
Nova Scotias højdepunkterNova Scotias højdepunkter

18.698,-
Fra-pris pr. person i kr.

15 dage

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

da

En uforglemmelig kør selv ferie med bil eller autocamper
gennem Nova Scotias fantastiske historie. Denne kør selv ferie
tager jer rundt til forskellige områder ved Atlanterhavskysten i det
østligste Canada: Det maritime, skærgårdsfyldte Nova Scotia,
det grønne, bølgende Prince Edward Island og Cape Breton
Highlands National Park med den smukke køretur ad Cabot Trail
mellem kyst og bakker.
Det er en rejse, der tager jer gennem uforlignelig natur og
fascinerede kolonihistorie fra de tidligste europæiske bosættere.
Masser af muligheder for at være aktiv i den smukke natur, hvad
enten det er kanosejlads eller vandreture. 15 dages mageløs
ferie er i vente.
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.

Se en af verdens største naturhavne i historiske
Halifax

Udforsk de mange hyggelige & historiske byer langs
den østkysten

Gå på opdagelse i den UNESCO-listede gamle bydel i
charmerende Lunenburg

Oplev ved Hopewell Rock verdens højeste
tidevandsforskel i Bay of Fundy

Kom tæt på Prince Edward Island og Anne fra
Grønnebakken

Besøg Alexander Graham Bell museet i Baddeck

De smukke landskaber mellem bjerge og hav i Cape
Breton Highlands National Park



Dagsprogram

da
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Dag 1: Danmark - Halifax
I flyver fra Danmark og ankommer til Canada senere
samme dag. Ved ankomsten til Halifax lufthavn er der
arrangeret privat transfer til jeres hotel i Halifax. Resten
af dagen er på egen hånd til at udforske byens mange
attraktioner.

Dag 2: Halifax
Halifax er beliggende smukt ved en af de største
naturhavne i verden og tilbyder sine gæster alle de
oplevelser og aktiviteter, som præger en både moderne
og samtidig historisk by. I kan opleve byens stolte
maritime arv på byens mange museer og langs den
historiske havnefront, som inkluderer de restaurerede,
historiske mindesmærker.

Besøg Citadellet, som har været bevogtet siden det 18.
århundrede, Public Gardens eller tag på en sejltur rundt i

havnen på Bluenose II.

Af andre seværdigheder kan nævnes:

Kirkegården for de omkomne fra Titanics forlis
De historiske huse i Upper Street; bygget mellem
1800 - 1905
Point Pleasant Park med masser af naturstier,
vandrestier mv.
Alexander Keith's Nova Scotia Brewery
St Paul's Church fra 1749
Cornwallis Street Baptist Church fra 1830'erne

Af spisesteder kan vi anbefale:

Hamachi Steak House Bar & Grill, japansk
teppanyaki
Henry House, populær gastro pub

Harbour Hopper Tour med amfibefartøj i Halifax



Digby havnefront | Nova Scotia
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For vores gæster der vælger en kør selv ferie i bil har vi
inkluderet en Harbour Hopper Tour med amfibefartøj i
Halifax, hvor I kører både gennem gaderne i byen samt
kommer på en mini havnerundfart.
Vælger I en kør selv ferie i autocamper, så har I mulighed
for at tilkøbe Harbour Hopper Tour med amfibefartøj i
Halifax.

Dag 3: Halifax - Western
Shore (80 km)
I forlader Halifax og kører vestpå langs med Nova Scotias
kyst. I passerer det skønne område ved St. Margaret's
Bay, før I kommer frem til det idylliske Western Shore
område lige på den anden side af den majestætiske og
'mystiske' Oak Island. I indkvarteres på det herlige Oak
Island Resort & Conference Centre.

Dag 4: Western Shore
Jeres hotel ligger smukt direkte ved kysten med
bjergtagende udsigt til Mahone Bay og Oak Island. Gå en
tur langs hotellets vandresti ud til havet og få
muligheden for at spotte hvaler, når de leger ved
Tancook Island. Nyd en middag med retter fra Nova
Scotias lækre fiskekøkken, mens I stresser af til det
afslappende syn af sejlbåde, der glider stille forbi i

bugten.

Ikke langt fra jeres hotel finder I den gamle by,
Lunenburg, hvis gamle bydel er optaget på UNESCOs
liste over verdensarv. Et oplagt sted at besøge.
Lunenburgs gamle bydel udmærker sig ved at være det
bedst bevarede eksempel på en britiske bosættelse i
Nordamerika.

Lunenburg blev grundlagt i 1753 og har bevaret sit
originale udseende og sin bystruktur baseret på et
rektangulært netværk som i hjemlandet. Indbyggerne
har gennem tiden formået at bevare byens identitet bl.a.
ved at bevare husenes træarkitektur. En smuk oplevelse.

Dag 5: Western Shore -
Digby (195 km)
I dag fortsætter I vestpå og kører igennem hjertet af
Nova Scotia, kendt for sin jomfruelige flora og fauna. I
hjertet af øen ligger naturparken Kejimkujik National
Park and Historic Site, og det vil være oplagt at stoppe
her på jeres vej til Digby, for at prøve nogle af af
områdets mange forskelligartede naturaktiviteter som
f.eks. kanosejlads.

Her er masser af kanoruter, der kan tage jer dybt ind i
parkens indre og til dens fjerne søer med de mange små
øer. Her er ligeledes masser af vandrestier, så



Charlottetown på Nova Scotia
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mulighederne er mange for at komme tæt på Nova
Scotias storslåede og mange steder - næsten - uberørte
natur.

Efter dette møde fortsætter I mod dagens endestation,
Digby, ved den sydlige kyst af Bay of Fundy. Digby er
opkaldt efter sir Robert Digby, der kom til byen i 1783.
De indfødte kaldte selv byen Oositookun.

Byens historie kan studeres i detaljer på The Admiral
Digby Museum, der ligger ud til havnen og er beliggende i
det historiske Woodrow/Dakin hjem, et af byens ældste
huse.

Dag 6: Digby - Truro (300
km)
I fortsætter i dag ad Nova Scotias nordlige kyst langs Bay
of Fundy, verdensberømt for dens ekstreme højvande.
Forskellen mellem ebbe og flod er her den højeste i
verden, helt op til 15 m.

På jeres vej kommer I forbi smukke landstrækninger og
historiske landemærker som Annapolis Royal Area,
Grand Pré National Historic Site og Fort Edward
National Historic Site. Her er alle muligheder for at lære
mere om Nova Scotias skotske, akadiske og indfødte
kulturarv.

Dag 7: Truro -
Charlottetown (230 km)
I dag fortsætter I mod Canadas mindste provins, Prince
Edward Island. I kan vælge mellem forskellige ruter.

I kan eksempelvis på turen til eller fra Prince Edward
Island vælge at gøre stop i Pictou, fødested for "Det Ny
Skotland", hvor de første skotter bosatte sig i 1773. Det
er oplagt at gå lidt på opdagelse her ved Hector Heritage
Quay, hvor skotterne først landede.

I krydser Northumberland strædet ad Confederation
Bridge og kommer til Prince Edward Island, hvor I bliver
mødt af et smukt, fredfyldt, charmerende og frugtbart,
bølgende landskab. Vejen tager jer helt til
Charlottetown, hvor den canadiske føderation blev
grundlagt i år 1864.

Charlottetown er en historisk by beliggende i et historisk
område, som så de første folk i 1720. Charlottetown er
en smuk by med hele 11 nationalhistoriske steder
inklusive Province House, Founders Hall og
Confederation Centre of the Arts. Generelt rummer
byens historiske bykerne en række smukke huse i
victoriansk byggestil.

Dag 8: Charlottetown



Baddeck på Nova Scotia
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I har hele dagen til gå på opdagelse i byen og nyde de
flotte huse og elegante pladser. På trods af at byen
mange steder oser af moderne og nutidig stil og
atmosfære, er det stadig muligt at indsnuse
kolonistemning og atmosfære flere steder og især nær
George Street og Old Charlotte Town.

Dag 9: Charlottetown -
Antigonish (300 km)
I kører retur til Nova Scotia via Northumberland strædet
og langs den nordlige kyst gennem fredfyldt sceneri og
små landsbyer, der stadig holder stolte traditioner i
hævd. Jeres mål i dag er byen Antigonish. Antigonish
huser bl.a. St. Francis Xavier University med hele 5000
studerende.

Byen er samtidig hjemsted for den canadiske version af
de skotske Highland Games, som er en form for sport
event, der har til hensigt at konkurrere i gamle
skotske/keltiske discipliner, som f.eks. pælekastning. De
første europæiske bosættere kom til området i 1784.

Dag 10: Antigonish -
Baddeck (145 km)

I forlader Antigonish og fortsætter jeres eventyrfærd. I
kører nu til den smukke ø, Cape Breton, som imponerer
med storslået natur og masser af maritim charme og
fantastisk kultur. Turen fører jer helt frem til byen
Baddeck, der populært betegnes som porten ind til Cape
Breton Highlands.

Baddeck ligger centralt på Cape Breton og smukt ved
den store sø, Bras d'Or. Byen er ligeledes udgangspunkt
for den berømte, sceniske vejrute Cabot Trail. Byens
største enkeltstående attraktion er hjemmet for den
verdensberømte opfinder, Alexander Graham Bell, ham
med telefonen. Af andre seværdigheder kan nævnes:

Wagmatcook Culture & Heritage Centre
Highland Village Museum / An Clachan
Gàidhealach

Baddeck lægger helt op til masser af aktiviteter, og
mulighederne er nærmest utallige. Her er nogle forslag:

Cape Breton Guided Walks
North River Kayak Tours
Uisge Ban Falls

Hummer er jo en delikatesse på disse kanter, og vi kan
foreslå Baddeck Lobster Suppers.



Fort Louisburg på Nova Scotia
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Dag 11: Baddeck | Cape
Breton Highlands National
Park
En hel dag i Baddeck til at udforske byen og området
generelt. Det vil være oplagt at køre en tur på Cabot Trial
og nyde den utrolige natur, som øen byder på. I kommer
frem til Cape Breton Highlands National Park, hvor der
er mange muligheder for at vandre og nyde de betagende
naturfænomener, lige fra stille og smukke strande til de
stejle klipper og store vidder.

Dag 12: Baddeck - West
Bay (264 km) | Fortress of
Louisbourg
I dag går turen først nordøst og og derefter sydpå på
Cape Breton og dagen slutter i West Bay. I har mulighed
for at gøre stop i byen Sydney, som var en af de mest
betydende havne i Canada ifm. 2. verdenskrig. Historisk
set blev Sydney grundlagt af englænderne i 1785 og var i
en periode i 1800-tallet hovedstad for den britiske koloni
Cape Breton.

Ikke langt fra Sydney ligger den historiske by,

Louisbourg. Louisbourg er hjemsted for en historisk juvel,
the Fortress of Louisbourg National Historic Site, hvor I
kan opleve hvordan livet var i en livlig fransk,
fæstningsby i 1744. Et oplagt udflugtsmål.

Herefter fortsættes langs Bras d'Or søens sydlige kyst
frem til West Bay. Vælger I at tage turen til West Bay via
Sydney og Louisbourg, er der 264 km, og selve køretiden
er ca. 3,5 timer.

Entré til Fortress of Louisbourg

For vores gæster der vælger en kør selv ferie i bil har vi
inkluderet adgang til Fortress of Louisbourg, hvor I kan
opleve den franske historie og indflydelse i området.
Vælger I en kør selv ferie i autocamper, så har I mulighed
for at tilkøbe entré til Fortress of Louisbourg.

Dag 13: West Bay -
Liscomb Mills (225 km)
I forlader West Bay og kører nu tilbage til Nova Scotia via
Port Hawkesbury. Jeres mål i dag er Liscomb Mills på
Nova Scotias sydlige kyst. Vejen tager jer forbi smukke
landskaber og dramatiske kyststrækninger, inden I når
frem til Liscomb Mills og til jeres overnatningssted,
Liscomb Lodge.

Liscomb Lodge ligger i naturskønne omgivelser, og her er



Halifax på Nova Scotia
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masser af muligheder for aktiviteter i det fri.

Dag 14: Liscomb Mills -
Halifax - hjemrejse (175
km)
Efter morgenmaden er det tid til at forlade Liscomb Mills
og køre mod Halifax. Hvis tiden tillader det, kan vi forslå,
at I besøger Liscomb Game Sanctuary, et 250 km2 stort
naturområde med flotte skove og masser af vildt som
bl.a. elge, rådyr og mink.

Kør ad Marine Drive retur til Halifax med kurs direkte
mod Halifax International Airport for hjemrejse.

Dag 15: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen.



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

Standard
20.198,00 DKK

Premium
22.598,00 DKK

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

Standard
20.198,00 DKK

Premium
22.598,00 DKK

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

Standard
18.698,00 DKK

Premium
21.198,00 DKK

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

Cruise Canada
15.998,00 DKK

CanaDream
14.998,00 DKK

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

Cruise Canada
22.798,00 DKK

CanaDream
17.398,00 DKK

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

Cruise Canada
30.598,00 DKK

CanaDream
26.898,00 DKK

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

Cruise Canada
18.998,00 DKK

CanaDream
19.298,00 DKK

Prisen inkluderer:
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Fly Danmark - Halifax t/r inkl. indtjekket bagage, forplejning, skatter og afgifter
Privat transfer fra Halifax lufthavn til hotel i Halifax
12 dages leje af bil, inkl. fri km og forsikringer
13 nætter på hotel
Harbour Hopper Tour med amfibefartøj i Halifax
Entré til Fortress of Louisbourg
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
Entré til nationalparker
Evt. vejafgifter, resort fee og parkering
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse til Canada Læs mere her

Opgradering på flyrejsen:

Economy Extra fra 4.000,- pr. person
Business Class fra 19.700,- 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 - Halifax t/r inkl. indtjekket bagage, forplejning, skatter og afgifter
Første nat på hotel i Halifax
12 nætters leje af autocamper
2.000 km
Leje af sengetøj, håndklæder og køkkenudstyr
10 % rabat på KOA campingpladser
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring
Campingpladser

https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
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Harbour Hopper Tour med amfibefartøj i Halifax
Entré til Fortress of Louisbourg
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. 4.000 per person
Business Class: fra kr. 19.700 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/nova-scotias-hojdepunkter-6512?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/canada/nova-scotias-hojdepunkter-6512%3E

