
Fransk-canadiske Québecs
højdepunkter

Fransk-canadiske Québecs
højdepunkter

19.398,-
Fra-pris pr. person i kr.

17 dage

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

da

Oplev Canada og Québec regionen med unik kultur, historie,
flora og fauna. En fantastisk 17 dages kør-selv ferie i bil eller
autocamper i Québec provinsen, der giver jer det bedste af
regionen: Imponerende storbyer som Montréal og Québec City,
hvor den canadisk-franske historie og fortid skinner tydeligst;
fantastisk flora og fauna med majestætiske bjerge, enorme
skove, rustikt og charmerende landsbyliv med atmosfære fra en
svunden tid.
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 Montréals mange historiske attraktioner

Nyd den franske charme i Québec City

Sejl omkring Percé Rock og Bonaventure Island

Se fyrtårnet Pointe-au-Père på Gaspé-halvøen

Kom på hvalsafari fra Tadoussac

Oplev en "uopdaget" del af Canada



Dagsprogram
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Dag 1: Danmark -
Montréal
Der er afrejse fra Danmark med kurs mod Montréal og I
ankommer senere samme dag. Der er arrangeret privat
transfer for jer fra lufthavnen til jeres valgte hotel i
Montréal.

Resten af dagen er på egen hånd til at gå på opdagelse i
denne unikke og livlige canadiske by med den tydelige
franske historie og indflydelse.

Dag 2: Montréal
I har hele dagen på egen hånd i Montréal. Der er fundet
beviser på, at der har boet mennesker i Montréal
området i mere end 4000 år. Men det var først med
franskmanden Jacques Cartiers ankomst i 1535, at byen
for alvor blev opdaget. En rigtig koloni blev først

etableret i 1642. Frankrig rådede over Québec kolonien
indtil 1760, hvor man efter 7 års krigen måtte overgive
stedet til englænderne.

Montréal blev erklæret som 'rigtig' by i 1832, og i 1860
var byen englændernes vigtigste i Nordamerika.
Velstanden dengang afspejler sig i byens diversitet i
arkitektur, som er tydeligst i byens Downtown og i
området ved den gamle havn.

Der er hele 50 nationalhistoriske steder i Montréal,
hvilket er mere end i nogen anden by i Canada. Så her er
masser af oplevelser i vente.

Montréals væsentligste seværdigheder:

Byens gamle historiske bydel/havneområde
Notre Dame katedralen
St. Joseph´s oratoriet
Museet Beaux-Arts de Montréal
Place d'Armes
Rue St. Denis shopping område



Château Frontenac i Québec City
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Se byen fra Mount Royal Lookout
Place Jacques Cartier
Montréal Botanical Gardens
The Plateau området, et farverigt, kreativt område
ikonisk for Montréal

Dag 3: Montréal - Québec
City (255 km)
I dag begynder jeres køretur rundt i Québec og første
rejsemål er Québec City. Men inden I når så langt, er der
arrangeret et lille guidet cruise på St. Lawrence floden,
hvor I får oplevet byens mange attraktioner som den
historiske gamle bydel fra vandsiden.

Ydermere oplever I St. Helens Island og Boucherville
Islands uspolerede landskab. Herefter fortsættes de 255
km. mod Québec City.

Dag 4: Québec City
En hel dag til at udforske Nordamerikas eneste
muromkransede by. En vildt charmerende by med
masser af fantastiske seværdigheder.

Hvad Montréal har af media hype, kommerciel aktivitet

og globalt tilsnit, har Québec City til overflod af en
regions sjæl og et fast greb om den canadisk/franske
identitet. I tillæg er byen en af de ældste europæiske
bosættelser og byfæstninger i Nordamerika.

Byens gamle bydel er optaget på UNESCOs
kulturarvsliste, og den pittoreske bydel er i sig selv et
levende museum med brostensbelagte gader, huse fra
det 17. og 18. århundrede og smukke gamle kirker. Det
hele med det imponerende Château Frontenac tårnende
oppe over.

Byen er meget kompakt og er derfor ideel til at opdage til
fods.

Gå ikke glip af:

Plains of Abrahams/Québecs fæstningsværk
Le Château Frontenac
Terrasse Dufferin
Battlefields Park
Holy Trinity katedralen
Citadellet
Upper & Lower Town
Notre Dame basilikaen
Bygningerne for nationalforsamlingen og for
parlamentet

Om aftenen er der en helt særlig stemning i de
fodgængervenlige gader og -stræder, der mange steder
emmer af byens europæiske kulturarv.



Percé i Québec
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Dag 5: Québec City -
Rivière-du-Loup (205 km)
I forlader Québec City i dag og kører langs St. Lawrence
floden til byen Rivière-du-Loup, der ligger smukt på et
højdedrag med udsigt over landskabet nedenfor byen.
Byen oser af charme og byder på en herlig atmosfære,
som er helt distinkt for Québec-regionen.

Byens velstand stammer tilbage fra begyndelsen af såvel
det 19. som det 20. århundrede, hvilket er udtrykt i de
storslåede huse og offentlige bygninger, inklusive byens
rådhus, St. Patrick's kirken og den presbyterianske kirke.
Et ypperligt eksempel på dette er The Manoir Fraser fra
det 19. århundrede. Her kan I få et fremragende indblik i
bourgeoisiets verden dengang.

Fra parken Luminous Cross er der en fremragende udsigt
til byens centrum, St. Lawrence floden og til de fem øer,
som kaldes Les Pèlerins. Disse øer er hjemsted for et utal
af fugle.

Dag 6: Rivière-du-Loup -
Baie des Chaleurs (410 km)
De bymæssige oplevelser forlades i dag, hvor I kører mod
Gaspé halvøen, hvor den storslåede canadiske natur og

de små charmerende fiskerbyer er i vente. Jeres rejsemål
i dag er Baie des Chaleurs, som er en del St. Lawrence
bugten.

I kommer til at bo på den sydlige del af Gaspé halvøen.
Området blev opdaget af Jacques Cartier i 1534 og er
især kendt for den enestående natur og for de
fremragende muligheder for fiskeri, som har medfødt
grundlæggelsen af mange charmerende, akadiske
fiskerlandsbyer i området.

Dag 7: Baie des Chaleurs -
Percé (120 km)
I kører i dag videre på Gaspé halvøen frem mod den lille
by Percé, helt ude på spidsen af halvøen. På vejen
kommer I forbi landsbyen Port-Daniel.

Port Daniel er et charmerende lille samfund med skotske,
akadiske og irske efterkommere. I tager Capitaine
Fournier vejen som giver et godt kig til
jernbanetunnellen, der krydser Cape of Hell.

Tunnellen er hele 190 m lang og er den enste af sin slags i
Québec. I fortsætter ad kystvejen og især fra den lille
fiskerlandsby, L'Anse-à-Beaufils, har I et forrygende
udsyn til Percé Bay og Percé Rock.



Tadoussac i Québec
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Dag 8: Percé
Percé var engang den største fiskerihavn på Gaspé
halvøen, men er i dag transformeret til en af regionens
ypperste turistperler med de ekstraordinært smukke
naturomgivelser. Den altoverskyggende turistattraktion
er den store, gennemhullede klippeformation, der ligger
ud for byen, og som har givet navn til byen.

Percé har et fremragende udvalg af restauranter og
caféer, der regnes for nogle af de bedste i regionen. Der
er desuden et sommerteater og en herlig promenade, der
strækker sig hele vejen langs den sydlige kyst. På
havnekajen kan man stadig se fiskerne komme ind med
dagens fangst.

Der er arrangeret en udflugt her fra havnen, hvor I skal
på et cruise rundt om Percé Rock og Bonaventure Island.
Båden tager jer helt tæt på klippen og øen, så I får gode
muligheder for at spotte dyrelivet her. På Bonaventure
Island regner man med at der lever op til 150.000 fugle.

Dag 9: Percé - Parc de la
Gaspésie (280 km)
I kører fra Percé i dag. På halvøens østligste spids ligger
Forillon National Park. Parken imponerer naturmæssigt
med dramatiske klipper, men områdets landemærke er
så absolut fyrtårnet Pointe-au-Père National Historic

Site, som hæver sig 30 m over St. Lawrence floden.

Den nærliggende landsby, Cap-des-Rosiers, byder på
masser af vilde rosenbuske, og Gros-Morne med de
majestætiske klipper og smukke bugt er et fotostop
værd. Fortsæt herfra til midten af Gaspé halvøen, hvor
vidunderlige bjergområder venter på jer i Parc de la
Gaspésie. I kommer til at overnatte lige midt i parken på
hotel Gitê du Mont-Albert. Et pragtfuldt 4* hotel
beliggende i fantastiske naturomgivelser.

Dag 10: Parc de la
Gaspésie
Med bjergtinder på over 1000 meters højde, er parken
den eneste park i Québec, hvor caribou, rensdyr og det
hvidhalede rådyr lever sammen. Her får I hele 140 km af
vandrestier med fantastiske udsigtspunkter over
området.

Tag evt. på en guidet tur i området. I tillæg til de mange
muligheder for vandreture, kan I også sejle i kajak, cykle
på mountain bike, fiske eller tage på en picnic i det
grønne. Et herligt stop med masser af
aktivitetsmuligheder.



Saguenay fjorden
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Dag 11: Parc de la
Gaspésie - Tadoussac (285
km)
I forlader nationalparken og kører nu mod Tadoussac,
hvor der vil være mulighed for at komme tæt på dyrene i
havet, særligt hvaler.

På vejen, når I kører gennem de små landsbyer, er der
masser af muligheder for at købe lokalt håndværk i f.eks.
gallerier. Området er især kendt for sit træskærearbejde.

I er nødt til at krydse St. Lawrence-floden med færge, og
der er flere muligheder:

Fra Matane til Baie Comeau/Godbout
Fra Les Escoumins til Trois Pistoles
Fra Saint Simeon til Riviere Du Loup

Hold udkig efter hvaler og andet marineliv, mens I
krydser floden. Overnatning i Tadoussac.

Dag 12: Tadoussac -
Saguenay (126 km)
I dag tager ruten jer ind i landet mod Saguenay, der ligger

ved floden Saguenay. På vejen kommer I forbi flere
smukke byer med fantastiske udsigter, bla.
L'Anse-de-Roche og L'Anse-Saint-Jean (som i
folkemunde kaldes 'Littel Switzerland') på grund af de
stejle bjergsider, der omgiver byen. En overdækket
træbro fra 1929 med spektakulær udsigt til Saguenay
floden er ligeledes en attraktion her.

Dagen i dag byder også på en 3 timers hvalsafari på St.
Lawrence floden ved mundingen af Saguenay floden. I
kan også tage turen i en Zodiac-gummibåd. Dette vil så
inkludere sikkerhedsudstyr (kontakt os for nærmere
information om mulighederne).

I overnatter i Saguenay.

Dag 13: Saguenay - Lac St.
Jean (126 km)
I kører videre ind i landet mod Lac St. Jean. Besøg
Saguenay National Park på vejen. Parken er en del af et
større, fredet marinepark område og byder på
enestående vistaer og unik flora og fauna, hvilket især
skyldes det kolde saltvand, der fra St. Lawrence floden
skubbes op i Saguenay floden. I overnatter i Lac St. Jean.



Hotel Lac à l'Eau Claire, Québec
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Dag 14: Lac St. Jean -
Saint-Alexis-des-Monts
(273 km)
Endnu mere tid til at nyde den imponerende natur i
Saguenay regionen. Området ved søen er kendt for mine-
og træindustri og ikke mindst naturen. Der er mange
aktivitetsmuligheder som at sejle i båd og kajak, at
vandre, fiske, klatre og ride, hvilket tiltrækker en masse
besøgende til denne næsten helt runde sø.

Ud på dagen forlader I området og kører gennem
Québecs vilde natur frem mod byen
Saint-Alexis-des-Monts, hvor I skal overnatte de næste
to nætter.

Dag 15:
Saint-Alexis-des-Monts
At bo på Lac à l'Eau Claire er ideelt for at kunne udforske
naturen i området. Her er masser af muligheder for at gå
ture i skoven, at køre mountainbike på velafmærkede
ruter, ligge ved stranden, windsurfe og sejle på den stille
sø. Mod betaling er der mulighed for at spille golf, tennis,
flyve i vandflyver over området mv. Nyd dagen i de
smukke omgivelser og opholdet på det komfortable og

velindrettede hotel.

Dag 16:
Saint-Alexis-des-Monts -
Montréal - hjemrejse (150
km)
I kører retur mod Montréal. I kører direkte mod
lufthavnen, hvor bilen afleveres, og I fortsætter jeres
hjemrejse mod Danmark.

Dag 17: Ankomst
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
19.398,00 DKK

Premium
21.298,00 DKK

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

Standard
24.698,00 DKK

Premium
26.698,00 DKK

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

Standard
22.398,00 DKK

Premium
24.298,00 DKK

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

Cruise Canada
17.598,00 DKK

CanaDream
16.498,00 DKK

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

Cruise Canada
25.498,00 DKK

CanaDream
19.298,00 DKK

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

Cruise Canada
34.198,00 DKK

CanaDream
29.898,00 DKK

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

Cruise Canada
21.198,00 DKK

CanaDream
21.398,00 DKK
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Rejseperiode  Oktober  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)

Cruise Canada
17.598,00 DKK

CanaDream
16.598,00 DKK

Prisen inkluderer:

Fly fra Danmark til Montréal t/r, inkl. indtjekket bagage, forplejning, skatter og afgifter
Privat lufthavnstransfer i Montréal fra lufthavn til hotel i Montréal
15 nætter på hotel
1,5 times guidet cruise i Montréal
14 dages leje af bil, inkl. fri km og forsikringer
2 timers hvalsafari ved Tadoussac
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
Færgeoverfart (ca. 100 CAD)
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 19.400,- 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 fra Danmark til Montréal t/r, inkl. indtjekket bagage, forplejning, skatter og afgifter
Første nat på hotel i Montréal
14 nætters leje af autocamper
2.500 km

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

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring
Campingpladser
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 4.000,- pr. person
Business Class fra 19.400,- pr. 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?
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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/quebecs-hojdepunkter-6517?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/canada/quebecs-hojdepunkter-6517%3E

