
Østkystens storbyer & Niagara
Falls

Østkystens storbyer & Niagara
Falls

17.998,-
Fra-pris pr. person i kr.

12 dage
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da

Turen starter i Toronto, hvor I udover en hel dag i den
multietniske storby skal på en heldagstur til det imponerende
Niagara Falls - det 7. naturlige vidunder i verden. I flyver videre
ned til USA's hovedstad Washington D.C., der byder på både
adskillige flotte monumenter, Det Hvide Hus, spændende museer
og meget mere.
I stiger på toget i Washington og køres de ca. 3½ time til New
York City - byen der aldrig sover. Her er der noget for enhver
smag og oplevelser for livet - se f.eks. Empire State Building,
Central Park, Times Square, Wall Street og meget mere.. Her
kommer I med garanti ikke til at kede jer!
Rejsen her er blot et turforslag, som kan tilpasses efter behov.

Oplev pulserende New York City - "byen der aldrig
sover"

Udforsk "Nationens forhave" i Washington D.C.

Bådtur ved det imponerende Niagara Falls

CN Tower i multietniske Toronto



Dagsprogram

da
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Dag 1: Danmark - Toronto
Afrejse fra Danmark og ankomst til Toronto lufthavn,
hvor I selv finder til hotellet, der er centralt beliggende i
byen. Brug resten af dagen til at udforske byens mange
attraktioner og vend jer til den nye tidszone. I kan f.eks.
tage på lidt shopping i CF Toronto Eaton Centre eller
smage noget af den gode mad, som den multikulturelle
storby tilbyder.

Dag 2: Toronto
Som hovedstaden i Ontario og Canadas største by, er
Toronto blevet kendt for sin underholdning, kultur,
sport, mode og forretning. Der er flere end 20.000
detailbutikker og restauranter i byen. Men selvom den er
stor, er byen usædvanlig ren, sikker og imødekommende.
Gå en tur gennem det charmerende Lake Ontario
Waterfront distrikt og udforsk de trendy butikker og
maleriske caféer langs gaderne College og Queen Street.

Bygget som en TV transmissionsantenne tårner CN
Tower sig op som byens vartegn. Med sine 553 m. er det
det højeste tårn i verden. Det har et væld af attraktioner
og udstillinger inkl. digital animerings shop, 3D biograf,
glasgulv mm. Alt sammen kan nås via den berømte
elevator med vindue, som tager under et minut om at nå
observationsdækket fra jorden.

Dag 3: Heldagstur til
Niagara Falls
I dag bliver I afhentet om morgenen på hotellet,
hvorefter I skal på en heldagstur, der bringer jer til en af
Canadas mest spektakulære seværdigheder, Niagara
Falls. Der vil være god tid på egen hånd, så I rigtig kan få
nydt området og taget billeder af de buldrende vandfald.

Inkluderet i turen er en spændende bådtur med
"Hornblower Niagara Cruises" til "Voyage to the Falls"



Det hvide hus i Washington
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for en unik udsigt over det spektakulære Horseshoe
Falls. Der er også inkluderet en rigtig god frokost på "the
Fallsview Restaurant" med en fantastisk udsigt til
vandfaldene.

Turen bringer jer også forbi Niagara Parkway, som snor
sig langs Niagara Gorge. I vil se "the Floral Clock",
Queenston Heights samt have tid på egen hånd i den
historiske by "Niagara on the Lake", kåret som "Canadas
smukkeste by", og hvor der bl.a. produceres "Eiswien".

Han I lyst til at opleve Niagara Falls fra luften, kan der
inden afrejse arrangeres en helikoptertur. Den er ikke
inkluderet i pakken, men kontakt os for priser.

I ankommer sidst på dagen til jeres hotel i Toronto.

Dag 4: Toronto -
Washington D.C. (med fly)
I forlader i dag Toronto og flyver i løbet af dagen sydpå til
Washington D.C. - USA's hovedstad. Overvej en aftentur
gennem byen, da mange af monumenterne er oplyst om
aftenen/natten, hvilket er ret så smukt.

Blandt de mest imponerende er Lincoln Memorial, hvor
den højtidelige ynde fra hans historiske tale er udskåret i
væggene på dette monument og the Washington
Monument, som tilbyder en fantastisk udsigt fra toppen.

Det Hvide Hus og Capitol Building er også oplyst om
aftenen. Vil man se byen fra en lidt anden side, kan et
"dinner cuise" langs the Potomac River, der går gennem
byen, også anbefales.

Dag 5-6: Washington D.C.
I har to hele dage til for alvor at opleve hovedstaden.
Washington D.C. tiltrækker næsten 20 mio. turister
hvert år, hvilket gør turisme til områdets 2. største
industri, lige efter staten. Overraskende nok er entréen
til langt de fleste større attraktioner gratis i
hovedstaden.

Udforsk byens mest berømte seværdigheder, der er
koncentreret i området omkring the National Mall, ofte
kaldet "Nationens forhave". Det strækker sig fra Lincoln
Memorial ved Potomac floden til Capitol Building og
højesteret på Capitol Hill. Langs National Mall finder
man også størstedelen af de 18 museer, der udgør the
Smithsonian Institution, krigsmindesmærkerne og
Washington Monumentet, som tilbyder ture til toppen
og som ligger lige syd for det hæderskronede Hvide Hus.

Andre områder af interesse kunne være Arlington
National Cemetary - kirkegården syd for byen, hvor alle
krigsveteraner og bl.a. John F. Kennedy ligger begravet,
the National Cathedral og the National Zoo. Der er
naturligvis mere til Washington end historiske
seværdigheder. Der er også et rigtig godt natteliv.



Gå på opdagelse i Toronto

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

Udover restauranter i verdensklasse, kan man se et
Broadway show, politiske satireshows man ikke finder
andre steder og live musik i alle afskygninger.

I kan med fordel købe billet til "hop on - hop off" busser,
der kommer forbi alle de store højdepunkter eller måske
tage på en guidet cykeltur. Begge er rigtig gode og
nemme måder at opleve byen på - kontakt os evt. for
priser.

Dag 7: Washington D.C. -
New York City (med tog)
I forlader i dag Washington D.C., når I stiger på Amtrak
toget fra Union Station til Penn Station midt på
Manhattan i New York. Turen tager godt 3 timer, og I kan
nyde udsigten undervejs fra jeres plads i toget. I
ankommer til New York og fortsætter enten til fods, i en
af de mange gule taxier eller med metro til hotellet.

Der er rigtig meget at se og gøre i denne
verdensmetropol. Hvad med et besøg på et af New Yorks
mest populære destinationer - Rockefeller Center - i
aften. Her summer det af aktivitet med tusindvis af både
turister og New Yorkere, der skal ind og se et TV-show
eller shoppe i nogle af deres imponerende butikker. The
Rock har noget for alle. Nyd 4 nætter i New York City.

Dag 8-10: New York City
Gør jer klar til nogle uforglemmelige dage med
sightseeing. New York City, der meget rigtigt kaldes for
"Byen der aldrig sover" tilbyder noget for alle på alle
tidspunkter - dag eller nat. Blandt de mest besøgte steder
er Times Square, Central Park - som bl.a. huser byens
Zoo, St. Patrick's Cathedral, The Metropolitan Museum
of Art, den berømte Brooklyn Bridge og meget mere.

Efter mørkets frembrud kaster de to gotiske tårne og
stærke stålkabler deres skygger mod nattehimlen. En
gåtur over broen er et must, især hvis man starter på
Brooklyn siden og bevæger sig mod Manhattan med dens
flotte skyline som udsigt. Selvfølgelig ville ingen tur til
New York være komplet uden et besøg ved USA's
højeste repræsentation af frihed - Frihedsgudinden i
New Yorks havn og Empire State Building.

For dem med interesse inden for kunst, er der rig
mulighed for at opleve dans, teater og musik. Hvis man er
mere til shopping er man kommet til det helt rigtige sted,
for antallet af butikker er ganske enkelt overvældende.
Ind imellem alt sightseeingen kan man få stillet sulten
med stort set alt, kokkereret på stort set alle mulige
måder. Man går bestemt ikke sulten i seng i New York
City.



Capitol Building i Washington
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Dag 11: Hjemrejse fra New
York
Alt afhængig af tidspunktet på jeres fly hjem fra New
York, kan I bruge noget af dagen på lidt shopping,
afslapning i Central Park eller en sidste sightseeing i
byen. Tag i lufthavnen i god tid, da trafikken i New York
til tider er hektisk!

Dag 12: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen.



Priser og afgange
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Rejseperiode April - juni  - Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt dobbeltværelse)

Delt dobbeltværelse
17.998,00 DKK

Rejseperiode Juli - august  - Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt dobbeltværelse)

Delt dobbeltværelse
20.848,00 DKK

Rejseperiode September - oktober  - Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)

Delt dobbeltværelse
22.998,00 DKK

Opgradering på flyrejsen:

Economy Extra: fra kr. 4.650 ,-per person
Business Class: fra kr. 13.900,- per person



Hvad er inkluderet i prisen?

da
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Vi sidder klar ved telefonerne
mandag - fredag fra kl 08:30 - 17:00

Fly t/r inkl. skatter og afgifter

3nætter på hotel i Toronto

Heldagstur til Niagara Falls inkl. sejltur og frokost

3nætter på hotel i Washington D.C.

Togrejse med Amtrak fra Washington til New York

4nætter på hotel i New York City

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Evt. resort fee

Evt. øvrige udflugter

Visum/indrejsetilladelse til Canada og USA (læs
mere her)

Vaccinationer (kontakt egen læge)

tel:65656565
https://www.benns.dk/nordamerika/usa/ostkystens-storbyer-niagara-falls-5294?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/usa/ostkystens-storbyer-niagara-falls-5294%3E
http://www.benns.dk/vigtig-information
http://www.benns.dk/vigtig-information

