
Rundtur til Toronto, Niagara
Falls og Montreal

Rundtur til Toronto, Niagara
Falls og Montreal

17.698,-
Fra-pris pr. person i kr.

14 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk

da

På denne 14 dages kør-selv ferie kommer I rundt til det østlige
Canadas højdepunkter. I begynder i den multikulturelle storby
Toronto og kører mod Montreal, Quebec og Canadas hovedstad,
Ottawa. På turen kommer I også til det smukke område
Thousand Islands, hvor I kommer tættere på Canadas natur.
Også i området omkring Huntsville og Algonquin parken er der
mulighed for at komme ud at vandre på nogle af de naturskønne
stier.
Et af turens højdepunkter er Niagara Falls, hvor I får en speciel
oplevelse, når I kan se og høre det brusende vand tæt på.
Vælger I at køre bil, kan I bo på en række nøje udvalgte
overnatningssteder. Vælger I at køre autocamper, så kan I vælge
mellem mange forskellige slags campingpladser.

Gå på opdagelse i spændende bydele i det
multikulturelle Toronto

Sejl en tur ved Thousand Islands

Kom tæt på den franske kultur i Montreal

Oplev historiske og charmerende Quebec City

Opdag Canadas hovedstad, Ottawa

Nyd den smukke køretur i Algonquin Provincial Park

Besøg det imponerende Niagara Falls



Dagsprogram

da
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Dag 1: Afrejse Danmark -
Toronto
I flyver fra Danmark til Toronto. Herefter bliver I kørt til
jeres hotel, hvor I også får jeres kørebog.

Nyd resten af dagen på egen hånd og vend jer til den nye
tidszone. I kan f.eks. tage i Eaton shopping-center eller
smage noget af den gode mad, som den multikulturelle
storby tilbyder.

Dag 2: Toronto
Nyd hele dagen i og omkring Toronto. I kan f.eks. besøge
CN Tower og spektakulære SkyDome, Ontario Place,
Hockey Hall of Fame, Ontario Science Centre eller Royal
Ontario Museum.

Symbolet på Toronto, og til dels Canada, tårner sig godt

550 meter op i luften, og her finder I ikke kun en
fantastisk panoramaudsigt, men også en verden af
??underholdning. Tag et kig tilbage i tiden fra midten af
??70'erne, hvor du opdager de arkitektoniske
hemmeligheder bag tårnet. Derefter kan I tage
glas-elevatoren til toppen. Vov at gå på glasgulvet,
prøvesmag det udsøgte køkken på den revolverende
restaurant eller slap af i Horizon Café. Nyd synet over
Toronto, Lake Ontario og det fjerne USA.

Tilbage på jorden igen kan I tage forbi Marketplace og
shoppe for autentiske Canadiske og First Nations varer
eller CN Tower souvenirs.

Dag 3: Toronto - Kingston
(260 km)
I dag skal I køre til Kingston. Her kan I bl.a. besøge Fort
Henry. I kan også køre en mindre direkte rute og køre



Ottawa, hovedstaden i Canada
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gennem de maleriske byer i regionen Prince Edward.

Dag 4: Kingston - Montreal
(290 km)
I skal videre til Montreal i dag, og her vil I køre ind i den
smukke region Thousand Islands, hvor skovklædte øer
ligger midt i rolige søer. I kan roligt glæde jer til dagens
sejltur, som er inkluderet.

Tag til vandet og gå ombord på båden og nyd det
storslåede syn af Thousand Islands. Dette vidunderlige
frodige ø-landskab er oversået med luksuriøse hytter og
store godser. Bådene tager jer typisk forbi Boldt Castle,
Zavikon Island og Millionaire's Row.

Dag 5: Montreal
Nyd dagen i dag i Montreal. Montreal er den næststørste
fransktalende by i hele verden efter Paris.

I over et århundrede var Montreal Canadas finansielle og
industrielle hovedstad. Det kommer tydeligt til udtryk i
byens arkitektoniske træk - specielt i den gamle bydel
Old Port. Her kan ses bygningsværker i stil med nogle af
Paris smukke bygninger, kirker og attraktioner. Byen
byder på et væld af bydele, som alle skal opleves, når man

er i Montreal.

Oplev også Chinatown, som enhver storby med respekt
for sig selv har, den gamle del, der smager og føles fransk,
og Mount Royal. Mount Royal er et bjerg, der tårner sig
op inde midt i byen med store grønne arealer og søer,
som byens indbyggere nyder godt af på solskinsdage.

Besøg Notre-Dame-basilikaen, det gamle Montreal, den
olympiske by, Biodome, Mt. Royal Park, kasinoet eller
den underjordiske by.

Dag 6: Montreal - Quebec
City (250 km)
I dag skal I videre til Quebec City. På vej hertil foreslår vi,
at I gør stop ved Cap-de-la-Madeleine. I Quebec
anbefaler vi, at I går en tur i de hyggelige gader med de
mange cafeer og restauranter og også besøger museet
Trois-Rivieres.

Dag 7: Quebec City
Quebec City er Canadas ældste by og udviser en stærk
fransk kulturarv. Tag f.eks. på sightseeingtur i Quebec
(kan tilkøbes), som giver en omfattende orientering af
det historiske og moderne Quebec. I vil se



Solnedgangen bag Toronto
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Latinerkvarteret, Plains of Abraham, Citadellet,
fæstninger, Place Royale, basilikaen og andre
seværdigheder i byen. Brug ellers dagen til at gå mere i
dybden med de forskellige områder.

Uden for byen bør I opleve Sainte-Anne-de-Beaupré,
Montmorency Falls og Ile d'Orleans.

Dag 8: Quebec City -
Ottawa (460 km)
I dag kører I videre til Ottawa - Canadas hovedstad.
Inden I kører fra Quebec, kan I nå en tur på Dufferin
Terrace, hvor I har en flot udsigt til det imponerende
hotel Château Frontenac og vandet. Der er flere
forskellige veje, der tager jer til Ottawa.

Dag 9: Ottawa
Brug hele dagen på at se denne historiske bys pragt og
kunst. Vi foreslår, at I besøger parlamentsbygningerne
eller en bådtur på Rideau Canal, der er udpeget af
UNESCO som World Heritage Site.

Nyd evt. en sightseeingtur i Canadas hovedstad, Ottawa
(kan tilkøbes). Ottawa er verdenskendt for sin nygotiske
arkitektur og majestætiske kanalsystem, og med en

hop-on-hop-off bustur har I mulighed for at opdage
parlamentsbygninger, ambassader, universiteter og
museer I jeres eget tempo.

I kan vælge at besøge Canadian Mint, National Gallery of
Canada, Museum of Civilization, og meget mere. Bussen
kører gennem naturskønne haver og parker og langs
kanalen Rideau.

Dag 10: Ottawa -
Huntsville (350 km)
Nyd en smuk køretur til Algonquin Provincial Park og den
smukke Muskoka region. Det er her, mange fra Toronto
og omegn tager på ferie for at komme væk fra den travle
hverdag. Her er skønne feriehuse og rig mulighed for at
sejle i kano, vandre eller blot at udforske de maleriske
landsbyer.

Dag 11: Huntsville |
Algonquin Provincial Park
Området omkring Huntsville byder på forskellige
aktiviteter. Uanset om I vil spille tennis, spille golf, tage
på en bådtur, ride og gå på en af de mange vandrestier, ja
så er der noget for enhver smag. En kort køretur væk



Imponerende Niagara Falls
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finder I Lions Lookout Park eller Muskoka Pioneer
Village.

Dag 12: Huntsville -
Niagara Falls (330 km)
I dag skal I køre mod det imponerende Niagara Falls. Vi
foreslår et stop i Midland på Sainte-Marie blandt
Huronerne - en historisk, genskabt landsby, der
demonstrerer hverdagen, håndværket mm. Vejen
fortsætter gennem frodige frugtplantager og vinmarker i
Niagara-regionen, som praler med mange vingårde og
slotte i verdensklasse. Her er der rig mulighed for at
smage på de mange lækre vine.

En helt fantastisk oplevelse venter jer ved Niagara Falls.
Gå evt. ombord på en af bådene (kan tilkøbes), og I vil
blive sejlet til American Falls før I sejler forbi massive
stenformationer og videre til det storslåede syn af
buldrende Horseshoe Falls. Også udsigten oppefra er
helt eminent.

Dag 13: Niagara Falls -
Toronto (130 km) og
afrejse fra Toronto
I dag kører I tilbage til Toronto. På vejen kan I besøge
historiske Niagara-on-the-Lake og gøre stop ved Welland
Canal. Herefter skal I mod lufthavnen, hvor I også
afleverer bilen.

Hjemrejsen mod Danmark påbegyndes.

Dag 14: Ankomst til
Danmark
I lander i Danmark igen.



Priser og afgange
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Rejseperiode Maj - juni  - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)

Standard
18.998,00 DKK

Premium
22.698,00 DKK

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

Standard
21.898,00 DKK

Premium
25.998,00 DKK

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

Standard
17.698,00 DKK

Premium
22.398,00 DKK

Rejseperiode  Maj  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt autocamper)

Cruise Canada
15.698,00 DKK

CanaDream
14.798,00 DKK

Rejseperiode Juni  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt autocamper)

Cruise Canada
17.998,00 DKK

CanaDream
16.998,00 DKK

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

Cruise Canada
23.998,00 DKK

CanaDream
25.898,00 DKK

Rejseperiode September  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)

Cruise Canada
15.498,00 DKK

CanaDream
18.698,00 DKK
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Rejseperiode  Oktober  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)

Cruise Canada
13.398,00 DKK

CanaDream
14.898,00 DKK

Prisen inkluderer:

Fly Danmark - Toronto t/r inkl. indtjekket bagage, forplejning, skatter og afgifter
Transfer fra Toronto lufthavn til hotel i Toronto
11 dages leje af bil, inkl. fri km og forsikringer
12 nætter på hotel
Entré til CN Tower i Toronto
Entré til Ripley's Aquarium i Toronto
1 times sejltur i 1000 Islands ved Rockport
2 timers byvandring i Quebec City
Bådtur i Niagara Falls
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring
Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er nævnt i programmet
Forplejning medmindre andet er oplyst
Drikkepenge medmindre andet er oplyst
Evt. vejafgifter, resort fee og parkering
Entré til nationalparker
Visum/indrejsetilladelse til Canada Læs mere her
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Opgradering på flyrejsen:

Economy Extra fra 4.400,- pr. person
Business Class: fra 19.300,- pr. person

Standard eller Premium hoteller:

Standard hoteller
Med standard hoteller tilbyder vi fornuftige hoteller til en god pris.

Premium hoteller
Med premium hoteller tilbyder vi eksempelvis hoteller af en bedre standard, men det kan også være standard
hoteller, der kan tilbyde noget helt unikt.

BENNS kan tilbyde alt fra gode standard hoteller til premium- og boutiquehoteller samt ranchophold og
overnatningssteder, hvor du får mere end en seng, men også en oplevelse ved at bo de valgte steder.

Prisen inkluderer:

Fly Danmark - Toronto t/r, inkl. indtjekket bagage, forplejning, skatter og afgifter
Første nat på hotel i Toronto

https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
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16 nætters leje af autocamper
2.500 km
Leje af sengetøj, håndklæder og køkkenudstyr
10 % rabat på KOA campingpladser
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring
Indkvarteringer, ture og transfer
Forplejning
Drikkepenge
Evt. vejafgifter
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Læs mere om Cruise Canada
Læs mere om CanaDream

Opgradering på flyrejsen:

Economy Extra: fra kr. 4.400 per person
Business Class: fra kr. 19.300 per person

Vigtigt om ovenstående priser

Vi gør opmærksom på, at priserne ovenfor kun er indikerende fra-priser, hvilket betyder, I vil kunne opleve, at prisen
kan variere baseret på bl.a. rejseperiode, bestillingstidspunkt og andre faktorer. Priserne skal således ses som en
vejledende indikation af, hvad en autocamperferie koster. Ønsker I specifikke priser for lige netop jeres drømmerejse,
er I velkommen til at kontakte os for et gratis, uforpligtende tilbud.

Lad os skræddersy autocamperferien

Ovenstående rejse er blot et inspirationsforslag til, hvad I har mulighed for at opleve. Rejseforslaget er sammensat af
vores kompetente rejsekonsulenter, der selv har rejst rundt med autocamper i området. Vi sammensætter den
endelige rejseplan i samarbejde med jer, så den bliver skræddersyet til jeres ønsker og behov.

Skriv til os eller ring på tlf.: 65 65 65 65 for at høre nærmere om mulighederne for en autocamperferie.

Se vores aktuelle tilbud på autocamperferier i USA og Canada her.

https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
/oversigt-over-autocampere-cruise-america-cruise-canada
/oversigt-over-autocampere-canadream-i-canada
https://www.benns.dk/kontakt/fa-et-tilbud
https://www.benns.dk/tilbud?market=benns-dk&travelTypeIds=146&destinationIds=2093&destinationIds=7243&page=1&pageSize=8&onlyDiscounted=true&priceFrom=0&priceTo=1000000&hasPromoTour=false&isFieldOfStudy=false&isActiveStudyTour=false&hideContinents=false&hideDisabledCountries=false&showOnlyNavi=false


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                

tel:65656565
https://www.benns.dk/nordamerika/canada/kor-selv-ferie-i-det-ostlige-canada-6499?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/canada/kor-selv-ferie-i-det-ostlige-canada-6499%3E

