
På tværs af Canada i togPå tværs af Canada i tog

46.298,-
Fra-pris pr. person i kr.

16 dage

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

da

Dette er drømmerejsen for jer, der ønsker en togrejse udover det
sædvanlige. Med ruten tværs over Canada er der god tid til at
nyde roen og udsigten over endeløse træer, før I når de
dramatiske bjerglandskaber i Rocky Mountains.
Rejsen starter i Toronto, hvor der også er indlagt en udflugt til det
imponerende vandfald Niagara Falls. Herfra kører I med VIA
Rails tog "The Canadian" gennem det østlige og centrale
Canada, som er præget af uberørt natur og sparsom beboelse.
I Jasper er der tid til at opleve den fantastiske nationalpark med
et vildt dyreliv, turkis bjergsøer og snedækkede bjergtoppe. I
kører ad sceniske Icefields Parkway til Banff, hvor I bl.a. vil se
smukke Lake Louise.
Den sidste del af rejsen foregår med det berømte tog Rocky
Mountaineer, der komfortabelt fragter jer til Vancouver på
Stillehavskysten.

Oplev verdens mest multikulturelle by, Toronto

Heldagsudflugt til det storslåede Niagara Falls

Mærk roen gennem de uendelige kilometer i uberørt
natur

Nyd udsigten og luksus ombord på VIA Rail og Rocky
Mountaineer

Tag på ture i nationalparkerne Banff og Jasper i
Rocky Mountains

Se den spejlblanke Lake Louise

Slut af i Vancouver - en af verdens smukkeste
storbyer



Dagsprogram

da
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Dag 1: Afrejse Danmark -
Toronto
I fyver fra Danmark til Toronto. Herefter bliver I kørt til
jeres hotel, hvor I også får en velkomst-pakke med
forskellig information. 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

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



På togrejse i Canada
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Dag 3: Niagara Falls -
heldagsudflugt
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.

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

Dag 4 - 6: Toronto - Jasper
I dag skal I afsted med toget - The Canadian. I rejser nord
for the Great Lakes, hvor I virkelig kan se noget af
Canadas barske tærren med nogle af nordamerikas
ældste klippeformationer. Området her er rigt på
mineraler og skove, og regionen er fyldt med tusindvis af

ferskvandssøer. Tidlig aften krydser toget grænsen til
provinsen Manitoba og stopper kort i hovedstaden
Winnipeg.

Måltider: Morgenmad, frokost & aftensmad

Overnatning: Ombord på The Canadian

Dag 7: Jasper
Tidligt om morgenen vil I have krydset de store vidder af
prærieland i Saskatchewan og Alberta, og I vil nærme jer
den imponerende silhuet af Rocky Mountains. Nyd synet
af naturen mens toget kører ind i Jasper National Park.

Måltider: Morgenmad & frokost

Overnatning Standard: Lobstick Lodge
Overnatning Deluxe: Fairmont Jasper Park Lodge

Dag 8: Jasper
I har en hel dag til at slappe af og gå på opdagelse i
Jasper. Nyd en tur med gondolerne i Jasper og nyd den
smukke udsigt eller besøg Miette Hot Springs. Nyd den
betagende panoramaudsigt man har i Jasper
Nationalpark med fredfyldte søer og åbne områder, der
står i skarp kontrast til de høje Rocky Mountains og



God mad ombord på togrejsen
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spektakulære gletsjere.

Overnatning Standard: Lobstick Lodge
Overnatning Deluxe: Fairmont Jasper Park Lodge

Dag 9: Jasper - Lake Louise
I dag skal I på en uforglemmelig tur langs Icefields
Parkway, som er en af de mest naturskønne veje i hele
Canada. Hver eneste sving afslører nye spektakulære
udsigter over storslåede toppe, udstrakte dale og
brusende vandfald. På Columbia Icefield, skal I køre i en
Ice Explorer, en slags bus på isen, hvor I virkelig kan
udforske Athabasca Glacier (inkluderet).

I kører videre til Lake Louise, som oftest er det billede
man ser, når man snakker om Rocky Mountains i Canada.

Overnatning Standard: Mountaineer Lodge
Overnatning Deluxe: Fairmont Chaeteau Lake Louise

Dag 10: Lake Louise - Banff
Brug lidt tid om morgenen på at udforske landsbyen Lake
Louise - en malerisk by til bjergområdet i Banff National
Park. I dag vil I blive kørt via de snoede veje i Banff
National Park for at nå frem til den Banff. Se om I kan få
øje på dyrelivet på vejen - uanset hvad vil I få nogle helt

unikke fotomuligheder undervejs. I den hyggelige
bjergby, Banff, finder I både butikker og spisesteder.

Overnatning Standard: Banff International Hotel
Overnatning Deluxe: Fairmont Banff Springs

Dag 11: Banff
I dag skal I på en sightseeing tur i og omkring Banff. På
denne tur vil I se nogle af Banff National Parks mange
højdepunkter, herunder Hoodoos, som er blevet formet
af århundreders erosion, Surprise Corner og Tunnel
Mountain Drive med udsigt over smukke Bow River
Valley. Resten af dagen er til fri disposition.

Overnatning Standard: Banff International Hotel
Overnatning Deluxe: Fairmont Banff Springs

Dag 12: Banff - Kamloops
I dag skal I ombord på toget Rocky Mountaineer, der vil
tage jer endnu længere vestpå. Da dette tog kører om
dagen, får I en helt unik mulighed for at se Canadas
smukkeste natur på tæt hold. Ruten går fra Rocky
Mountains gennem Kicking Horse Pass, hvorefter toget
kører op i Selkirk Mountains og efterfølgende til Rogers
Pass. Sidst på eftermiddagen vil I have nået det tørre
ranchland i British Columbia, hvor I står af for natten.



Lake Louise i Banff
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Læs mere om Rocky Mountaineer.

Måltider: Morgenmad & frokost

Overnatning: Thompson Hotel

Dag 13: Kamloops -
Vancouver
I dag fortsætter jeres spektakulære togrejse til
Vancouver. I bliver ført gennem Bristish Columbias
"cowboy-land" og videre langs de mægtige floder
Thompson og Fraser. Bjergtoppe og vindblæste bakker
er hvad I vil kunne skue i horisonten, mens I nærmer jer
Vancouver. Når I ankommer til Vancouver har I resten af
aftenen på egen hånd.

Måltider: Morgenmad & frokost

Overnatning Standard: Sandman Hotel Vancouver City
Centre
Overnatning Deluxe: Fairmont Hotel Vancouver

Dag 14: Vancouver
Oplev Vancouver på en hop-on-hop-off tour (inkluderet).
Turen tager jer til Gastown, English Bay, Granville Island

og de farverige totempæle i Stankey Park. Der er ingen
tvivl om I vil få et godt overblik over seværdighederne på
turen, som gør det nemmere for jer at udforske nogle af
områderne mere i dybden senere.

Overnatning Standard: Sandman Hotel Vancouver City
Centre
Overnatning Deluxe: Fairmont Hotel Vancouver

Dag 15: Victoria,
Vancouver Island -
heldagsudflugt
På denne heldagsudflugt (inkluderet) skal I til Victoria på
Vancouver Island. I sejler til Victoria og gør også stop ved
Butchart Gardens. Herefter skal I på sightseeing i den
hyggelige by, hvor I bl.a. skal se historiske landemærker. I
vil bl.a. se University of Victoria, Beacon Hill Park og
komme forbi Royal British Columbia Museum,
Thunderbird Park, parliamentsbygningerne og de
eksklusive hjem ved Uplands og Oak Bay. I kommer
tilbage til Vancouver tidlig aften.

Overnatning Standard: Sandman Hotel Vancouver City
Centre
Overnatning Deluxe: Fairmont Hotel Vancouver

/togrejse-med-rocky-mountaineer-5-stjernet-udsigt


Historisk bygning i Victoria, Vancouver Island
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Dag 16: Afrejse fra
Vancouver
I bliver kørt til lufthavnen i Vancouver, hvor jeres
hjemrejse mod Danmark begynder.

Dag 17: Hjemskomst
Danmark
I lander i Danmark igen.



Priser og afgange

da
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Rejseperiode Maj  - Fra-priser pr. person (Standard)

Delt dobbeltværelse
46.298,00 DKK

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

Delt dobbeltværelse
55.798,00 DKK

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

Delt dobbeltværelse
53.498,00 DKK

Rejseperiode Maj  - Fra-priser pr. person (Deluxe)

Delt dobbeltværelse
61.498,00 DKK

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

Delt dobbeltværelse
72.798,00 DKK

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

Delt dobbeltværelse
71.198,00 DKK

Tillæg pr. person for opgradering af togrejsen til Gold Leaf:
Maj: kr. 4.900
Juli-Septemper: kr. 5.900

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Economy Extra: Fra kr. 5.000

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 18.500



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 inkl. skatter og afgifter

3nætter på hotel i Toronto*

Heldagstur til Niagara Falls inkl. frokost

3nætters togrejse fra Toronto til Jasper ombord på
The Canadian inkl. sovekupé

3xmorgenmad, 3 x frokost og 2 x middag ombord på
The Canadian

Transfer til hotel i Jasper (kun for Deluxe hotel)

1nat på hotel i Jasper*

Heldags udflugt ad Icefield Parkway inkl. tur med Ice
Explorer på gletsjer

1nat på hotel i Lake Louise*

Transfer fra Lake Louise til Banff

2nætter på hotel i Banff*

3timers udflugt i Banff

Togrejse fra Banff via Kamloops til Vancouver med
Rocky Mountaineer (Standard på Silver Leaf Service
| Deluxe på Gold Leaf Service)

2xmorgenmad og 2 x frokost ombord på Rocky
Mountaineer

Transfer i Kamloops fra togstation til hotel t/r

1nat på hotel i Kamloops

3nætter på hotel i Vancouver

Hop-on Hop-off trolley tur i Vancouver

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/pa-tvaers-af-canada-i-tog-6821?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/canada/pa-tvaers-af-canada-i-tog-6821%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum


Hvad er inkluderet i prisen?

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

Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
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                Bestil                

Heldagsudflugt til Victoria på Vancouver Island inkl.
besøg i Butchart Gardens

Fly Vancouver-Danmark inkl. skatter og afgifter

Afgift til Rejsegarantifonden

tel:65656565
https://www.benns.dk/nordamerika/canada/pa-tvaers-af-canada-i-tog-6821?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/canada/pa-tvaers-af-canada-i-tog-6821%3E

