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På denne tur til det østlige Canada får I muligheden for at
komme ud og nyde naturen samtidig med I også skal se det
imponerende Niagara Falls. På denne rejse vil I også have tid i
Toronto til at opleve den multikulturelle millionby, der byder på
noget for enhver smag.
I Algonquin Provincial Park får I muligheden for at komme ned i
gear og nyde naturen. Her skal I sejle i kano og måske være
heldige at få øje på en elg undervejs.

Gå på opdagelse i spændende bydele i det
multikulturelle Toronto

Udforsk de hyggelige restauranter og caféer ved
Torontos havnefront

Oplev de mægtige Niagara Falls

Vær aktiv i Algonquin Provincial Park

Prøv den "mest canadiske" oplevelse - at sejle kano



Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse Danmark -
Toronto
I fyver fra Danmark til Toronto, hvor I lander samme dag.
I bliver kørt til jeres hotel efter I har fået jeres bagage.

Toronto er Canadas største og verdens mest etnisk
sammensatte by. Man regner med at der tales op mod 80
forskellige sprog, og halvdelen af indbyggerne er født i et
andet land end Canada. Indbyggerne i Toronto er stolte
over deres brogede herkomst - og med god grund
nævnes byen, som et mønstereksempel på en storby,
hvor mange forskellige folkeslag og religioner lever side
om side i fred og fordragelighed.

Afhængig af hvornår I lander, kan I allerede i aften
udforske byen. Spis en god middag på en af de utallige
restauranter og væn jer til tidsforskellen.

Overnatning: Courtyard by Marriott Toronto

Dag 2: Toronto
I har dagen i dag til at gå på oplevelse i Toronto. Her
finder I alle former for turistattraktioner lige fra sport
over museer til imponerende bygningsværker. Specielt
inden for sportens verden er Toronto med helt fremme.
Byen har syv hold i Nordamerikas bedste sportsligaer
heriblandt basketball, ishockey, fodbold og baseball.

Af andre nævneværdige seværdigheder er der: The
Royal Ontario Museum, som er et af Canadas førende og
Eaton centeret, der er Torontos mest populære
shoppingcenter med over 52 millioner besøgende årligt.
På den kulturelle scene kan man opleve mere end 50
balletter og danseforestillinger, seks operaer, to
symfoniorkestre og en lang række teatre.

Der er et hav af grunde til at besøge Toronto. Byen har
noget for en hver smag, og det store udvalg gør, at man
aldrig keder sig.

Overnatning: Courtyard by Marriott Toronto



Niagara Falls
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Dag 3: Toronto |
Heldagsudflugt til Niagara
Falls
I dag skal I på en heldagstur til Niagara Falls. Den varer
ca. 8 timer. Niagara Falls er uden tvivl en af Canadas
mest spektakulære seværdigheder. Der vil være rigelig
tid ved Niagara Falls, så I har rig mulighed for at tage
billeder og beundre det brusende vand. På turen er en
spændende sejltur på Hornblower Niagara Cruises
inkluderet. Her kommer I helt tæt på vandfaldet. I skal
også nyde en lækker 6-retters buffet, der byder på fisk,
krabber, roastbeef, kylling, pasta, vegetarretter, salater,
suppe, frugt, desserter, kaffe, te og saft på Fallsview
Restaurant, hvorfra I har en fantastisk udsigt over
Niagara Falls.

I skal køre en tur langs den smukke Niagara Parkway, der
snor sig langs Niagara Gorge. Her vil I se Floral Clock,
Queenston Heights og have noget tid på egen hånd i den
historiske by.

I bliver hentet på jeres hotel mellem 8:30-09:00.

Måltider: Frokost
Overnatning: Courtyard by Marriott Toronto

Dag 4: Toronto -
Algonquin Provincial Park
I dag skal I ud og være aktive. I bliver hentet på jeres
hotel og kørt til Algonquin Log Cabin, hvor I skal
overnatte de næste dage. I bliver hentet lidt efter 07.00.
Efter indtjekning kan I nyde en picnic-frokost på Canoe
Outpost før I får en en hurtig kanolektion og tid til at
udforske Surprise Lake på egen hånd og i eget tempo.

I vender derefter tilbage til Algonquin Log Cabin, hvor I
kan slappe af, svømme eller tage en tur i saunaen før I
skal nyde et lækkert canadisk aftensmåltid.

Måltider: Frokost & aftensmad
Overnatning: Algonquin Log Cabin

Dag 5: Algonquin
Provincial Park
I starter morgenen med en tur til Lookout Bluff, hvorfra I
kan nyde en betagende udsigt over Algonquin søen. I skal
spise frokost tilbage på lodgen og I kan bruge resten af
eftermiddagen på egen hånd. Måske I gerne vil deltage i
en workshop lære mere om de forskellige former for
traditionel canadiske håndværk.

Senere på dagen, kan I padle til et lejrbåls-sted og nyde



Toronto
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solnedgangen. Her kan I lave et bål og spise aftensmad.
Observer den nordlige himmel, mens I ser stjernerne
funkle ovenfor.

Måltider: Morgenmad, frokost & aftensmad
Overnatning: Algonquin Log Cabin

Dag 6: Algonquin
Provincial Park - Toronto
Efter morgenmaden kan I slappe af i hytten eller måske
tage ned til vandet og sejle en sidste tur i kano og i
Algonquin Provincial Park. Sådan kan I også få bygget en
god appetit op til den lækre frokost. Bagefter har I lidt
mere tid på egen hånd inden jeres bus går tilbage til
Toronto. Bussen afgår kl. 16.00.

Måltider: Morgenmad & frokost
Overnatning: Courtyard by Marriott Toronto

Dag 7: Afrejse fra Toronto
Afhængig af afrejsetidspunktet har I noget af dagen til at
nyde Toronto, inden turen igen går mod Danmark. I vil
blive kørt til lufthavnen.

Dag 8: Hjemkomst
Danmark
I lander i Danmark igen.



Priser og afgange
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Rejseperiode Maj - juni  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
15.198,00 DKK

Rejseperiode Juli - august  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
17.898,00 DKK

Rejseperiode September - oktober  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
15.498,00 DKK

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Economy Extra: Fra kr. 4.400

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 19.300



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                

Fly Danmark - Toronto t/r inkl. skatter og afgifter

Lufthavnstransfer til hotel i Toronto t/r

4nætter på Courtyard by Mariott Toronto***

Heldagstur til Niagara Falls

Transfer fra Toronto til Algonquin Provincial Park og
retur

2nætter på Algonquin Log Cabin

Kanotur

Vandretur til Beaver Pond Lookout

2xmorgenmad

4xfrokost

2xmiddag

Kano-lektion

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt i programmet

Forplejning medmindre andet er oplyst

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse til Canada Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/nordamerika/canada/aktiv-i-ostlige-canada-6733?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/canada/aktiv-i-ostlige-canada-6733%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

