
Bestil tidlig rabat og aktuelle
tilbud på autocamperleje i

Canada

Bestil tidlig rabat og aktuelle
tilbud på autocamperleje i

Canada

8.300,-
Fra-pris pr. person i kr.

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

da

Netop nu har vi nedenstående tilbud på leje af autocamper i
Canada.
Toronto - Montreal i juli måned fra kr. 8.300 pr. person
15% Bestil tidlig rabat på lejen af en Cruise Canada autocamper.
Spar op til 10% på langtidsleje af en Cruise Canada autocamper.
10% rabat på lejen af autocamper fra Canadream samt et valgfrit
ekstra tilbud.
SE MERE OM DE AKTUELLE TILBUD NEDENFOR

Rejs i et sommerhus på hjul med alle faciliteter

I får jeres eget køkken med køl/frys, bad/toilet og
soveafdeling

Vælg selv rute og tempo

Bestem selv om I vil spise ude på restaurant eller
"hjemme" i autocamperen

Besøg nogle af Canadas flotteste nationalparker

Bo på de hyggeligste naturcampingpladser med
bord/bænkesæt og bålsted



Dagsprogram
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TILBUD på Toronto -
Montreal tur i juli måned
2023. Kr. 16.600
Lej en 6-personers Canadream autocamper i juli måned
til en super god pris, hvor I sparer gebyr for envejsleje
samt får 1.000 km gratis. I skal afhente autocamperen i
Toronto og aflevere den i Montreal.

Vælg eksempelvis en tur i begyndelsen af juli måned.
Afhentning i Toronto d. 5. juli og aflevering i Montreal d.
13. juli 2023.

Pris for leje af autocamper FØR fra kr. 25.675. NU fra kr.
16.600.
Pris pr. person ved 2 for leje af autocamper: Nu fra kr.
8.300

Prisen inkluderer:

Leje af autocamper i 8 nætter inkl. forsikringer
Klargøringsgebyr
1.800 km
Envejsleje
Køkkenudstyr
Sengelinned til 2 personer
Vejhjælp med dækskift, start af vogn, reservenøgle
og jeg har låst mig ude service
Forrude forsikring

15% BESTIL TIDLIG
RABAT på lejen af Cruise
Canada autocamper

Gælder for bestilling af Cruise Canada autocamper
i Canada inden 31. december 2023 og afrejse i
perioden 1. april til 31. oktober 2024



Canadas Rocky Mountains er kendt for et rigt dyreliv, der inkluderer flere arter af bjørne
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SPAR op til 10% på
langtidsleje af Cruise
Canada autocamper i
Canada

5% rabat på grundlejen ved leje i 21 eller flere
nætter
10% rabat på grundlejen ved leje i 31 eller flere
nætter

10 % RABAT på grundlejen
af autocamper fra
Canadream samt et
valgfrit EKSTRA tilbud
Bestil en rejse til Canada med en autocamper fra
CanaDream i 2024 og få 10 % rabat på grundlejen samt
et valgfrit ekstra tilbud. Vælg 1 af følge 4 tilbud.

50 % rabat på ubegrænset km (gælder op til 21
nætter)

50 % rabat på gebyr for envejsleje (ved minimum
14 nætters leje)
Gratis ekstra chauffør, intet gebyr for kørsel i USA
samt gratis leje af køkkenudstyr og sengelinned
Køb 2 og få 2 kilometerpakker á 800 km

FLEXPRISER. Bestil tidligt,
og få den bedste pris
Vi anbefaler altid, at I bestiller så tidligt som muligt for at
få den billigst mulige pris, da udlejningspriserne beregnes
ud fra antal af ledige autocampere og løbende stiger i
pris. Priserne opjusteres hver uge.

Kontakt os for mere information om tilbuddene. Så kan vi
hjælpe med at finde det tilbud der giver jer den bedste
besparelse.

/nordamerika/canada
https://www.benns.dk/kontakt/fa-et-tilbud


Priser og afgange
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Afhentningsperiode 2023 - 2024  - Pris per person når 2 rejser sammen

Fra kr.
Kontakt os



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/autocamper/tilbud-pa-autocamperleje-i-canada-94257?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/autocamper/tilbud-pa-autocamperleje-i-canada-94257%3E

