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På denne turen til Øst-Canada får dere muligheten til å komme ut
i naturen, og i tillegg se imponerende Niagara Falls. Dere får
også tid til å utforske den multikulturelle millionbyen Toronto, som
tilbyr noe for enhver smak.
I Algonquin Provincial Park kan dere nyte den vakre kanadiske
naturen og senke skuldrene. Her kan dere dra på kanoturer i
områder der det er store sjanser for å bli kjent med Canadas ville
dyreliv!

Multikulturelle Toronto

Mektige Niagara Falls

Aktiv i Algonquin Provincial Park



Dagsprogram
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Dag 1: Avreise Norge -
Toronto
Dere flyr fra Norge til Toronto. Fra flyplassen blir dere
kjørt til hotellet. Toronto er Canadas største og verdens
mest multikulturelle by. Man regner med at det i byen
snakkes opp mot 80 forskjellige språk, og halvdelen av
innbyggerne er født i et annet land enn Canada.
Innbyggerne i Toronto er stolte over dette, og med god
grunn, da byen er kjent som et prakteksempel på en
storby hvor mange forskjellige kulturer og religioner
lever side om side i fred og harmoni.

Avhengig av når dere lander i Toronto, kan dere allerede i
kveld utforske byen. Spis en god middag på en av de
utallige restaurantene og venn dere til tidsforskjellen.

Overnatting: Courtyard by Marriott Toronto

Dag 2: Toronto
Dere har dagen i dag til å utforske Toronto. Her finner
dere alle former for turistattraksjoner; fra sport og
museer til imponerende arkitektur. Spesielt innenfor
sportens verden er Toronto godt kjent. Byen har syv lag i
Nord-Amerikas beste sportsligaer, som blant annet
basketball, ishockey, fotball og baseball.

Av andre nevneverdige severdigheter kan dere besøke
The Royal Ontario Museum som er et av Canadas
førende museer. Her vil man få se kulturelle innslag fra
hele verden, fra forskjellige tider i historien. Hvis dere
derimot ønsker å shoppe, kan vi anbefale Torontos mest
populære handlesenter, Eaton, med over 52 millioner
årlige besøkende. På den kulturelle scenen kan man
oppleve mer enn 50 ballett- og danseforestillinger, seks
operaer, to symfoniorkestre og flere teatre.

Det er flere grunner til å besøke Toronto. Byen har noe
for enhver smak, og det store utvalget gjør at man aldri
kjeder seg.
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Overnatting: Courtyard by Marriott Toronto

Dag 3: Heldagsutflukt til
Niagara Falls
I dag skal dere på en heldagstur til Niagara Falls. Den
varer ca. 8 timer. Niagara Falls er uten tvil en av Canadas
mest spektakulære severdigheter. Det vil være rikelig av
tid ved Niagara Falls, så dere har supre muligheter for å
ta bilder og beundre det brusende vannet. På turen er en
spennende seiltur på Hornblower Niagara Cruises
inkludert. Her kommer dere tett på fossefallet. Dere skal
også nyte en lekker 6-retters buffet, som byr på fisk,
krabber, roastbeef, kylling, pasta, vegetarretter, salater,
suppe, frukt, desserter, kaffe, te og saft på Fallsview
Restaurant, hvor dere får en fantastisk utsikt over
Niagara Falls.

Dere skal kjøre en tur langs vakre Niagara Parkway, som
snor seg langs Niagara Gorge. Her vil dere se Floral
Clock, Queenston Heights og ha noe tid på egen hånd i
denne historiske byen.

Dere blir hentet på hotellet mellom 08:30-09:00.

Måltider: Lunsj
Overnatting: Courtyard by Marriott Toronto

Dag 4: Algonquin
Provincial Park
I dag skal dere ut og være aktive! Dere blir hentet litt
etter kl. 07.00 på hotellet og derfra kjører dere til
Algonquin Log Cabin, hvor dere skal overnatte de neste
dagene. Etter innsjekking kan dere nyte en pikniklunsj på
Canoe Outpost, innen dere får en liten kanoleksjon.
Deretter er det tid til å utforske Surprise Lake på egen
hånd og i deres eget tempo.

Etter en hyggelig kanotur vender dere tilbake til
Algonquin Log Cabin. Her kan dere slappe av, dra på en
svømmetur, eller prøve ut saunaen, før dere skal nyte en
god kanadisk middag.

Inkluderte måltider: Lunsj og middag
Overnatting: Algonquin Log Cabin

Dag 5: Algonquin
Provincial Park
Dere starter morgenen med en tur til Lookout Bluff.
Herfra kan dere nyte en fantastisk utsikt over innsjøen,
Algonquin. Dere spiser lunsj på lodgen, og resten av
ettermiddagen kan dere bruke på egen hånd. Dere kan
for eksempel være med på en workshop hvor man lærer
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om de forskjellige formene for tradisjonell canadisk
håndverk.

Senere på dagen kan dere padle til et leirbålsted og nyte
solnedgangen. Her kan dere lage bål og spise middag,
samtidig som dere betrakter de utallige stjernene på den
nordlige himmelen.

Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Algonquin Log Cabin

Dag 6: Algonquin
Provincial Park
Etter en bedre frokost kan dere slappe av i hytta.
Alternativt kan dere ta en siste kanotur i Algonquin
Provincial Park, før lunsjen blir servert. Deretter har dere
igjen litt tid på egen hånd før bussen kjører dere tilbake
til Toronto. Bussen kjører kl. 16.00.

Inkluderte måltider: Frokost og lunsj
Overnatting: Courtyard by Marriott Toronto

Dag 7: Avreise fra Toronto
Avhengig av avreisetidspunkt, har dere noe av dagen til å
nyte Toronto, innen dere flyr tilbake til Norge. Dere blir

kjørt til flyplassen.



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

Fra kr.
21 298,00 NOK

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

Fra kr.
24 998,00 NOK

Reiseperiode September - oktober  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
21 698,00 NOK



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 Norge - Toronto t/r inkl. skatter og avgifter

Heldagstur til Niagara Falls

Kanotur

Gåtur til Beaver Pond Lookout

4netter på Courtyard by Mariott Toronto***

2netter på Algonquin Log Cabin

2xfrokost

4x lunsj

2x middag

Kanoleksjon

Transport til Algonquin Provincial Park

Reise- og avbestillingsforsikring

Måltider, tips, utflukter, overnattinger og
transport som ikke står i programmet

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

Visum/innreisetillatelse til Canada

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/canada/aktiv-i-ost-canada-9099?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/canada/aktiv-i-ost-canada-9099%3E

