
Niagara Falls & kør selv i det
vestlige Canada

Niagara Falls & kør selv i det
vestlige Canada

28.598,-
Fra-pris pr. person i kr.

17 dage

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

da

Oplev Nordamerikas mest multietniske by, Toronto, Niagara Falls
og det bedste af det vestlige Canada. Denne fantastiske rejse
tager jer gennem nogle af verdens mest fotograferede områder,
nemlig det imponerende Niagara Falls og nationalparkerne i den
canadiske del af Rocky Mountains.
Blandt højdepunkterne på turen er de berømte turistmagneter
Banff National Park og Jasper National Park, såvel som Harrison
Hot Springs. Turen afsluttes med mindeværdige ophold ved de
smukke kystbyer Victoria og Vancouver.

Oplev arkitektur og en spændende havnefront i
Toronto

Kom på heldagstur til Niagara Falls inkl. bådtur ved
vandfaldet

Opdag hvorfor "Niagara on the Lake" er Canadas
smukkeste by

Få store naturoplevelser i nationalparkerne Banff og
Jasper

Føl på kroppen de varme kilder i Harrison Hot
Springs

Gå rundt i den meget engelske by Victoria,
Vancouver Island

Udforsk Vancouver. Helt klart blandt verdens
smukkeste storbyer



Dagsprogram

da
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Dag 1: Danmark - Toronto
Afrejse fra Danmark og ankomst til Toronto lufthavn,
hvor I bliver kørt 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 - Niagara
Falls - Toronto
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"
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 3: Toronto - Calgary



Maligne Lake, Jasper National Park
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I bliver kørt til lufthavnen i Toronto og flyver til Calgary,
hvor I afhenter bilen og kører til hotellet, der er centralt
beliggende i byen.

Resten af dagen kan f.eks. bruges på at besøge Heritage
Park eller Calgary Tower.

Dag 4: Calgary -
Kananaskis (ca. 90 km)
I forlader tidlig morgen Calgary og kører mod Kananaskis
Valley ved foden af Rocky Mountains. Området ved
Kananaskis er kendt for sine dramatiske bjerge helt ned
til foden af den flotte Kananaskis River.

Dag 5: Kananaskis Valley
Man omgives af en fantastisk kulisse i Kananaskis
samtidig med, at der er et stort antal af udendørs
aktiviteter til rådighed. Vi foreslår bl.a. golf, svømning,
tennis, ridning på hesteryg, vandring eller cykling.

Dag 6: Kananaskis - Banff
(55 km)
En meget flot køretur venter i dag gennem bl.a. Canmore
og Harvey Heights til den berømte landsby Banff.

Her kan I f.eks. besøge Banff Springs Hotel og Banff
Natural History Museum. I naturen kan I prøve at river
rafte, tage på en bådtur på Lake Minnewanka, se Bow
Falls eller måske tage en tur i Sulphur Mountain Gondola
- mulighederne er mange i disse helt fortryllende
omgivelser.

Dag 7: Banff National Park
I har hele dagen til at opleve Banff og de vidunderlige
omkringliggende områder. Aktiviteter i naturen er
naturligt det, der dominerer. Her findes utallige
muligheder for at vandre, køre på mountain bike, sejle i
kano/kajak mv. Så det er egentlig mere op til jer selv,
hvad I har lyst til.

Af andre former for aktiviteter kan vi nævne:

Tag gondolen op til Sulphur Mountain og nyd en
betagende udsigt
Slap af i de termale bade ved Banff Upper Hot
Springs



Toronto
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Besøg i The Cave & Basin National Historic Site,
fødestedet for Canadas naturparksystem
Art Galleries og museer
Bådsejlads på Lake Minnawanka
Køretur til Lake Louise, Johnston Canyon m.m.

Dag 8: Banff - Jasper (285
km)
Kør videre til Jasper ad den spektakulære Icefields
Parkway, der uden overdrivelse er en vej, som ingen
anden i verden. På jeres vej fra Banff til Jasper kommer I
også forbi Lake Louise med det surrealistisk grønne vand.
Et ideelt fotostop sammen med f.eks. også Peyto Lake.

Icefields Parkway er spækket med gamle gletsjere, mere
end 100, enorme vandfald, dramatiske bjergformationer,
smaragdfarvede bjergsøer; altsammen omgivet af tyk,
tyk skov. I tillæg til det spektakulære natursyn er det
vigtigt også at holde øje med, hvad der er foran jer og til
siderne. Dette område er ligeledes spækket med et
fascinerende dyreliv, så at se bjørne og andet vildt enten
foran bilen eller ved vejsiden er ikke et ukendt fænomen.
Nyd den fantastiske køretur i Rocky Mountains' utrolige
amfiiteater.

På vejen kan vi foreslå at stoppe ved Colombia Icefields,
hvor I kan prøve at køre med Ice Explorer til den massive

Athabasca gletsjer. Fra Colombia Icefield er der en
shuttlebus til den mavekildrende Glacier Skywalk, der
hænger frit ud over Sunwapta Canyon med næsten 300
meter ned i kløften. Det skal man næsten prøve, når man
er på disse kanter.

Dag 9: Jasper National
Park
I har hele dagen på egen hånd i Jasper, hvor naturen er i
højsædet med masser af muligheder for at vandre, cykle
og sejle i kano & kajak.

Herudover kan følgende muligheder anbefales:

Besøg ved Medicine Lake
Besøg ved Maligne Lake & Maligne Canyon
Besøg ved Lac Beauvert
Tag en tur med Jasper Skytram og nyd en
imponerende udsigt
Besøg Patricia & Pyramid Lakes
Besøg ved Athabasca Falls
Besøg ved Lake Edith & Lake Annette

Så her er masser af oplevelser i vente.
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Dag 10: Jasper til Sun
Peaks (440 km)
Kør via den smukke Yellowhead Highway til Sun Peaks.
Overvej evt. et stop ved Mount Robson, som med sine ca.
4000 meter er den højeste bjergtinde i de canadiske
Rocky Mountains.

Sun Peaks er et af de helt store skisportsområder i
British Columbia, og om sommeren er der masser er
muligheder for aktiviteter som f.eks. hiking, mountain
biking, golf, kano & kajak. Ellers er det blot at nyde
omgivelserne med "postkort-agtige" bjerge, søer m.m.

Dag 11: Sun Peaks -
Harrison Hot Springs
Kør igennem Kamloops og fortsæt ind i det betagende
landskab ved Fraser Canyon. Tag turen igennem Hell's
Gate og Fraser Valley til Harrison Hot Springs.

Dag 12: Harrison Hot
Springs

Nyd en afslappende dag i de lindrende og mineralholdige
varme kilder ved Harrison Hot Springs. Harrison Lake
byder på brede sandstrande og et utal af rekreative
aktiviteter.

Dag 13: Harrison Hot
Springs - Victoria (290 km
+ færge)
Turen leder jer til Victoria, hovedstaden i British
Columbia, på vidunderlige Vancouver Island. Nyd
sejlturen med BC Ferries (inkluderet), som vil guide jer
forbi de mange Gulf Islands igennem Strait of Georgia til
Tsawwassen på Vancouver Island.

Her er der mulighed for at udforske denne smukke og
elegante by på Vancouver Island. Vi anbefaler et besøg i
Butchart Gardens, der er fyldt med skønne blomster og
buske i diverse stensætninger, Beacon Hill Park og en
kop eftermiddagste på Fairmont Empress Hotel.



Wedge Pound i Kananaskis, Alberta
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Dag 14: Victoria -
Vancouver (70 km +
færge)
I dag skal I på en 3 timers hvalsafari. I sejler 50-80 km for
at søge efter spækhuggere, vågehvaler, gråhvaler,
marsvin og sæler m.m. Ombord er der en havbiolog, der
vil fortælle jer mere om, hvad I ser undervejs.

Efter hvalsafarien går turen mod Vancouver igen. I kører
den smukke rute op til Nanaimo, hvorfra I tager færgen
tilbage til fastlandet. I Vancouver kan I bruge resten af
dagen på at shoppe eller besøge en af de mange lækre
restauranter.

Dag 15: Vancouver
Hele dagen er sat af til at udforske Vancouver og
området omkring byen. Byen er den største by i staten
British Columbia og bl.a. kåret som byen med den bedste
livskvalitet blandt storbyer. Byen ligger således utrolig
smukt placeret mellem Stillehavet og storslåede bjerge i
byens baghave. Boligkvarterer og forretningsgader ligger
tæt side om side i byens kerne og giver en hyggelig
atmosfære, mens byens Sky Train snor sig som en
arkitektonisk, moderne slange højt oppe.

Byens byder på et væld af attraktioner, her skal nævnes
nogle MUST-see's:

Capilano Suspension Bridge, 137 m lang hængebro
over Capilano River
Chinatown med dr. Sun Yat Sens Chinese Garden
Vancouver Aquarium
Stanley Park
Gastown
Vancouver Lookout
Havnerundfart
Grouse Mountain

Dag 16: Afrejse fra
Vancouver
Det er tid til at tager afsked med Vancouver og Canada. I
kører ud til lufthaven i Vancouver, afleverer bilen og
flyver tilbage mod Danmark.

Dag 17: Ankomst til
Danmark
I lander i Danmark i løbet af dagen.



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
30.298,00 DKK

Premium
33.398,00 DKK

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

Standard
35.498,00 DKK

Premium
38.398,00 DKK

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

Standard
28.598,00 DKK

Premium
34.398,00 DKK

Prisen inkluderer:

Fly Danmark - Toronto inkl. indtjekket bagage, forplejning, skatter og afgifter
Transfer fra Toronto Airport til centrum af Toronto
2 nætter på hotel i Toronto
Heldagsudflugt til Niagara Falls
Transfer fra centrum i Toronto til Toronto Airport
Fly Toronto-Calgary inkl. indtjekket bagage, skatter og afgifter
13 nætter på hotel i det vestlige Canada
14 dages leje af bil, inkl. fri km og forsikringer
2 timers Evening Wildlife Safari i Banff National Park
3 timers hvalsafari ved Victoria, Vancouver Island
Fly Vancouver - Danmark inkl. indtjekket bagage, forplejning, skatter og afgifter
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring
Gebyr for envejsleje: Calgary til Vancouver (betales lokalt)
Entré til nationalparker (årskort kan købes ved indgangen til nationalparkerne)
Visum/indrejsetilladelse til Canada (læs mere her)
Vaccinationer (kontakt egen læge)

Opgradering på flyrejsen:

Economy Extra fra 5.700,- pr. person
Business Class fra 17.700,- pr. person

Standard eller Premium hoteller:

http://www.benns.dk/vigtig-information


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

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.



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/niagara-falls-det-vestlige-canada-6504?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/canada/niagara-falls-det-vestlige-canada-6504%3E

