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18.798,-
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På denne 11 dages togrejse, skal I opleve det bedste af østlige
Canada. I begynder i den multikulturelle storby Toronto, og kører
mod hovedstaden Ottawa samt slutter med fransk inspireret
kultur i Quebec City og Montreal.

Toronto, Ottawa, Quebec City og Montreal
I alle fire byer kommer I på byrundtur, for på den måde at få det
bedste indtryk af historien og de forskellige seværdigheder.
Derefter er også tid på egen hånd, så I kan gå mere i dybden
med, hvad I finder mest interessant.

Niagara Falls
Et af turens store højdepunkter er heldagsudflugten fra Toronto
til Niagara Falls, hvor I skal sejle helt tæt på de imponerende
vandfald. En fantastisk oplevelse at høre det brusende vand på
helt tæt hold.
Alt i alt en kulturel togrejse til Canadas mest charmerende og
historiske storbyer, hvor I bor centralt og I ikke selv skal køre.

Oplev de mange spændende bydele i det
multikulturelle Toronto

Spis og drik på de hyggelige restauranter og caféer
ved Torontos havnefront

Kom på en heldagsudflugt til Niagara Falls

Besøg Canadas charmerende hovedstad, Ottawa

Udforsk i Ottawa nogle af Canadas bedste museer

Gå på opdagelse i snævre gader og mellem stenhuse i
Quebec City

Opdag den "franske" atmosfære i Montreal



Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse Danmark -
Toronto
I flyver fra Danmark til Toronto. Efter ankomst til jeres
hotel får I en velkomst-pakke med forskellig information
omkring jeres spændende ferie. 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.

Overnatning Standard: Holiday Inn Toronto Downtown
Centre
Overnatning Deluxe: Fairmont Royal York Hotel

Dag 2: Toronto
Nyd hele dagen i og omkring Toronto. I dag skal I på
sightseeingtur i Toronto. Nogle af højdepunkterne I
kommer forbi er provincial Parliament Buildings,

rådhuset, det finansielle distrikt, Chinatown,
havnefronton og ikke mindst CN Tower.

Brug resten af dagen på at udforske byen endnu mere,
eller tag op i CN Tower, som er symbolet på Toronto, og
tildels Canada, der tårner sig 553.33 meter op i luften.
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,
prøvsesmag 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.

Overnatning Standard: Holiday Inn Toronto Downtown
Centre
Overnatning Deluxe: Fairmont Royal York Hotel



Hovedstaden Ottawa
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Dag 3: Toronto |
Heldagsudflugt til Niagara
Falls
En helt fantastisk oplevelse venter jer ved Niagara Falls. I
skal på en heldagsudflugt til det imponerende sted. På
vejen dertil kører I gennem områder, hvor frugtavlen er i
fokus. Gå ombord på båden og I vil blive sejlet til de
Amerikanske Falls, før I sejler forbi massive
stenformationer og videre til det storslåede syn af
buldrende Horseshoe Falls. Også udsigten oppefra er
helt eminent. Der vil være rigelig tid til at tage billeder og
beundre det buldrende vandfald.

I skal køre langs den smukke Niagara Parkway, som snor
sig langs Niagara Gorge og gennem det historiske
område Niagara-on-the-Lake, før I kører tilbage til
Toronto.

Måltider: Frokost

Overnatning Standard: Holiday Inn Toronto Downtown
Centre
Overnatning Deluxe: Fairmont Royal York Hotel

Dag 4: Toronto - Ottawa
I dag skal I på jeres første togrejse - turen går fra Toronto

- Ottawa. Tag til Union Station og gå bord på VIA Rails
tog "The Corridor". I vil passere maleriske små byer langs
Lake Ontario, den historiske by Kingston og det smukke
område omkring Thousand Islands. Fra Brockville går
turen direkte nordpå mod hovedstadsregionen. Når I
ankommer til Ottawa har I resten af dagen til at udforske
den charmerende hovedstad i Canada. Gå en tur langs
den berømte Rideau Canal, som er en del af UNESCO,
eller opdag hvad det travle Byward marked har at
tilbyde.

Overnatning Standard: Delta Ottawa City Centre
Overnatning Deluxe: Fairmont Chateau Laurier

Dag 5: Ottawa
Nyd en sightseeingtur i Canadas hovedstad, Ottawa
(inkluderet). Ottawa er verdenskendt for sin nygotiske
arkitektur og majestætiske kanalsystem, denne
hop-on-hop-off tur giver jer mulighed for at opdage
parlamentsbygningerne, 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.
Kører turen modforventning ikke får I i stedet adgang til
the National War Museum og the Canadian Museum of
Civilization in Gatineau.

Brug resten af dagen på at se denne historiske bys pragt



Quebec City
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og kunst. Vi foreslår at I besøger parliamentsbygningerne
eller en bådtur på Rideau Canal som er udpeget af
UNESCO som World Heritage Site.

Overnatning Standard: Delta Ottawa City Centre
Overnatning Deluxe: Fairmont Chateau Laurier

Dag 6: Ottawa - Quebec
City
I dag skal I videre med toget fra Ottawa til Quebec City
ombord på The Corridor. Efter Montreal vil toget køre
langs den sydlige bred af St. Lawrence floden, hvor I
passerer flere charmerende små byer og landsbyer i det
smukke fransk-canadiske landskab.

Brug resten af dagen på at udforske den fascinerende by
Quebec.

Overnatning Standard: Hotel Le Concorde
Overnatning Deluxe: Fairmont Le Chateau Frontenac

Dag 7: Quebec City
I har dagen i dag til at udforske historiske og moderne
Quebec. I starter med en sightseeing tur. Quebec City er
den eneste by i Nordamerika med bymure og porte.

Oplev de historiske skatte og den vidunderlige "joie de
vivre" atmosfære. Jeres guide fortæller jer om området,
mens I ser Latinerkvarteret, Plains of Abraham, National
Assembly, Place Royale, basilikaen og mange andre
spændende seværdigheder.

I har resten af dagen på egen hånd til at udforske byen
endnu mere eller I kan forkæle jer selv på en af mange
fine restauranter.

Overnatning Standard: Hotel Le Concorde
Overnatning Deluxe: Fairmont Le Chateau Frontenac

Dag 8: Quebec City -
Montreal
Hop på toget i dag og tag den korte tur til Montreal.
Denne gang vil I køre langs den nordlige bred af St.
Lawrence-floden og I vil passere historiske Trois-Rivieres
og charmerende Cap-de-la-Madeleine. Når I ankommer
til den travle metropol Montreal, kan I bruge
eftermiddagen på at udforske den næststørste
Fransktalende by efter Paris. Gå ned livlige St. Catherine
Street med de mange butikker og caféer.

Overnatning Standard: Hotel Lord Berri
Overnatning Deluxe: Marriott Chateau Champlain



Montreal
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Dag 9: Montreal
I dag skal I på 3-timers sightseeing i Montreal. I vil se
mange højdepunkter, såsom som Notre Dame Basilica,
det finansielle distrikt, boligområder, det historiske Old
Montreal, det charmerende latinerkvarter og meget
mere. Besøg den olympiske by og se den fantastiske
udsigt fra McGill University på toppen af Mont Royal.

Overnatning Standard: Hotel Lord Berri
Overnatning Deluxe: Marriott Chateau Champlain

Dag 10: Montreal -
Toronto og afrejse fra
Toronto
I dag går jeres sidste togrejse fra Montreal og tilbage til
Toronto. I tager i lufthavnen og jeres hjemrejse til
Danmark begynder.

Dag 11: Hjemkomst
Danmark
I lander i Danmark efter en dejlig ferie i det østlige

Canada.



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

Delt dobbeltværelse
19.398,00 DKK

Rejseperiode Juli - august  - Fra-priser i kr. pr. person (Standard)

Delt dobbeltværelse
21.698,00 DKK

Rejseperiode September  - Fra-priser i kr. pr. person (Standard)

Delt dobbeltværelse
19.398,00 DKK

Rejseperiode Oktober  - Fra-priser i kr. pr. person (Standard)

Delt dobbeltværelse
18.798,00 DKK

Rejseperiode Maj - juni  - Fra-priser i kr. pr. person (Deluxe)

Delt dobbeltværelse
24.398,00 DKK

Rejseperiode Juli - august  - Fra-priser i kr. pr. person (Deluxe)

Delt dobbeltværelse
27.598,00 DKK

Rejseperiode September  - Fra-priser i kr. pr. person (Deluxe)

Delt dobbeltværelse
25.798,00 DKK

Rejseperiode Oktober  - Fra-priser i kr. pr. person (Deluxe)

Delt dobbeltværelse
25.798,00 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. indtjekket bagage,
forplejning, skatter og afgifter

3nætter på hotel i Toronto

Byrundtur i Toronto (hop on/hop off)

Entré til CN Tower

Heldagstur til Niagara Falls

Tog Toronto-Ottawa med The Corridor

2nætter på hotel i Ottawa

Byrundtur i Ottawa (hop on/hop off)

Tog Ottawa-Quebec City med The Corridor

2nætter på hotel i Quebec

2timers byrundtur i Quebec City

Tog Quebec City-Montreal med The Corridor

2nætter på hotel i Montreal

3½ timers byrundtur i Montreal

Tog Montreal-Toronto med The Corridor

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/togrejse-i-det-ostlige-canada-6755?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/canada/togrejse-i-det-ostlige-canada-6755%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

