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En uforglemmelig bilferie gjennom Nova Scotias fantastiske
historie

Denne bilferien tar dere med rundt til 3 øyer i det østligste
Canada: Nova Scotia, Prince Edward Island og Cape Breton.

Under reisen får dere oppleve enestående natur og fascinerende
kolonihistorie fra områdenes første europeiske bosettere, foruten
muligheter til å delta på spennende aktiviteter.

Denne reiseruten er kun et forslag - kontakt oss for å få forslag til
andre reiseruter i Canada

Hovedstaden i Novia Scotia, Halifax

Muligheten til å besøke Kejimkujik National Park

Kolonistemningen i Charlottetown

Den vakre øya Cape Breton
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Dag 1: Norge- Halifax
Dere flyr fra Norge og ankommer Canada senere samme
dag. Ved ankomst i Halifax blir det arrangert privat
transport til deres valgte hotell i byen.

Ved innsjekking på hotellet vil dere får utlevert veiboken,
Jonview Canada Roadbook. Resten av dagen har dere på
egen hånd i byen Halifax.

Dag 2: Halifax
Halifax er hovedstaden i provinsen Nova Scotia, og ligger
vakkert plassert i en av de største naturlige havnene i
verden.

I 1917 kolliderte det franske skipet "Mont-Blanc", lastet
med eksplosiver, med det norske skipet "Imo" rett
utenfor Halifax. I sammenstøtet tok "Mont Blanc" fyr og
lasten eksploderte. Halifax ble hardt rammet, da dette

den dag i dag er den største menneskeskapte
eksplosjonen før utviklingen av atomvåpen.

I dag tilbyr Halifax sine besøkende alle de opplevelser og
aktiviteter som kjennetegner både en moderne og
historisk by. Utforsk Halifaxs stolte maritime arv på en
av byens mange museum og langs den historiske
vannkanten, som inkluderer restaurerte og historiske
minnesmerker. Besøk Citadellet som har voktet byen
siden 1700-tallet, nyt naturen i Public Gardens eller bli
med på en seiltur rundt i havnen på Bluenose II.

Andre attraksjoner i Halifax:

Kirkegården for de omkomne fra Titanics forlis
De historiske husene i Upper Street; bygget
mellom 1800 og 1905
Point Pleasant Park som byr på naturstier, turstier
mm.
Et av canadas eldste bryggeri - Alexander Keith's
Nova Scotia Brewery
St Paul's Church - en evangelisk anglikansk kirke
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fra 1749
Cornwallis Street Baptist Church fra 1830-tallet

Anbefalte spisesteder:

Hamachi Steak House Bar & Grill - japansk
teppanyaki
Henry House - en populær 'gastropub'

Dag 3: Halifax - Western
Shore (79 km)
I dag henter dere leiebilen i Halifax sentrum og kjører
vestover langs Nova Scotias kyst.

Dere passerer det naturskjønne St. Margaret´s Bay, før
dere kommer til det idylliske området, Western Shore,
som ligger på den andre siden av den majestetiske og
'mystiske' Oak Island. Dere innkvarteres på hyggelige
Atlantic Oak Island Resort.

Oak Island er en privateid øy, dekket av trær. Øya, som
er en av de omtrent 360 små øyene i Mahone Bay, er
mest kjent for ulike myter og teorier om at det her
befinner seg gjemte skatter, eller historiske gjenstander.
I mer enn et århundre har det foregått utgravinger på
Oak Island, uten at de har funnet noe.

Dag 4: Western Shore
Hotellet deres ligger vakker plassert ved kysten. Herfra
har dere en flott utsikt til Mahone Bay og Oak Island.

Langs kysten kan dere gå en tur på hotellets tursti. Her er
det store sjanser for å få øye på hvalene som pleier å leke
ved Tancook Island. På ettermiddagen kan dere nyte en
middag bestående av Nova Scotias lekre fiskekjøkken,
mens dere ser på seilbåtene som seiler forbi bukta.

Ikke langt fra hotellet ligger historiske Lunenburg. Byens
gamle bydel er oppført på UNESCOs verdensarvliste, og
er absolutt verdt et besøk. Lunenburgs gamle bydel
utmerker seg ved å være det best bevarte eksemplet på
en britisk bosettelse i Nord-Amerika.

Lunenburg ble grunnlagt i 1753, og har til den dag i dag
bevart sitt originale utseende og sin bystruktur, basert
på det samme rektangulære nettverket som i
'hjemlandet'. Innbyggerne har opp gjennom tidene prøvd
å bevare byens identitet, noe som er synlig i husenes
trearkitektur. Man vil også her legge merke til alle de
sjarmerende og fargerike husene.

Dag 5: Western Shore -
Digby (193 km)
I dag fortsetter dere vestover, og kjører gjennom hjertet
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av Nova Scotia med sin uberørte villmark.

Vi anbefaler et stopp ved naturparken Kejimkujik
National Park and Historic Site på vei til Digby. Her kan
dere gå på flotte turstier i Nova Scotias nesten uberørte
natur, og bli med på kanoturer som tar dere med dypt inn
i parkens fjerne innsjøer prydet med små øyer.

På flere steder langs Kejimkujik-innsjøens vannkant har
myk skifer blitt dekorert med helleristninger som
gjenspeiler livet før og etter europeernes ankomst.

Etter en opplevelsesrik dag i nasjonalparken, fortsetter
dere mot dagens endedestinasjon, Digby. Byen er
oppkalt etter sir Robert Digby, som kom til stedet i 1783.
De innfødte kalte selv byen Oositookun.

Dere kan studere byens historie i detalj på The Admiral
Digby Museum, som ligger ute ved havet, plassert i byens
eldste hus, det historiske Woodrow.

Dag 6: Digby - Truro (300
km)
Dere fortsetter i dag langs Nova Scotias nordlige kyst,
hvor dere underveis kan beundre utsikten til Bay of
Fundy, som er verdensberømt for dens ekstreme
høyvann. Forskjellen mellom flo og fjære her er den
høyeste i verden, da den kan nå helt opp til 15 meter!

På veien kjører dere forbi vakre landskap og historiske
landemerker, slik som:

Annapolis Royal Area - En historisk by, hvor man
finner Canadas eldste bygnigner. Det eldste huset
her er datert helt tilbake til 1708.

Grand Pré National Historic Site - En vakker park
til minne om akadierne (en fransktalende etnisk
gruppe i Nord-Amerika) som bosatte seg i dette
området mellom 1682-1755, men engelskmennene
startet deportasjon av akadierne under den
franske og indianske krigen fra 1754 til 1763.

Fort Edward National Historic Site - Fortet er
mest kjent for rollen den spilte under utvisningen
av akadierne i 1755, i tillegg til å skulle beskytte
Nova Scota fra et landangrep under den
amerikanske revolusjonen. I dag står kun fortes
militære blokkhus tilbake, men til gjengjeld er dette
det eldste militære blokkhuset i Nord-Amerika.

Et perfekt utgangspunkt for å lære mer om Nova Scotias
skotske, akadiske og innfødte kulturarv.
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Dag 7: Truro -
Charlottetown (130 km)
I dag fortsetter dere mot Charlottetown. På veien kjører
dere forbi Pictou, fødestedet til "Det nye Scotland." Her
kan dere blant annet utforske Heritace Quay, stedet de
første skottene ankom til i 1733. Fra Pictou tar dere
fergen og krysser Northumberland til Prince Edward
Island, Canadas minste provins. Prince Edward Island er
kjent for sin fredfulle sjarm, så vel som sitt fruktbare og
bølgete landskap.

Veien tar dere helt til Charlottetown, byen hvor den
canadiske føderasjon ble grunnlagt i 1864.
Charlottetown er derfor en historisk by, beliggende i et
historisk område. De første bosetterne kom i 1720.

Charlottetown er en flott by, med hele 11
naturhistoriske steder. Byens historiske bykjerne
rommer generelt flere vakre hus i viktoriansk byggestil.

Besøk blant annet:

Province House - Prince Edward Islands
provinsielle lovgivende forsamling, fra 1843
Confederation Centre of the Arts - Et kultursenter,
som huser forskjellige kunstutstillinger.
Den vakre basilikaen St. Dunstan's fra 1907
Victoria Park - Her kan man gå en tur på parkens
vakre strandpromenade

Bryggeriet Upstreet Craft Brewing
Beaconsfield Historic House - Et hus i viktoriansk
stil fra 1877, hvor man kan få en guidet tur
innenfor dørstokken.

Dag 8: Charlottetown
Dere har dagen i dag til å utforske Charlottetowns flotte
hus og elegante områder. Charlottetown er øyas
kommersielle sentrum og gjennom byens havn blir et vell
av råvarer, slik som de omkringliggende landsbygdenes
frukthøsting, gjort klart til å fraktes.

På tross av at Charlottetown kan karakteriseres som en
moderne by, kan man fremdeles merke kolonistemningen
flere steder, spesielt i George Street og Old Charlotte
Town.

Dag 9: Charlottetown -
Antigonish (160 km)
Dere kjører i retur til Nova Scotia via stredet
Northumberland, og langs den nordlige kysten gjennom
fredfullt sceneri og små landsbyer, som fremdeles holder
fast på sin historiske kulturarv.
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Endedestinasjonen i dag er Antigonish, hvor de første
europeiske bosetterne ankom i 1784. Byen huser blant
annet St. Francis Xavier University med sine 5000
studenter.

Antigonish er også hjemstedet for den canadiske
versjonen av de skotske Highland Games; en form for
sportsarrangement hvor man konkurrerer i gamle
skotsk/keltiske disipliner, som eksempelvis «Caber toss»,
hvor man kaster en seks meter lang trestokk, og det er
om å gjøre å få trestokken til å lande i mest mulig vertikal
vinkel.

Dag 10: Antigonish -
Baddeck (145 km)
Dere tar farvel med Antigonish og forsetter på deres
canadiske eventyr mot den vakre øya, Cape Breton, som
kan imponere med storslått natur, maritim sjarm og
fantastisk kultur. Her ankommer dere byen Baddeck,
ofte omtalt som porten til Cape Breton Highlands.

Baddeck ligger sentralt på Cape Breton, og idyllisk
plassert ved den store innsjøen, Bras d'Or. Byen er også
startpunktet for den berømte og naturskjønne veiruten,
Cabot Trail.

Byens største enkeltstående attraksjon er hjemmet til
den verdensberømte oppfinneren, Alexander Graham

Bell, kjent for å funnet opp telefonen. Det skal sies at i
2002 ble han fratatt denne anerkjennelsen, da den
amerikanske kongressen bestemte seg for å heller gi den
til Antonio Meucci.

Andre severdigheter i Baddeck:

Wagmatcook Culture & Heritage Centre
Highland Village Museum / An Clachan
Gàidhealach

Baddeck byr også på mange frilulftsaktiviteter, som for
eksempel:

Cape Breton Guided Walks
North River Kayak Tours
Uisge Ban Falls

Hummer er jo en delikatesse på disse kanter, og vi kan
foreslå Baddeck Lobster Suppers til middagen.

Dag 11: Baddeck
En hel dag i Baddeck til å utforske både byen og øya. Vi
anbefaler å ta en kjøretur på Cabot Trail inn mot Cape
Bretons nordlige høyland, som vil by på et naturskjønt
landskap. Dere kommer frem til Cape Breton Highlands
National Park, hvor det er nok av muligheter til å gå og
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nyte stedets vakre omgivelser, fra vindstille og vakre
strender, til bratte klipper og landstakte vidder.

Å ta en tur på Cabot Trail og nasjonalparken passer godt
inn i dagens program, da vi har arrangert en utflukt for
dere i dag. Dere skal nemlig på en guidet hvalsafari! Dere
går om bord på en båt i Cheticamp, nærme Highlands
National Park. Forhåpentligvis får dere både hval, sel,
ørner og mye mer.

Dag 12: Baddeck - West
Bay (86 km)
I dag fortsetter dere sørover, og passerer sjarmerende
landsbyer som er stolte av sin skotske arv. Dere kjører
langs Bras d'Or Lake inntil dere når frem til West Bay,
som ligger helt i enden av innsjøen.

Hvis tiden tillater det, kan dere ta en tur rundt innsjøen
og besøke byen Sydney. Byen var en av de viktigste
havnene i Canada under 2.verdenskrig. Historisk sett ble
Sydney grunnlagt av engelskmennene i 1785, og var i en
periode på 1800-tallet hovedstaden for den britiske
kolonien, Cape Breton.

Ikke langt fra Sydney ligger den historiske byen,
Louisbourg. Louisborug er hjemstedet til en historisk
juvel; the Fortress of Louisbourg National Historic Site.
Her kan man oppleve hvordan livet var i en livlig fransk

festningsby i 1744 - absolutt verdt et besøk.

Herfra fortsetter dere langs Bras d'Or frem til West Bay.
Velger dere å kjøre til West Bay via Sydney og
Louisbourg er det 264 km, og selve kjøretiden er ca. 3,5
timer.

Dag 13: West Bay -
Liscomb Mills (226 km)
Dere forlater West Bay og kjører tilbake til Novia Scotia
via Port Hawkesbury. Når dere kommer på vestkysten
kan dere kjøre sørover, og oppleve Nova Scotias robuste
kystlinje. På kystveien passerer dere fantastisk natur,
strandparker og dramatisk landskap langs Nova Scotias
østlige atlanterkyst. Etter hvert kommer dere frem til
dagens destinasjon, Liscomb Mills.

Liscomb Mills ligger i naturskjønne omgivelser, og her
kan dere nyte ulike aktiviteter ute i det fri.

Dag 14: Liscomb Mills -
Halifax - hjemreise (175
km)
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Etter frokost er det på tide å forlate Liscomb Mill, og
kjøre mot Halifax. Hvis tiden tillater det, foreslår vi at
dere besøker Liscomb Game Sanctuary. Dette er et 250
km² stort naturområde, med flotte skoger, som er
hjemmet til blant annet elg, rådyr og mink.

Kjør langs Marine Drive mot Halifax, og direkte mot
Halifax International Airport. Her leverer dere leiebilen
og starter på hjemreisen til Norge.

Dag 15: Ankomst Norge
Dere lander i Norge
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Reiseperiode Juni  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt dobbeltrom)

Standard
28 398,00 NOK

Premium
31 898,00 NOK

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

Standard
28 398,00 NOK

Premium
31 898,00 NOK

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

Standard
26 398,00 NOK

Premium
29 898,00 NOK

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

Cruise America
22 398,00 NOK

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

Cruise America
31 698,00 NOK

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

Cruise America
42 598,00 NOK

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

Cruise America
26 598,00 NOK

Prisen inkluderer:

Flybillet Oslo - Halifax t/r (avreise fra andre flyplasser mot tillegg i pris)
12 dager leie av bil inkl. forsikringer
13 netter på hotell (hoteller som er beskrevet i programmet)
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Harbour Hopper Tour i Halifax
Entré til Fortress of Louisbourg
Personlig bok med reiseplan dag for dag, veibeskrivelse og forslag til opplevelser
Transport fra flyplassen i Halifax til hotellet
Skatter og avgifter

Prisen inkluderer ikke:

Reiseforsikring
Ferge (ca. 100 CAD per person t/r)
Drivstoff
Evt. veiavgifter
Øvrige utflukter
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. 5.600 (tillegg til prisen pr. person)
Oppgradering til Business Class: fra kr. 28.000 (tillegg til prisen pr. person)

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
12 netters leie av bobil
2000 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)

http://www.benns.no/viktig-informasjon
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Visum/innreisetillatelse Les mer her

Oppgradering til Economy Class og Business Class

Oppgradering til Economy Extra: fra kr. 5.600 (tillegg til prisen pr. person)
Oppgradering til Business Class: fra kr. 28.000 (tillegg til prisen pr. person)

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.

/umbraco/Vaksiner%20(Ta%20kontakt%20med%20din%20fastlege)
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/nova-scotias-hoydepunkter-8364?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/canada/nova-scotias-hoydepunkter-8364%3E

