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Opplev Canada og regionen Quebec, med sin unike historie,
kultur og natur

En fantastisk 17 dagers bilferie i Quebec, som vil gi dere det
beste av regionen: imponerende storbyer, som Montréal og
Quebec City, hvor den canadisk-franske historien har satt sine
spor; fantastisk flora og fauna, med majestetiske fjell og enorme
skoger, i tillegg til et rustikt og sjarmerende landsbyliv med en
atmosfære fra en svunnen tid.

Alt sammen pakket inn i flotte hoteller og overnattingssteder,
som avspeiler stedenes kultur og historie på best mulig vis.
Følgende reiserute er kun et forslag - kontakt oss for andre
forslag til reiseruter i Canada.

Montréals nasjonalhistoriske steder

Guidet elvecruise på St. Lawrence River

Gamlebyen i Quebec City

Cruise rundt Percé Rock



Dagsprogram
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Dag 1: Norge - Montréal
Det er avreise fra Norge med kurs mot Montréal. Dere
ankommer senere samme dag. Fra flyplassen er det
arrangert privat transport til deres valgte hotell i
Montréal.

Ved innsjekking på hotellet får dere utlevert en egen
personlig kjørebok 'Jonview Canada Roadbook', som
dere kan bruke under bilferien rundt i Quebec.

Resten av dagen er på egen hånd, og dere kan utforske
denne unike og livlige canadiske byen med sin tydelige
franske historie og innflytelse.

Dag 2: Montréal
Dere har hele dagen på egen hånd i Montréal. Det har
blitt funnet bevis på at mennesker har bodd i Montréal i
mer enn 4000 år. Men det var først da franskmannen

Jacques Carties ankom i 1535 at byen faktisk ble
oppdaget. En koloni ble etablert her senere, i 1642.
Frankrike hersket over kolonien Quebec inntil 1760, da
franskmennene måtte overgi området til
engelskmennene etter en 7 år lang krig.

Montréal ble erklært som en "ordentlig" by i 1832, og i
1860 var dette engelskmennenes viktigste by i
Nord-Amerika. Velstanden fra den gang avspeiler seg
den dag i dag i byens arkitektur, som er mest synlig i
byens sentrum og i området ved den gamle havnen.

Det er hele 50 nasjonalhistoriske steder i Montréal,
hvilket er mer enn i noen annen by i Canada. Så her er det
nok av opplevelser i vente.

Montreals mest kjente severdigheter:

Byens gamle historiske bydel/havneområde
Basilikaen/Katedralen Notre Dame
St. Joseph-oratoriet - Canadas største kirke
Museet Beaux-Arts de Montreal



Place Jacques-Cartier i Montréals gamle bydel (Foto: Tourisme Montréal, Stéphan Poulin) - Bilferie i Canada
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Torgene Place d'Armes og Place Jacques Cartier
Shoppingområdet Rue St. Denis
Se byen fra Mount Royal Lookout
Montreal Botanical Gardens
The Plateau - Montréals ikoniske, fargerike og
kreative område

Dag 3: Montréal - Quebec
City (255 km)
Dere henter leiebilen i Montréal sentrum og starter på
bilferien rundt i Quebec. Første reisemål er Quebec City.
Men innen dere når så langt er det arrangert en guidet
cruisetur på elva St. Lawrence.

Underveis på cruiset får dere se mange av byens
attraksjoner, som den historiske gamle bydelen, fra
vannet. Dere får også oppleve St. Helens Island og
Boucherville Islands uspolerte landskap. Deretter
fortsetter dere den 255 km. lange kjøreturen mot
Quebec City.

Dag 4: Quebec City
Dere har hele dagen i dag til å utforske Nord-Amerikas
eneste by omkranset av mur og porter. Quebec City er

en sjarmerende by fylt av fantastiske severdigheter.

Quebec byr på en overflod av regionens sjel, og holder et
fast grep om sin canadisk-franske identitet. I tillegg
finner man her en av Nord-Amerikas eldste europeiske
bosettelser og festninger.

Den gamle bydelen, som ligger på innsiden av bymuren,
er oppført på UNESCOs kulturarvliste. Denne pittoreske
delen av byen er et levende museum med sine
brosteinsbelagte gater, vakre gamle kirker og hus fra
1700 - og 1800-tallet, og her kan man se det
imponerende hotellet, Chateau Frontenac.

Gå nedover byens gater og nyt den europeiske
atmosfæren og kulturarven som gjør Quebec City så
unik. Byen er veldig kompakt og er derfor ideell å
utforske til fots.

Gå ikke glipp av:

Plains of Abrahams/Quebecs festningsverk
Det ikoniske hotellet Le Chateau Frontenac
Terrasse Dufferin - det vakre området langs St.
Lawrence-elva
Battlefields Park - Parkens betydning ligger i dens
historie. Det var her slaget ved Abrahamslettene
fant sted i 1759, og britene vant over
franskmennene. Dette ble avgjørende for den
videre dannelsen av Canada.
Holy Trinity-katedralen - Den første anglikanske
katedralen som ble bygget utenfor De britiske øyer



I Tadoussac finner man Canadas eldste trekirke, Chapelle de Tadoussac, bygget mellom 1747-1750 - Bilferie i Canada

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

Citadellet - Et militæranlegg, og det offisielle
hjemmet til både den canadiske monarken og
Canadas generalguvernør.
Upper & Lower Town, som utgjør den gamle
bydelen i Quebec City
Basilikaen Notre Dame
Bygningene som huser nasjonalforsamlingen og
parlamentet

Dag 5: Quebec City -
Riviére-du-Loup (205 km)
Dere tar farvel med Quebec City, og kjører langs elva St.
Lawrence til byen Rivière-du-Loup, som ligger vakkert
plassert på et høydedrag med utsikt over landskapet
nedenfor byen. Rivière-du-Loup oser av sjarm og byr på
en helt spesiell og herlig atmosfære.

Byens velstand stammer tilbake fra starten av både
1800- og 1900-tallet, og dette kommer til uttrykk i byens
storslåtte hus og offentlige bygninger, slik som rådhuset,
St. Patrick's-kirken og den presbyterianske kirken. Det
beste eksempelet på dette er museet The Manoir Fraser.
Her kan dere få et unikt innblikk i den tids fasjonable
borgerskap.

Fra parken Luminous Cross er det en storslått utsikt over
byens sentrum, elva St. Lawrence og til de fem øyene som

kalles Les Pèlerins. Disse øyene er hjemstedet til utallige
fugler.

Dag 6: Riviére-du-Loup -
Baie des Chaleurs (410 km)
I dag forlater dere by-opplevelsene, og kjører mot
halvøya Gaspé, hvor storslått canadisk natur og de små
sjarmerende fiskerlandsbyene venter på å bli utforsket.
Reisemålet er Baie des Chaleurs, som er en del av bukta
til St. Lawrence.

Dere skal bo på den sørlige delen av halvøya. Området
ble oppdaget av Jacques Cartier i 1534, og er spesielt
kjent for enestående natur og ideelle fiskemuligheter,
spesielt torsk, sild, makrell og laks. Dette har ført til
grunnleggelsen av de mange sjarmerende
fiskerlandsbyene i området.

Dag 7: Baie des Chaleurs -
Percé (120 km)
I dag kjører dere videre på Gaspé, mot den lille byen
Percé som ligger plassert helt ute på spissen av halvøya.
På veien passerer dere landsbyen Port Daniel.



Hvalsafari - Bilferie i Canada
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Port Daniel er et sjarmerende lite samfunn med skotske,
irske og akadiske etterkommere, hvor sistnevne vil si den
tidligere franske koloni som ble etablert i 1604 på
territoriet som nå inkluderer Nova Scotia, New
Brunswick og Prince Edward Island. Dere kjører på veien
Capitaine Fournier, som vil gi en god utsikt til
jernbanetunnelen som krysser Cape of Hell.

Tunnelen er 190 meter lang, og den eneste av sitt slag i
Quebec. Dere fortsetter langs kystveien, og spesielt fra
den lille fiskerlandsbyen L'Anse-à-Beaufils, får dere flott
utsikt til Percé Bay og Percé Rock.

Dag 8: Percé
Percé var før i tiden den største fiskerihavnen på halvøya
Gaspé, men i dag er stedet transformert til en av
regionens ypperste turistperler, da Percé kan by på
ekstraordinære og vakre naturomgivelser.

Den altoverskyggende turistattraksjonen er uten tvil den
store og gjennomhullede klippeformasjonen som ligger
ute på sjøen, som også har gitt navnet til byen - Percé
Rock.

Percé har et godt utvalg av restauranter og kafeer, som
også regnes for å være noen av de beste i regionen. I
tillegg finner man her et hyggelig sommerteater, foruten
en idyllisk promenade som strekker seg langs den sørlige
kysten. På havnekaien kan man se fiskerne komme i land

med dagens fangst.

I dag arrangeres det en utflukt; et cruise rundt Percé
Rock og Bonaventure Island. Båten tar dere helt nærme
Percé Rock og øya, slik at dere får oppleve naturen og
det fascinerende dyrelivet på kloss hold. På Bonaventure
Island vil dere få hilse på hele 150.000 fugler.

Dag 9: Percé - Parc de la
Gaspésie (280 km)
I dag kjører dere fra Percé til Parc de la Gaspésie. På
halvøyas østlige spiss ligger Forillon National Park med
sine imponerende klipper. Områdets landemerke er helt
klart fyrtårnet Pointe-au-Pere National Historic Site,
som ruver 30 m over elva St. Lawrence. Pointe-au-Pere
ble bygget i 1909, og er det nest høyeste fyrtårnet i det
østlige Canada.

I den nærliggende landsbyen Cap-des-Rosiers, vil man
kunne se flerfoldige ville rosebusker, og Gros Morne med
sine majestetiske klipper og vakre bukt. Dette er absolutt
verdt et fotostopp. Fortsett herfra til midten av halvøya
Gaspé, hvor flotte fjellområder venter på dere i Parc de
la Gaspésie. Dere skal overnatte midt i parken på hotellet
Gitê du Mont Albert - et stilfullt 4-stjerners hotell
plassert midt i fantastiske naturomgivelser.



Flott natur i Saguenay
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Dag 10: Parc de la
Gaspésie
Med fjelltopper i over 1000 meters høyde, er dette den
eneste parken i Quebec hvor man vil finne villrein, elg og
hvithale hjort.

Her finnes det turstier på til sammen 140 km, med helt
fantastiske utsiktspunkter over det vakre landskapet.
Dere kan eventuelt bli med på en guidet tur i området. I
tillegg til de mange fotturene stedet tilbyr, kan man også
padle i kajakk, sykle på 'mountain bike', fiske eller ta en
piknik i det grønne. Dette er rett og slett et perfekt stopp
for å bli med på forskjellige aktiviteter.

Dag 11: Parc de la
Gaspésie - Tadoussac (285
km)
Dere forlater nasjonalparken og kjører i dag mot
Tadoussac, hvor det er mulig å komme tett på sjødyrene,
spesielt hvalen.

Når dere kjører gjennom de små landsbyene, kan man
der kjøpe lokalt håndverk f.eks. i noen av de mange
galleriene. Området er spesielt kjent for sitt

treskjæringsarbeid.

Dere er nødt til å krysse St. Lawrence med ferge, og det
er flere muligheter:

Fra Matane til Baie Comeau/Godbout
Fra Les Escoumins til Trois Pistoles
Fra Saint Simeon til Riviere Du Loup

Hold utkikk etter de majestetiske hvalene og annet
marineliv når dere krysser elva. Dere overnatter i
Tadoussac.

Dag 12: Tadoussac -
Saguenay (126 km)
I dag kjører dere den korte, men naturskjønne veien til
Saguenay, som ligger ved elva med samme navn. På veien
passerer dere flere vakre byer med fantastisk utsikt,
blant annet L'Anse-de-Roche og L'Anse-Saint-Jean.
Sistnevnte kalles på folkemunne 'Little Switzerland´ på
grunn av de bratte fjellsidene som omgir byen. En
overdekket trebro fra 1929 som byr på en storslått
utsikt til elva Saguenay er også en av attraksjonene her.

Dere skal i dag få være med på en 3 timers hvalsafari på
elva St. Lawrence, ved elvemunninga til Saguenay. Dere
kan også bli med i en Zodiac-gummibåt. Denne båten har



Gamlebyen i Montréal
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sikkerhetsutstyr inkludert. Dere overnatter i Saguenay.

Dag 13: Saguenay - Lac
Saint-Jean (126 km)
I dag kan dere utforske Saguenay Provincial Park, som
byr på vakker natur langs nord- og sørbredden av elva
Saguenay, som er hele 105 km lang og opp til 250 meter
dyp.

Parken er en del av et større og fredet
marineparkområde. St.Lawrence-elva tilfører kaldt
saltvann under Saguenays varme ferskvann, noe som
resulterer i at man her finner et unikt marineliv.

Dere overnatter i Lac St. Jean.

Dag 14: Lac Saint-Jean -
Saint-Alexis-des-Monts
(273 km)
Dere vil i dag få enda mer tid til å nyte den imponerende
naturen i regionen Saguenay. Området rundt innsjøen
Lac Saint-Jean er kjent for sin gruve- og treindustri, og
ikke minst naturen.

Her finner man ulike aktivitetsmuligheter, slik som
seiling i båt, kajakkpadling, fotturer, fisking, klatring og
ridning, noe som er årsaken til at mange besøker denne
nesten helt runde innsjøen.

Ut på dagen forlater dere området og kjører gjennom
Quebecs ville natur og tette terreng, mot byen
Saint-Alexis-des-Monts. Her skal dere overnatte de
neste to nettene.

Dag 15:
Saint-Alexis-des-Monts
Å bo på hotellet Lac à l'Eau Claire er ideelt for å kunne
utforske naturen i området. Her har dere også mulighet
til å blant annet gå turer i skogen, prøve mountain biking
på godt merkede stier, ligge på stranden, vindsurfe, eller
dra på en båttur utpå den rolige innsjøen.

Mot betaling kan dere også:

Spille golf
Stå på vannski
Kjøre firhjuling
Fiske
Dykke
Elvepadling
Være med på en sjøflytur



Gamlebyen i Quebec
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Nyt dagen i de vakre omgivelsene og oppholdet på det
komfortable og stilfulle hotellet.

Dag 16:
Saint-Alexis-des-Monts -
Montréal - hjemreise (150
km)
Dere kjører tilbake til Montréal, og direkte til flyplassen.
Her leverer dere leiebilen og starter på hjemreisen til
Norge.

Dag 17: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge i løpet av dagen.



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

Standard
27 398,00 NOK

Premium
29 998,00 NOK

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

Standard
34 798,00 NOK

Premium
37 598,00 NOK

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

Standard
31 498,00 NOK

Premoium
34 298,00 NOK

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

Cruise America
24 498,00 NOK

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

Cruise America
35 398,00 NOK

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

Cruise America
47 498,00 NOK

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

Cruise America
29 498,00 NOK

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

Cruise America
24 498,00 NOK
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Prisen inkluderer:

Fly Oslo - Montréal t/r (avreise fra andre flyplasser mot tillegg i pris)
Privat flyplassstransfer i Montréal fra flyplass til hotell
15 netter på hotell
14 dagers leiebil inkl. forsikring
1,5 timer guidet cruise i Montréal
2 timers hvalsafari i Tadoussac
Personlig veibeskrivelse med informasjon om severdigheter og opplevelser, samt reisekart
Skatter og avgifter

Prisen inkluderer ikke:

Reiseforsikring
Fer1ge (ca. 100 CAD)
Bensin
Evt. veiavgifter
Øvrige utflukter
Måltider som ikke er beskrevet i reiseplanen
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. 27 500 (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
20 netters leie av bobil
Ubegrenset miles
Enveisleie
Leie av sengetøy, håndklær og kjøkkenutstyr
10 % rabat på KOA campingplasser

Prisen inkluderer ikke:

http://www.benns.no/viktig-informasjon
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Reise- og avbestillingsforsikring
Campingplasser
Eventuelle tips
Eventuelle bompenger
Vaksiner (kontakt din fastlege)
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. 27 500 (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/quebecs-hoydepunkter-8369?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/canada/quebecs-hoydepunkter-8369%3E

