiseforslag til hva du har mulighet for å oppleve. Reiseforslaget er satt sammen av våre
kompetente reiseeksperter, som selv har kjørt rundt i bobil i området. Vi setter sammen den endelige reiseplanen i
samarbeid med deg, slik at den blir skreddersydd til dine ønsker og behov.

Skriv til oss eller ring på tlf.: 23 10 23 80 for en prat om din bobilferie.

https://www.benns.dk/kontakt/fa-et-tilbud


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/bilferie-i-det-ostlige-canada-8295?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/canada/bilferie-i-det-ostlige-canada-8295%3E

