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På denne 11 dager lange togreisen med VIA Rail får dere
oppleve Øst-Canadas fascinerende storbyer. Eventyret starter i
den multikulturelle storbyen, Toronto, og derfra kjører dere mot
hovedstaden Ottawa og videre til Quebéc City og Montréal.
I alle 4 byene er det planlagt en spennende sightseeingtur, slik at
dere får oppleve stedenes historie og forskjellige attraksjoner.
Dere får også tid til å oppleve byene på egen hånd - en gylden
mulighet til å utforske enkelte områder og attraksjoner mer
dyptgående.
Et av turens største høydepunkt er et besøk til Niagarafallene,
hvor dere kommer helt tett på de buldrende fossefallene - en
fantastisk opplevelse!
Len dere tilbake i den komfortable kupeen i toget, og se Canadas
varierte og trollbindende landskap passere forbi vinduet.

Verdens mest multikulturelle storby, Toronto

Heldagsutflukt til Niagara Falls

Canadas sjarmerende hovedstad, Ottawa

Den europeiske atmosfæren i Quebec City

https://www.benns.no/togreise-i-canada-med-via-rail-storslatt-natur-fra-a-til-a
https://www.benns.no/nord-amerika/canada/toronto
https://www.benns.no/nord-amerika/canada/ottawa
https://www.benns.no/nord-amerika/canada/quebec
https://www.benns.no/nord-amerika/canada/montreal
https://www.benns.no/nord-amerika/canada/niagara-falls
https://www.benns.no/nord-amerika/canada
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Dag 1: Avreise Norge -
Toronto
Dere flyr fra Norge til Toronto, og fra flyplassen blir dere
transportert til hotellet. Ved innsjekking på hotellet får
dere utlevert en informasjonspakke.

Nyt resten av dagen på egen hånd i Toronto. Hvis dere
ønsker å dra på shopping kan vi anbefale det populære
kjøpesenteret Eaton. Om derimot sulten kaller, er det
nok av gode restauranter man kan oppsøke i Toronto.

Foruten å være Canadas største metropol, er Toronto
også verdens største multikulturell storby. Her snakker
innbyggerne opp mot 80 forskjellige språk, og kun
halvparten av dem er født i Canada. Toronto er et godt
eksempel på en storby hvor man kan bo sammen i fred og
harmoni, uavhengig av ens kulturelle og religiøse
bakgrunn.

Standard overnatting: Holiday Inn Toronto Downtown

Centre
Superior overnatting: Fairmont Royal York

Dag 2: Toronto
Nyt hele dagen i og omkring Toronto. I dag får dere
oppleve byens mange identiteter på en sightseeingtur.
Noen av høydepunktene vil være parlamentsbygningene,
rådhuset, byens finansielle distrikt, hyggelige
boligområder, Chinatown, havnen og ikke minst CN
Tower.

Bruk resten av dagen på å utforske byen enda mer, eller
dere kan ta turen til toppen av TV/radio-tårnet CN
Tower. Med sine 535 meter er CN Tower selve symbolet
på Toronto, og til dels Canada, og fra toppen vil dere
garantert få en storslått panoramautsikt over byen og
Lake Ontario. På toppen kan dere også spise middag i
tårnets roterende restaurant, eller slappe av i Horizon
Café.

/nord-amerika/canada/toronto
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Ønsker dere å handle noen autentiske canadiske varer,
eller kanskje en CN Tower-souvenir, kan dere ta turen
innom byens 'Marketplace' som ligger like ved tårnet.

Standard overnatting: Holiday Inn Toronto Downtown
Centre
Superior overnatting: Fairmont Royal York Hotel

Dag 3: Niagara Falls -
heldagsutflukt
En fantastisk heldagsutflukt til de imponerende Niagara
Falls står på programmet i dag. På veien dit passerer dere
fruktdyrkingsdistriktet Niagara Peninsula.

Fremme ved Niagarafallene skal dere på en båttur og får
oppleve disse mektige fossefallene fra orkesterplass.
Niagarafallene består av tre fosser. Den største av dem
er den canadiske Horshoes Falls, mens de to mindre
fossene, Amerian Falls og Bridal Veil Falls faktisk ligger
geografisk plassert i USA.

Først seiler dere ut til American Falls, deretter videre
gjennom massive steinformasjoner for å komme bort til
Horeshoe Falls. Dette blir garantert en fantastisk
naturopplevelse. Utsikten ovenfra er likeså
overveldende. Dere får rikelig med tid til å ta bilder og
beundre de vakre fossefallene.

På turen tilbake til Toronto kjører dere gjennom Niagara
Parkway, som snor seg langs Niagara George. I tillegg
passerer dere Niagara-on-the-Lake, som har blitt kåret til
den flotteste byen i Canada.

Måltider inkludert: Lunsj
Standard overnatting: Holiday Inn Toronto Downtown
Centre
Superior overnatting: Fairmont Royal York Hotel

Dag 4: Toronto - Ottawa
I dag starter deres første togreise. Turen går fra Toronto
til Ottawa. Om morgenen drar dere på egen hånd til
Union Station i Toronto, og går om bord på
Corridor-toget som vil ta dere videre til hovedstaden. På
togreisen passerer dere små sjarmerende byer langs
Lake Ontario, den historiske byen Kingston, og det vakre
området omkring Thousand Island.

Når dere ankommer Ottawa har dere resten av dagen til
å utforske Canadas sjarmerende hovedstad. Gå en tur
langs den berømte kanalen Rideau, som er oppført på
UNESCOs verdensarvliste, eller utforsk hva det travle
markedet Byward har å by på. Vi vil også anbefale å
oppleve parlamentsbygningen om kvelden, her kan dere
se et fascinerende lysshow med bygningen som lerret.

Ottawa er ikke den mest kjente byen i Canada, men i
1857 ble byen valgt som landets hovedstad av Dronning

/nord-amerika/canada/niagara-falls
/nord-amerika/canada/niagara-falls
/nord-amerika/canada/ottawa
/togreise-i-canada-med-via-rail-storslatt-natur-fra-a-til-a
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Victoria. I dag er Ottawa blitt en millionby, og er delt i to
av elven med samme navn, som også danner grensen
mellom provinsene Quebec og Ontario. Dette gjør at
innbyggerne i byen både er fransk- og engelsktalende.
Byen er mest kjent for det kunstneriske, det
gastronomiske og sitt imponerende kanalsystem. Mange
av Ottawas offentlige bygninger kjennetegnes av engelsk
arkitektur, noe som gir byen et britisk «look».

Standard overnatting: Delta Ottawa City Centre
Superior overnatting: Fairmont Chateau Laurier

Dag 5: Ottawa
I dag venter det en spennende 2 timers sightseeingtur i
Canadas hovedstad (inkludert i prisen). I løpet av denne
hopp-av-hopp-på-bussturen får dere oppleve
ambassader, museer og parlamentet - i deres eget tempo.
Dere stopper ved Canadian Mint, National Galley of
Canada, Museum of Civilization, og mye mer. Bussen
kjører forbi vakre parker og hager, og langs kanalen
Rideau.

Hvis det mot formodning viser seg at denne
sightseeingbussturen ikke operer når dere er i byen, vil
dere i stedet få adgang til The National War Museum og
the Canadian Museum of Civilization i Gatineau. På disse
museene vil dere få et unikt innblikk i Canadas historie og
kultur.

Bruk resten av dagen på egen hånd i Ottawa.

Standard overnatting: Delta Ottawa City Centre
Superior overnatting: Fairmont Chateau Laurier

Dag 6: Ottawa - Quebec
City
I dag går dere igjen om bord på Corridor-toget som vil ta
dere med fra Ottawa til Quebec City. Dere tar farvel med
hovedstaden og kjører først mot det vakre fjellområdet
Laurentians. Fra Montréal vil toget kjøre langs den
sørlige bredden av elva St. Lawrence, og dere passerer
flere sjarmerende småbyer og landsbyer i det vakre
fransk-canadiske landskapet, før dere kommer frem til
Quebec City. Bruk resten av dagen til å utforske Quebec
og byens energiske natteliv.

Canadas eldste havneby, Quebec City, ble grunnlagt av
en franskmann i 1608, noe byen bærer preg av den dag i
dag. Quebec City har et europeisk preg man ikke finner
så mange andre steder i Canada, og Nord-Amerika for
øvrig. Dette er også den eneste byen i Nord-Amerika
med bymur og porter. Den gamle bydelen, anerkjent av
UNESCO som et av verdens skattekamre, befinner seg
innenfor bymuren, mens den nyere delen av byen ligger
plassert utenfor muren.

Standard overnatting: Hotel Le Concorde

/togreise-i-canada-med-via-rail-storslatt-natur-fra-a-til-a
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Superior overnatting: Fairmont Le Chateau Frontenac

Dag 7: Quebec City
Dere starter dagen med et sightseeingtur både til
Quebec Citys historiske og moderne bydel. Dere vil
utforske byens historiske skatter og oppleve Quebec
Citys fantastiske «joie de vivre»-atmosfære. En guide vil
fortelle om attraksjonene underveis, mens dere besøker
latinerkvarteret, the Plains of Abraham, the
Fortifications, nasjonalforsamlingen, Place Royal,
basilikaen og mange andre spennende steder.

Dere har resten av dagen på egen hånd til å utforske
Quebec City enda mer, eventuelt spise en middag på en
av byens mange fine restauranter.

Utenfor Quebec City finner dere også mange spennende
attraksjoner. Rett utenfor byen ligger basilikaen
Saint-Anne-de- Beaupré og det majestetiske fossefallet
Montmorency Falls, som er 1,5 ganger større enn
Niagarafallene. Ved St. Lawrence-elva finner man øya Ile
d'Orleans, som kan hevdes å være vuggen til Canadas
franske sivilisasjon. Ile d'Orleans, med sine 7000
innbyggere, er som et levende museum. Her kan dere
oppleve vakre gamle hus og kirker.

Standard overnatting: Hotel Le Concorde
Superior overnatting: Fairmont Le Chateau Frontenac

Dag 8: Quebec City -
Montréal
I dag hopper dere på toget og kjører den korte turen til
Montréal. Denne gangen reiser dere langs den nordlige
bredden av elva St. Lawrence, og passerer historiske
Trois-Rivières og sjarmerende Cap-de-la-Madeleine. Når
dere ankommer den travle metropolen Montréal, kan
dere bruke ettermiddagen til å utforske den nest største
fransktalende byen etter Paris. Dere kan for eksempel gå
nedover den livlige gaten St. Catherine Street, med sine
mange butikker og kafeer.

Montréal var Canadas finansielle og industrielle
hovedstad i over et århundre. Dette kommer spesielt til
uttrykk i den gamle bydelen, Old Port, som både smakes
og føles fransk. Her vil dere se bygninger som står i stil
med Paris' arkitektur. Det er flere bydeler som må
oppleves når man først besøker Montréal, blant annet
Chinatown og Mount Royal. Sistnevnte er et område
hvor et fjell tårner seg opp midt i byen, omringet med
grønne arealer og innsjøer. Dette er et populært område,
spesielt på solskinnsdager, både for turister og
innbyggerne.

Standard overnatting: Hotel Lord Berri
Superior overnatting: Marriott Chateau Champlain

/nord-amerika/canada/quebec
/togreise-i-canada-med-via-rail-storslatt-natur-fra-a-til-a
/nord-amerika/canada/montreal
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Dag 9: Montréal
I dag skal dere på en 3-timers sightseeingtur i Montréal.
Dere vil få se flere av byens høydepunkter, slik som
basilikaen Notre Dame, byens finansielle distrikt, det
fasjonable boligområdet, det historiske Old Montréal,
det sjarmerende latinerkvarteret og mye mer. Besøk de
olympiske anleggene, og nyt den flotte
panoramautsikten fra utkikkspunktet på toppen av Mont
Royal.

Standard overnatting: Hotel Lord Berri
Superior overnatting: Marriott Chateau Champlain

Dag 10: Montréal -
Toronto og avreise fra
Toronto
I dag går deres siste togreise fra Montréal og tilbake til
Toronto. Dere blir kjørt til flyplassen og starter på
hjemreisen til Norge.

Dag 11: Ankomst Norge
Dere lander hjemme i Norge.
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Reiseperiode Mai - juni  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard - Fra kr.
26 998,00 NOK

Superior - Fra kr.
33 998,00 NOK

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

Standard - Fra kr.
30 398,00 NOK

Superior - Fra kr.
38 498,00 NOK

Reiseperiode September  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard - Fra kr.
26 998,00 NOK

Superior - Fra kr.
35 998,00 NOK

Reiseperiode Oktober  - Pris per person når 2 reiser sammen

Standard - Fra kr.
26 198,00 NOK

Superior - Fra kr.
35 898,00 NOK

Oppgradering til Economy Class og Business Class

Oppgradering til Economy Extra: fra kr. 6 200 (tillegg til prisen pr. person)
Oppgradering til Business Class: fra kr. 27 400 (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 (avreise fra andre flyplasser mot
tillegg i pris)

9netter på hotell (hoteller som er beskrevet i
reiseplanen eller i samme standard)

Tog Ottawa-Quebec City med The Corridor

Tog Quebec City-Montréal med The CorridorTog
Quebec City-Montréal med The Corridor

Skatter og avgifter

Flyplasstransfer t/r

2timers sightseeingtur i Toronto

Entré til CN Tower

Heldagstur til Niagara Falls

2timers sightseeingtur i Ottawa

2timers sightseeingtur i Quebec City

3timers sightseeingtur i Montreal

Transport som ikke er beskrevet i reiseplanen

Utflukter som ikke er beskrevet i reiseplanen

Reiseforsikring

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/canada/togreise-i-ost-canada-9049?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/canada/togreise-i-ost-canada-9049%3E

