
Canada på tvers – med togCanada på tvers – med tog

64 298,-
Pris per person - Fra kr

16 dager
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Fra Toronto til Vancouver - 16 dager med fantastisk utsikt rett
utenfor vinduet. Dere stopper i noen av Canadas vakreste
områder med storslåtte naturopplevelser fra ende til annen.
Niagara Falls og Rocky Mountains med Banff National Park og
Jasper National Park er bare noen av høydepunktene på denne
unike togreisen tvers over Canada.

Sightseeing i Toronto

Heldagsutflukt i Niagara Falls

Jasper og Banff nasjonalpark

Togtur med The Canadian og Rocky Mountaineer

https://www.benns.no/togreise-i-canada-med-via-rail-storslatt-natur-fra-a-til-a
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 her får dere en velkomstpakke med
forskjellig informasjon.

Nyt resten av dagen på egen hånd i Toronto og venn dere
til den nye tidssonen. Dere kan for eksempel besøke det
populære kjøpesenteret Eaton eller spise en bedre
middag på en av byens mange gode restauranter.

I Toronto snakkes det opp mot 80 ulike språk, og kun
halvparten av innbyggerne er født i Canada. Byen er
både Canadas største og verdens mest multikulturelle
by. Toronto blir faktisk sett på som et prakteksempel på
en storby hvor mange forskjellige kulturer og religioner
kan bo sammen i fred og harmoni.

Standard overnatting: Holiday Inn Toronto Downtown
Centre

Deluxe overnatting: Fairmont Royal York

Dag 2: Toronto
I dag skal dere på sightseeingtur i Toronto. Noen av
høydepunktene er Provincial Parliament Building,
rådhuset, det finansielle distriktet, Chinatown, havnen,
og ikke minst, CN Tower.

CN Tower er et TV/radio-tårn på hele 535 meter, og er
selve symbolet på Toronto, og til dels Canada. Her får
dere bli med på en tidsreise tilbake til 70-tallet, og
tårnets arkitektoniske hemmeligheter blir avslørt. Etter
dette kan dere ta glassheisen til topps. På toppen blir
dere ikke kun møtt med en fantastisk panoramautsikt,
men også en verden av underholdning. Spis en lekker
middag på tårnets roterende restaurant, eller slapp av i
Horizon Café. Nyt den storslåtte utsikten over Toronto
og Lake Ontario.

Når dere er tilbake på bakkenivå, anbefaler vi å ta en tur

/nord-amerika/canada/toronto


Niagarafallene i provinsen Ontario - Togreise i Canada
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innom byens 'Marketplace'. Her kan man kjøpe
CN-Tower-souvenirer eller autentiske canadiske varer.

Standard overnatting: Holiday Inn Toronto Downtown
Centre
Deluxe overnatting: Fairmont Royal York

Dag 3: Niagara Falls -
heldagsutflukt
I dag kan dere se frem til en fantastisk utflukt til
Niagarafallene. På veien dit kjører dere gjennom
distriktet Niagara Peninsula, hvor fruktdyrking er i fokus.

Niagarafallene består av tre fosser. Den største av dem,
Canadian Horseshoes Falls, ligger på den canadiske
grensen, mens de to andre, American Falls og Bridal Veil
Falls ligger i nabolandet, USA. Dere tar båt ut til
American Falls, før dere seiler forbi massive
steinformasjoner og bort til den buldrende fossen,
Horeshoe Falls - et storslått syn. Det bør nevnes at man
får en likeså imponerende utsikt ovenfra. Her får dere
god tid til å ta bilder og nyte omgivelsene.

Dere kjører også til Niagara Parkway, som snor seg langs
Niagara Gorge. Dere passerer byen Niagara-on-the-Lake,
som er kårets til den peneste byen i Canada, før dere drar
tilbake til Toronto.

Standard overnatting: Holiday Inn Toronto Downtown
Centre
Deluxe overnatting: Fairmont Royal York

Dag 4 - 6: Toronto - Jasper
I dag begynner togreisen med The Canadian, som skal ta
dere tvers over Canada. Dere reiser nord for The Great
Lakes. Ut vinduet kan dere se Canadas barske terreng,
hvor noen av Nord-Amerikas eldste klippeformasjoner
preger landskapet.

Området her er rikt på mineraler og skoger, og regionen
rommer tusenvis av ferskvannsinnsjøer. Tidlig på
kvelden krysser toget grensen til provinsen Mantioba, og
gjør et kort stopp i hovedstaden Winnipeg.

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Om bord på The Canadian

Dag 7: Jasper
Tidlig om morgenen krysser dere de store prærieviddene
i Saskatchewan og Alberta, og nærmer dere
imponerende Rocky Mountains.

Nyt synet av naturen som passerer forbi vinduet, mens
toget kjører mot Jasper National Park. Vel framme i

/nord-amerika/canada/niagara-falls
/togreise-i-canada-med-via-rail-storslatt-natur-fra-a-til-a
/nord-amerika/canada/rocky-mountains


Panoramautsikt fra The Canadian. Foto: VIA Rail - Togreise i Canada
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Fairmont går dere av toget, og kan nyte den første
ettermiddagen i Jasper, en Canadas vakreste
nasjonalparker.

Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Standard overnatting: Lobstick Lodge
Deluxe overnatting: Fairmont Jasper Park Lodge

Dag 8: Jasper
Dere har hele dagen i dag til å slappe av og gå på
oppdagelse i Jasper. Parken er en skarp kontrast til de
høye Rocky Mountains, med sine åpne områder og
fredfylte innsjøer.

Jasper National Park er oppkalt etter pelsjegeren Jasper
Hawes, som levde her i begynnelsen av forrige århundre.
I parken er det stor sjans for at man får sett i alle fall
noen av de mange ville dyrene som holder til her, blant
annet svartbjørner, fjellgeiter, ørner og prærieulver.

Hvis dere vil ha panoramautsikt over de canadiske
fjellene fra høyden, kan dere ta taubanen Jasper
SkyTram. Eventuelt kan dere besøke Miette Hot Springs,
et av mange utendørs 'bad' i nasjonalparken.

Standard overnatting: Lobstick Lodge
Deluxe overnatting: Fairmont Jasper Park Lodge

Dag 9: Jasper - Lake Louise
I dag skal dere på en uforglemmelig tur langs Icefields
Parkway, som er en av de mest naturskjønne veiene i
hele Canada. Hver sving avslører ny spektakulær utsikt,
når dere passerer majestetiske fjell, frodige barskoger og
vakre innsjøer.

Colombia Icefield er det største isområdet i Rocky
Mountains, og har hele åtte isbreer. På isbreen
Athabasca, som dekker hele 6 km², skal dere på kjøretur
med en såkalt 'Ice Explorer', en slags buss som kjører på
isbreen. Slik får dere oppleve den store isbreen på kloss
hold. Etter kjøreturen på Athabasca kjører dere videre til
Lake Louise.

Lake Louise er som oftest stedet som blir nevnt, når man
snakker om Rocky Mountains, og med god grunn. Her
finner man den verdensberømte innsjøen med samme
navn, hvor vannet har en farge som ligner grønne
smaragder. Den er vakkert innrammet av snødekte fjell
med bratte skråninger, og man kan se hvordan isbreen
Victoria blir reflektert i det stillestående vannet.

Standard overnatting: Mountaineer Lodge
Deluxe overnatting: Fairmont Chaeteau Lake Louise

Dag 10: Lake Louise - Banff
Bruk litt av morgenen på å utforske landsbyen Lake



Winnipeg, Manitoba - Togreise i Canada
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Louise - en vakker inngangsport til fjellområdet i Banff
National Park. Her kan dere blant annet besøke stedets
sjarmerende togstasjon, som ble kjent i filmen Dr.
Zhivago.

Ut på formiddagen blir dere kjørt gjennom
nasjonalparkens svingete veier, på vei mot Banffs
byområde. På veien får dere kanskje øye på Canadas ville
dyreliv. En ting er i alle fall sikkert; dere vil få noen helt
unike fotomuligheter underveis.

I den hyggelige fjellandsbyen, Banff, finner dere
sjarmerende butikker og spisesteder. Da sentrum ligger
plassert midt i en nasjonalpark, så skal det ikke de store
anstrengelsene til for å kunne nye den vakre naturen her.

Standard overnatting: Banff International Hotel
Deluxe overnatting: Fairmont Banff Springs

Dag 11: Banff
Denne morgenen skal dere utforske Banff og byens
naturlige omgivelser på en spennende sightseeingtur.
Dere besøker noen av parkens mange høydepunkter,
som eksempelvis Hoodoos, som har blitt formet etter
århundrets vær og vind, Surprise Corner og Tunnel
Mountain Drive, hvor man vil få en fantastisk utsikt over
vakre Bow River Valley. Resten av dagen disponerer dere
på egen hånd.

Standard overnatting: Banff International Hotel
Deluxe overnatting: Fairmont Banff Springs

Dag 12: Banff - Kamloops
I dag går dere om bord på toget Rocky Mountaineer, som
tar dere med enda lenger vestover. Da toget kjører på
dagtid, får dere en unik mulighet til å se Canadas vakre
natur fra orkesterplass.

Ruten går fra Rocky Mountains gjennom Kicking Horse
Pass, og herfra kjører toget opp til Selrik Mountain og
deretter til Rogers Pass. På slutten av ettermiddagen
kommer dere til British Columbias tørre ranchland i
Kamloops, og her stopper toget for natten.

Måltider inkluder: Frokost og lunsj
Overnatting: Thompson Hotel

Dag 13: Kamloops -
Vancouver
I dag fortsetter deres fantastiske togreise til Vancouver.
Dere kjører gjennom "cowboylandet" i British Columbia,
og videre langs de imponerende elvene, Thompson og
Fraser. På vei til Vancouver vil det være robuste
fjelltopper som definerer landskapet. Fremme i

/togreise-med-rocky-mountaineer-5-stjerners-utsikt


Jasper National Park, Alberta - Togreise i Canada
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Vancouver, har dere resten av kvelden på egen hånd.

Vancouver er den største byen i staten British Columbia,
og er omkranset av vakre fjell. Vancouver er blant annet
kjent for sin enorme park, Stanley Park. På denne
halvøya på over 400 hektar vil man kunne oppleve flotte
strender, frodige hager, tett skog og utallige vakre
turstier. Her kan man også få oppleve byens kjente
totempæler laget av Haida-indianerne.

Gå en tur langs vannkanten og få en vakker utsikt
innover British Columbias majestetiske og snødekte fjell.
En annen god måte å se Vancouver på, er fra vannet. Ta
en tur i en vanntaxi eller en hjuldamper rundt i havna.

Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Standard overnatting: Sandman Hotel Vancouver City
Centre
Deluxe overnatting: Fairmont Hotel Vancouver

Dag 14: Vancouver
Opplev Vancouver på en hopp-på-hopp-av-tur med en
trolleybuss (inkludert i prisen). Turer tar dere med til
Gastown, English Bay, Granville Island og de fargerike
totempælene i naturskjønne Stanley Park.

Dere vil i løpet av turen få et godt overblikk over
severdighetene i byen, som vil gjøre det enklere for dere
senere på dagen å utforske noen av områdene mer

dyptgående på egen hånd.

Standard overnatting: Sandman Hotel Vancouver City
Centre
Deluxe overnatting: Fairmont Hotel Vancouver

Dag 15: Victoria,
Vancouver Island -
heldagsutflukt
I dag står det en spennende heldagsutflukt på
programmet - dere skal besøke byen Victoria på
Vancouver Island (inkludert i prisen).

Victoria er den mest britiske byen i Canada. Et tydelig
bevis på dette er noen av de gamle dobbeltdekkerne som
kjører rundt i byen, som er blitt påmalt med
Storbritannias flagg. Victoria er også hovedstaden i
staten British Columbia. Byen er et populært turistmål,
noe som kan komme av mange solfylte dager, og det
regner under 70 cm i året. Victoria kjennetegnes av
brosteinsgater, hyggelige puber og vakre parker.

Dere seiler til øya Vancouver Island og Victoria, og
stopper ved Butchart Gardens. Deretter begynner
sightseeingen i denne sjarmerende byen, hvor dere blant
annet får se historiske landemerker.

/nord-amerika/canada/vancouver
/nord-amerika/canada/vancouver
/nord-amerika/canada/vancouver-island


Bjørner i Jasper National Park, Alberta - Togreise i Canada
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Underveis besøker dere blant annet:

University of Victoria
Beacon Hill Park
Royal British Columbia Museum
Thunderbird Park
Parlamentsbygningene
De lukseriøse husene ved Uplands og Oak Bay

Dere er tilbake i Vancouver tidlig kveld.

Standard overnatting: Sandman Hotel Vancouver City
Centre
Deluxe overnatting: Fairmont Hotel Vancouver

Dag 16: Avreise fra
Vancouver
Dere blir kjørt til flyplassen i Vancouver, og starter på
hjemreisen tilbake til Norge.

Dag 17: Ankomst Norge
Dere lander i Norge.



Priser og avganger
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Reiseperiode Mai - juni  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard - Fra kr.
64 298,00 NOK

Deluxe - Fra kr.
85 498,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard - Fra kr.
77 598,00 NOK

Deluxe - Fra kr.
100 998,00 NOK

Reiseperiode September  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard - Fra kr.
74 298,00 NOK

Deluxe - Fra kr.
98 898,00 NOK

Oppgradering til Economy Class og Business Class

Oppgradering til Economy Extra: fra kr. 7 200 (tillegg til prisen pr. person)
Oppgradering til Business Class: fra kr. 26 300 (tillegg til prisen pr. 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 Oslo - Toronto/Vancouver - Oslo (avreise fra
andre flyplasser mot tillegg i pris)

Skatter og avgifter

12 netter på hotell (Hoteller som er beskrevet i
reiseplanen eller tilsvarende standard)

Togreise fra Toronto til Jasper med The Canadian i
kupe for 2 personer

Togreise fra Banff via Kamloops til Vancouver med
Rocky Mountaineer på Silver Leaf Service for
Standard / Gold service for Deluxe

Transport til hotell i Jasper (kun for superior hotell)

Heldagstur til Niagara Falls inkl. lunsj

3xfrokost, 3 x lunsj og 2 x middag om bord på The
Canadian

Heldagsutflukt langs Icefield Parkway inkl. tur med
'Ice Explorer' på isbreen

Transport fra Lake Louise til Banff

3timers utflukt i Banff

2xfrokost og 2 x lunsj om bord på Rocky
Mountaineer

Transport i Kamloops fra togstasjon til hotell t/r

Hopp-på Hopp-av sightseeingtur i Vancouver

Heldagsutflukt til Victoria på Vancouver Island inkl.
besøk i Butchart Gardens

Privat transport til flyplassen i Vancouver

Øvrige entréer

Øvrige utflukter

Måltider utover det som står i reiseplanen

Reiseforsikring

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/canada/canada-pa-tvers-med-tog-9044?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/canada/canada-pa-tvers-med-tog-9044%3E

