Canada

canada - kort og godt
Velkommen til verdens næststørste land, der med et befolkningstal på knap
35 mio. har albuerum til alle. Her har I muligheder for at få en pragtfuld ferie
omgivet af forrygende natur, spændende historie, dejlige byer og en imødekommende befolkning. Mod øst er der Atlanterhavsøerne med små maleriske bysamfund og fiskelejer ved den forrevne klippekyst. Længere inde i
landet ligger den fransktalende provins Quebec, hvis største by er Montreal
med en blanding af typisk fransk og nordamerikansk atmosfære. Omkring
de store søer, der danner grænsen til USA, finder du Canadas hovedstad
Ottawa og metropolen Toronto, der er et godt udgangspunkt for enhver rejse
til Canada. Mellem Lake Ontario og Lake Eire - på grænsen til USA - har
naturen dannet det spektakulære vandfald Niagara Falls. Rocky Mountains
byder på massive bjergvægge, høje sneklædte tinder, enorme skovarealer og gletsjere. I staten Alberta ligger nogle af Canadas mest kendte og
smukkeste nationalparker, Banff National Park og Jasper National Park,
som nemt kan nås på bilrejser startende i Stillehavsbyerne Vancouver eller
Seattle (USA). Den naturskønne togtur med Rocky Mountaineer fra Calgary
gennem Rocky Mountains via Banff og Kamloops til Vancouver kan absolut
anbefales. Vancouver er Canadas port til Stillehavet. Herfra udgår ikke kun
færger til Seattle og Vancouver Island; Vancouver er også anløbshavn for
internationale krydstogtskibe. Hvad enten I vælger at rejse gennem Canada
i bil, motorhome, bus eller tog, er I garanteret oplevelser i særklasse.
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Kør Selv:

Vi giver 2 forslag til dejlige, oplevelsesrige
rejser i Øst- og Vestcanada, hvor alt arrangeres på forhånd. Der er sørget for, at I får set de
mest interessante områder, at I har mulighed
for at besøge mange af de kendte attraktioner
og rig lejlighed til at opleve den spændende
natur og de charmerende byer. Alle turene kan
selvfølgelig forlænges med præcis det antal
dage, I måtte ønske. Turene er inklusive hotelovernatninger og billeje – få oplyst den mest
attraktive flypris af jeres rejsebureau.

Pas og eTA - Canada

Alle rejsende til Canada, både voksne og børn, skal være i besiddelse af et pas samt eletronisk indrejseformular/eTA (pris pr.
person CA$ 7), hvilket giver visumfri indrejse til Canada for ophold under 6 mdr. varighed.
http://www.cic.gc.ca/english/visit/apply-how.asp
Rejsende med fremmed statsborgerskab eller dansk konventionspas bør kontakte
Den Canadiske Ambassade,
Kristen Bernikowsgade 1
1105 København K
Tlf.: 3348 3200 for visumregler.
www.canada.dk
E-mail: copen@international.gc.ca
Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemkomstdagen.
Vær dog opmærksom på, at hvis jeres rejseplaner til Canada
også går til eller via USA, skal alle rejsende have eget maskinlæsbart pas og forhåndsgodkendt indrejsetilladelse via ESTA
(https://esta.cbp.dhs.gov).
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Vancouver
Vancouver er Canadas port til Stillehavet og nok
en af verdens smukkest beliggende byer, omgivet af Georgia-strædet på den ene siden og
bjerge på den anden side.
Vancouver er spækket med parker, museer, god
shopping, forskellige markeder, et akvarium og
zoo. Men giv jer også tid til at slentre en tur ad
Robson Street og nyde de etniske butikker og
restauranter og måske tage en drink i en af de
mange caféer.
Jasper national park
Jasper er den største og nordligste nationalpark i
Rocky Mountain med en robust natur med bjerge,
gletsjere, vandfald og varme kilder. For de fleste
handler et besøg i Jasper om at se dyrelivet – 40
typer fiskearter, 277 fuglearter og ikke mindst 68
forskellige arter af pattedyr, herunder elge, rådyr,
ulve, bævere og bjørne. I Jasper kan I tage turen
til bjergenes top med Jasper Tramway eller nyde
naturen ved Maligne Canyon og de varme kilder i
Miette Hot Springs.

Banff national park
Banff er Canadas ældste nationalpark – beliggende i Rocky Mountains og som UNESCO World
Heritage Site tilbyder Banff barsk skønhed, uspolerede landskaber og uberørte bjergkæder. Et
’must see’ er Lake Louise med sit turkisblå vand,
mens vandfaldene, gletsjerne, bjergene, søerne
og skovene i og omkring Banff står i kø for at
tiltrække jeres opmærksom og blive foreviget til
fotoalbummet.
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Toronto / Niagara Falls
Metropolen Toronto er Canadas største by og er
beliggende i provinsen Ontario lige ned til Lake
Ontario. Byens kendetegn er dens flotte skyline,
der domineres af det himmelstræbende CN
Tower. Mellem Lake Ontario og Lake Eire - på
grænsen til USA - har naturen dannet det spektakulære vandfald Niagara Falls, og synet og
lyden af de kolossale vandmasser, der kommer
væltende ud over klippekanten ned i Niagarafloden vil imponere.
Montreal
Montreal er Canadas næststørste by og den
næststørste fransktalende by i verden. Med en
blanding af typisk fransk og nordamerikansk atmosfære, formår Montreal at forene den franske
og den engelske kultur, hvilket giver byen en helt
fantastisk stemning. Centrum er koncentreret
omkring havnen og den gamle by, men snyd jer
ikke for et besøg i den underjordiske by, der er
over 12 km² stor.
Quebec City
I Quebec City er der rig mulighed for at opleve
Canadas franske kulturelle arv og på nært hold
mærke den ”joie de vivre”-atmosfære, der hersker her i byen. Her finder I masser af gammel
europæisk charme, og bybilledet præges af
smukke, velbevarede bygninger fra det 17. og
18. århundrede og charmerende brostensbelagte
gader. Den gamle bydel og det nedre havnekvarter, Petit Champlain, summer af liv med sine caféer, butikker og gallerier.
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great parks of the west
TUR CA01

14 dage / 13 nætter
2 nætter Vancouver - 1 nat Penticton - 1 nat Ravelstone - 2 nætter Banff - 2 nætter Jasper 2 nætter 100 Mile House - 2 nætter Whistler - 1 nat Vancouver

Som navnet antyder, kommer I på denne tur til de imponerende
nationalparker i de canadiske Rocky Mountains med nogle helt
enestående naturscenerier, hvor de gnistrende gletsjere, imponerende klippeformationer afløst af brusende vandfald og vilde
floder er indtryk, der vil fæstne sig på nethinden. Nyd synet af en
rovfugl, der svæve gennem luften på udkig efter sin aftensmad,
og hvis heldet er med jer, kan I måske se en bjørn snuppe en
laks mellem stenene i floderne. Først skal I dog besøge en af
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Dag 1: Ankomst Vancouver
I ankommer til Vancouver, hvor I tager til jeres hotel på
egen hånd og checker ind. Resten af dagen er til fri desposition.
Dag 2: Vancouver
I har hele dagen i byen, der er kendt for sin smukke beliggenhed og de mange udendørs aktiviteter. Et af stederne
er Stanley Park, der også er hjemsted for det flotte Vancouver Aquarium. Prisen inkluderer en billet til hop af-hop på
trolley, som kører til alle byens attraktioner og bydele som
Gastown og Chinatown. I bør gøre brug af det store udvalg
af etniske restauranter og opleve de mange forskellige etniske kulturer, der forenes i byen.
Dag 3: Vancouver – Penticton (kørsel ca. 395 km)
Efter at have hentet jeres udlejningsbil går dagens etape
gennem Coastal Mountains og Manning Provincial Park,
hvor I kan strække benene på det, der er tilbage af den
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verdens smukkest beliggende byer, Vancouver. Den har, trods
sin unge alder, en umiddelbar charme og atmosfære der gør, at
man holder af den fra første færd. I kommer desuden gennem
frodige egne med både vinmarker og frugtplantager og stifter
også bekendtskab med ørkenlignende områder med kaktus –
nok noget de færreste forbinder med Canada! I sandhed en tur
der byder på stor variation.

historiske Dewdney Trail eller nyde de mange rododendroner. Byen Penticton ligger ved Okanagan-søen i dalen af
samme navn omgivet af frodige frugtplantager og vinmarker – denne del af Canada er kendt for sit varme, tørre
klima, så der er optimale muligheder for vinproduktion. I
Penticton har I en overnatning
Dag 4: Penticton – Revelstoke (kørsel ca. 260 km)
På de lokale Salish-indianeres sprog betyder Penticton
”stedet man bliver for evigt”, men i dag går turen alligevel
videre ind i Rocky Mountains. Der er dog tid nok til at stifte
nærmere bekendtskab med Okanagan Valley, hvor man
sagtens kan tilbringe formiddagen inden kursen sættes
Vancouver

mod Revelstoke, hvor I har en overnatning. Den første del
af vejen køres langs Lake Okanagan og på hele turen kan
I nyde synet af sneklædte bjergtinder, brusende vandfald
og smukke søer. Så der er ingen undskyldning for ikke at
stoppe undervejs og strække benene.
Dag 5: Revelstoke – Banff (kørsel ca. 280 km)
Det bliver ikke mindre flot på dag 5, hvor I kører gennem
tre nationalparker på vej til Banff; Revelstoke, Glacier og
Yoho. På turen mod Banff kan I også se en snørklet jernbane på afstand ved Kicking Horse Pass. Banff er en lille
by med ca. 7.000 indbyggere, der om vinteren tiltrækker
20.000 skisportsentusiaster fra hele verden og om som-

Fairmont Banff Springs Hotel og Rocky Mountains

Murmeldyr

meren næsten ligeså mange naturglade mennesker. Byen
har alt, man kan tænke sig som biografer, butikker og aktivitetsudbud en masse. For at opleve det lokale køkken,
bør man sætte tænderne i en ægte Alberta Steak eller i
canadisk laks. I Banff har I to overnatninger.
Dag 6: Banff National Park
Omkring Banff ligger Canadas ældste nationalpark, der
byder på f.eks. Bow Falls og svævebanen til Sulphur
Mountain. Bjergtinden kan også nås til fods på en 6 km
lang bjergsti, der starter bag det seværdige Fairmont Banff
Springs Hotel. I Upper Hot Springs kan I nyde det 45 grader
varme kildevand og samtidig beundre den eventyrlige udsigt
til bjergene.

I Columbia Icefields mødes otte forskellige gletschere, der
dækker 325 m². I Jasper har I to overnatninger.

overnatte. Den omkringliggende natur indbyder til vandreture, fiskeri, kanosejlads og ridning.

Dag 8: Jasper National Park
Jasper er blot en lille by – endnu mindre end Banff. Men
skønheden i den omkransende nationalpark er mindst
ligeså smuk som i Banff, og ikke nær så besøgt. Jasper
National Park er næsten 11.000 km² - altså ¼ af Danmarks areal og har alt fra dybe kløfter, brusende floder til
fantastiske bjerge og ikke mindst 1.000 km vandreruter. I
kan få et smukt overblik efter en kort tur i svævebane til
2.500 meters højde, besøge f.eks. Maligne Canyon, der
er den længste kløft i bjergkæden eller gå en tur langs
Maligne Lake, der er dannet af smeltevand fra gletschere.
Også i Jasper kan man besøge varme kilder – i Miette Hot
Springs.

Dag 11: 100 Mile House – Whistler (kørsel ca. 300 km)
Tilbage i bjergene går turen i dag til helårs-feriestedet
Whistler, der om sommeren lokker golfspillere og naturelskere og om vinteren er et yndet tilholdssted for skisportsentusiaster. Det er ikke mere end 30 år siden at Whistler
var ikke-eksisterende. Byen er bygget til at se ældre ud,
nærmest som en europæisk alpeby med brede fortove,
snørklede gader, afterski-barer og gode butikker. I Whistler
har I to overnatninger.

Del af aktivitetspakken: Her er turen for foto-freaks
og for alle andre, der måske “bare” vil nøjes med en flot
sejltur på en af the Rockies smukkeste øer, Lake Magline.
Turen ledes af en veluddannet guide, og midtvejs gøres der
landgang på den lille Spirit Island, der er velegnet til en
fotosession og en lille traveltur.
Dag 9: Jasper – 100 Mile House (kørsel ca. 465 km)
Kursen sættes vestpå gennem Yellowhead-passet, hvor I
har udsigt til det næsten 4.000 meter høje Mt. Robson,
der er det højeste bjerg i Rocky Mountains. Undervejs til
dagens mål kan I strække ben i Wells Gray Provincial Park
ved Blue River og i Clearwater. I 100 Mile House har I to
overnatninger.
Dag 10: 100 Mile House
Denne lille by blev grundlagt, da guldfeberen var på sit
højeste. Her kunne lykkejægere få fyldt depoterne og evt.

Dag 12: Whistler
I har en hel dag til at opleve centrum for de Olympiske
skidiscipliner til Vinter OL 2010, der afholdes I Vancouver.
Den nærliggende Lost Lake er et flot område med mulighed for vandsport, vandreture og observation af vilde dyr.
De mest populære aktiviteter i Whistler er gondoltur til
bjergtoppen, markedet i byen, bungee jump og vandring på
områdets mange stier.
Del af aktivitetspakken: På denne guidede kanotur kommer I ud og ser flotte bjergformationer og et spændende
dyreliv.
Dag 13: Whistler – Vancouver (kørsel ca. 125 km)
Den ca. to timer lange tur til Vancouver køres langs kysten
med udsigt over Strait of Georgia og sundets øer. I Vancouver hvor I har en overnatning, kan I få gjort de sidste
indkøb, spise kulinarisk eller kigge nærmere på nattelivet.
Dag 14: Til Vancouver lufthavn
Bilen afleveres, hvorefter I checker ind i lufthavnen for videre rejse eller returrejse til Danmark.

Del af aktivitetspakken: På hesteryg går turen ad de
små stier i skovene omkring Sulphur Mountain og Bow
River. På en 2-timers tur får I rig lejlighed til at opleve de
flotte naturscenerier i et behageligt tempo. Turen er velegnet for novicer såvel som erfarne ryttere.
Dag 7: Banff – Jasper (kørsel ca. 285 km)
Fra den ene store nationalpark til den anden. I skal i dag
køre på en af verdens smukkeste strækninger – Icefields
Parkway. På den næsten 285 km lange tur kommer I gennem bl.a. Lake Louise, hvor I kan tage en afstikker til Moraine Lake eller selve Lake Louise. Nord for Lake Louise får
I konstant muligheden for mindre afstikkere til søer, bjerge
og floder og et af de rigtig flotte steder er ved Peyto Lake,
der er kendt for sin isblå farve. Ca. 100 km inden Jasper
kan I opleve Nordamerikas største samling af gletschere.
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TRAILS OF MODERN EXPLORERS
15 dage / 14 nætter

TUR CA02

2 nætter Toronto, 2 nætter Huntsville, 1 nat Pembroke, 1 nat Ottawa, 1 nat Montreal, 2 nætter Quebec City,
1 nat LÎle-aux-Coudres, 1 nat Saguenay region, 2 nætter St. Alexis-des-Monts, 1 nat Belleville

På denne tur kombineres Canadas to mest folkerige provinser
Ontario og Quebec, der har fantastisk natur, men to meget forskellige kulturer. Fra den meget engelsk-påvirkede storby Toronto går turen til de majestætiske Niagara Falls og videre til den
storslåede natur i Algonquin Park.
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Dag 1: Toronto
Ved ankomst til Toronto lufthavn afhenter I jeres lejebil og
kører ind til hotellet. Afhængig af tidspunktet har I tid til
at gå på opdagelse i byen, der byder på gode restauranter,
varierende natteliv og rigtig god shopping. I har to overnatninger i Toronto.
Dag 2: Toronto – udflugt til Niagara Falls
(Kørsel ca. 260 km)
Nyd køreturen gennem et af Canadas bedste frugt- og vinområder ned til de storslåede Niagara Falls. Gør stop i den
hyggelige landsby Niagara-on-the-Lake med sine små delikatessebutikker, eksklusive restauranter og vingårde. Ved
ankomsten til Niagara Falls vil I imponeres over synet og
lyden af de kolossale vandmasser, der kommer væltende
ud over klippekanten ned i Niagara-floden. På bådturen
med ”Maid of the Mist” kommer I helt tæt på faldene – et
storslået syn af det hesteskoformede vandfald. I returnerer
til Toronto, hvor I overnatninger.
Dag 3: Toronto – Huntsville (Kørsel ca. 215 km)
Fra Toronto kører I nordpå mod Huntsville, der er beliggende i udkanten af Algonquin Park. På køreturen vil I
komme gennem charmende landsbyer, og har I tid og lyst,
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Oplev de to byer Montreal og Quebec City, som stadig bærer
præg af deres franske fortid. Nyd den idylliske atmosfære på
L’Île-Aux-Coudres, for derefter at opleve det unikke pattedyr
blåhvalen ved Tadoussac. Kør-selv tur der på bedste vis kombinerer naturoplevelser og storbyer.

er Muskoka Pioneer Village et besøg værd – et levende
udendørs museum, der er genskabt som en tro kopi af en
nybyggerlandsby. Hele Muskoka-distriktet er kendt for sin
naturlige skønhed med frodige skovområder, granitklipper
og de smukkeste søer. I har to overnatninger i Huntsville.
Dag 4: Huntsville / Algonquin Park
Dagen i dag er afsat til at udforske Algonquin Park, der
er et populært område for udendørsaktiviteter året rundt.
Størstedelen af Algonquin Park er kun tilgængelig til fods
eller til vands. Parken har 19 afmærkede stier, der spænder
fra 1 km til 13 km, så her er noget for enhver smag og lyst.
Det er også muligt at leje en kano og opleve parkens dyr
og fauna fra søsiden. I kan endda være så heldige at se
bævere og vaskbjørne – eller høre en ulv hyle.
Dag 5: Huntsville – Pembroke (Kørsel ca. 245 km)
I dag fortsætter I yderligere nordpå ad Highway 60 op
Algonquin Park

igennem Algonquin Park , hvor det er muligt at gøre stop
undervejs. I har én overnatning i den ”typiske” canadiske
by Pembroke, der er en mindre livlig by smukt beliggende
ved Ottawa River.
Del af aktivitetspakken:
Efter en kort instruktion vil I være klar til at udforske Algonquin Parks søer og floder i kano. Hold et vågent øje
med elgene, store blåhejre og bævere langs kysten på den
4 timer lange kanotur. Husk at medbringe dit badetøj, et
håndklæde og en vandflaske.
Dag 6: Pembroke – Ottawa (Kørsel ca. 150 km)
Dagens strækning er kort og går til Canada’s hovedstad Ottawa, som er beliggende i provinsen Ontario ved grænsen
til Quebec, så her tales både fransk og engelsk. Tag evt. en
bådtur på Ottawa River, hvorfra I kan se byens attraktioner
fra vandsiden, eller tag op på Parliament Hill som huser

Quebec City - Fairmont Le Chateau Frontenac

Canadas parlament og en række af Canadas andre nationale monumenter og museer. I har én overnatning i Ottawa.
Dag 7: Ottawa – Montreal (Kørsel ca. 200 km)
I forlader hovedstaden og kører østpå langs Ottawa River
mod Canadas næststørste by Montreal med 3,5 mio. indbyggere - og i øvrigt også den næststørste fransktalende
by i verden. Som følge af, at 2/3 af byens indbyggere har
fransk som modersmål, er Montreal virkelig fransk. Men
Montreal formår at forene den franske og den engelske
kultur, tilsat canadisk særpræg og atmosfære, hvilket giver
byen en dejlig stemning. Centrum er koncentreret omkring
havnen og den gamle by. Vi kan foreslå jer at besøge nogle
af byens seværdigheder som den blå katedral (Notre Dame
Basilika), havnepromenaden, den gamle bydel, Underground City og måske et par museer som MAC og MOMA.
I har én overnatning i Montreal.
Del af aktivitetspakken.
Rouge River er kendt som en af Nordamerikas ti bedste floder til river rafting. Her er udfordrende fald og spændende
strømhvirvler i pragtfulde omgivelser. Turen inkluderer en
grundig instruktion til river rafting, raftingtur (hjelm, paddel og redningsvest bliver stillet til rådighed) og frokost
– det hele tager 6 timer.
Dag 8: Montreal – Quebec City (Kørsel ca. 250 km)
I kan stadig nå at få kigget lidt på Montreal, inden I kører
de 250 km langs St. Lawrence River til Quebec City, der
blev grundlagt i 1608, som den første by i Ny Frankrig. Ordet ’quebec’ stammer fra en lokal indiansk dialekt og betyder ’der, hvor floden snævrer ind’, med henvisning til netop
St. Lawrence River. I har to overnatninger i Quebec City.
Dag 9: Quebec City
I er nu kommet til en utrolig charmerende by, hvis mest
populære områder, der absolut bør besøges, er den gamle
bydel og det nedre havnekvarter, Petit Champlain, der summer af liv med sine caféer, butikker og gallerier. Den gamle
bydel er omkranset af Nordamerikas eneste tilbageværende bymur og er fredet af UNESCO som en del af verdens
kulturarv. Se den gamle bydel fra vandsiden på et guidet
cruise på St. Lawrence-floden. På kanten af klipperne over
Quartier du Petit Champlain ligger den 700 meter lange
promenade, Dufferin Terrace, hvor der er underholdning,
små boder og en god udsigt over havnen, det historiske
Quebec City og St. Lawrence River.

eller Mont-Ste-Anne. I byen Baie St. Paul kan I gå en tur
og nyde de små gader, kirken eller byens gallerier, caféer
og restauranter. For at komme til L’Île-Aux-Coudres skal I
med færgen fra St. Joseph de la Rive lidt nord for Baie St.
Paul. Øen blev opdaget i 1535 og blev genfødt i 1960’erne,
da den blev skildret i en række programmer på canadisk tv.
I dag er øen et yndet udflugtsmål for personer med hang til
fred og ro. Det er muligt at leje cykler eller kajakker. I har
én overnatning på L’Île-Aux-Coudres.
Dag 11: L’Île-Aux-Coudres – Saguenay regionen via
Tadoussac (kørsel ca. 255 km)
På den smukke tur til Chicoutimi i Saguenay-regionen
foreslår vi, at I gør et stop i Tadoussac, der ligger hvor Saguenay-fjorden flyder sammen med St. Lawrence-floden.
Byen er med sine 400 år Canadas ældste og står under
UNESCOs beskyttelse som verdensarv. Den tiltrækker
hvert år hvalkiggere i tusindvis, da området er hjemsted
for flere forskellige hvalarter.
Del af aktivitetspakken:
Fra Tadoussac sejler I ud på St. Lawrenc-floden og ser efter
vågehvaler, finhvaler og ikke mindst verdens største pattedyr, blåhvalen på denne 3- timers hvaltur . Højsæsonen
for ”hvalspotting” er fra juni til september.
Dag 12: Saguenay regionen – St. Alexis-des-Monts
(kørsel ca. 440 km)
Byerne Jonquiere og Chicoutimi byder på et par mindre seværdigheder, bl.a. Chicoutimis gamle papirmølle og sine
blåbær med chokoladeovertræk - trappist-munkene laver de
bedste af slagsen. Har I mod på at stifte bekendtskab med de
lokale beboere, kan I tage en drink eller to på en af Jonquieres
mange caféer på hovedgaden, Rue Saint Dominique.

Omkring Lac-St-Jean, der er kilden til Saguenay-fjorden,
finder I et indianerreservat nær Roberval og ikke langt fra
reservatet kan I opleve spøgelsesbyen Val-Jalbert, inden I
sætter kursen sydpå ad Hovedvej 155. Inden byen Shawinigan kommer I til den lille La Mauricie National Park, hvor
naturen omkring Lake Wapizagonke er betagende med
sine vandfald, høje klipper og sandstrande krydret med et
rigt dyreliv. Efter en lille pause i nationalparken fortsætter
I forbi Shawinigan til St. Alexis-des-Monts, hvor I har to
overnatninger.
Dag 13: St. Alexis-des-Monts
Hele dagen kan I bruge i området omkring Lake Sacacomie
og i Mastigouche Naturreservat. En række ture kan arrangeres direkte på hotellet. Alternativt kan I tage ud på egen
hånd, men I bør færdes med agtpågivenhed og passe på
elge og bjørne, der ofte ses i området. Vil I se naturen lidt
fra oven og væk fra det vilde dyreliv, kan I booke jer ind på
et vandfly, der letter fra Lake Sacocomie.
Dag 14: St. Alexis-des-Monts – Belleville
(Kørsel ca. 500 km)
Det er nu tid til at forlade St. Alexis-des-Monts og Quebec
og vende tilbage til Ontario. Fortsæt turen langs St. Lawrence River og Lake Ontario, der udgør grænsen til USA.
Gør stop nær Kingston – et område med utallige små øer,
som meget passende kaldes Thousand Islands. I har én
overnatning i den charmende by Belleville, der er smukt
beliggende ved Lake Ontario.
Dag 15: Belleville – Toronto (Kørsel ca. 190 km)
Så er turen ved at være slut, og I kører til lufthavnen i
Toronto, hvor bilen afleveres.

Rideau Canal (UNESCO) Ottawa, Ontario

Dag 10: Quebec City – L’Île-Aux-Coudres
(Kørsel ca. 115 km)
I dag går jeres tur langs nordkysten af St. Lawrence River
- undervejs til Baie St. Paul er der flere muligheder for at
stoppe, strække ben og nyde udsigten - f.eks. i St. Ferreol
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RUNDREJSER MED BUS
Læn jer tilbage, fold vejkortet sammen og vær klar med kameraet. På vores busture tilbagelægger I nogle af de flotteste vejstrækninger i et roligt tempo og under ledelse af veluddannede
engelsktalende guider. Transporten foregår i store, komfortable
busser med aircondition. På visse afgange guides der både på

Rocky Roundup 14 dage/13 nætter
TUREN KORT:
Dag 8: Smithers
Dag 9: Prince Rupert
Dag 10: Port Hardy
Dag 11: Victoria
Dag 12: Victoria
Dag 13: Vancouver
Dag 14: Hjemrejse

Smithers
Prince Rupert

Prince George

british
columbia
Port Hardy

alberta

Dag 1: Toronto
Dag 2: Toronto
Dag 3: Montreal
Dag 4: Montreal
Dag 5: Quebec City
Dag 6: Quebec City
Dag 7: Ottawa

ontario

Dag 8: Ottawa
Dag 9: Midland
Dag 10: Niagara Falls
Dag 11: Toronto
Dag 12: Hjemrejse

Victoria

Oplev den uforlignelige natur i British Colombia og
Alberta, med betagende kyststrækninger, imponerende bjergtinder, blomstrende enge og krystalklare
søer. Dyrelivet er et kapitel for sig – på sejlturen
gennem Inside Passage er chancen for at se hvaler
meget stor; elge og hjorte flokkes i nationalparkerne
og over jer svæver rovfugle. Byliv bliver det også til
- dels i metropolen Vancouver og dels i British Colombia’s maritime hovedstad Victoria.

Dag 1: Halifax
Dag 2: Halifax
Dag 3: Halifax
Dag 4: Digby
Dag 5: Moncton
Dag 6: Charlottetown
Dag 7: Charlottetown
New
brunswick

quebec

Moncton

Dag 8: Baddeck
Dag 9: Baddeck
Dag 10: Halifax
Dag 11: Hjemrejse

p.e.i.

Charlottetown

Baddeck

Quebec City
Montreal

Banff Nt. Park

Calgary

Atlantic Maritimes 11 dage/10 nætter
TUREN KORT:

Jasper
Jasper Nt. Park
Banff

Vancouver
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Eastern Explorer 12 dage/11 nætter
TUREN KORT:

Dag 1: Vancouver
Dag 2: Vancouver
Dag 3: Vernon
Dag 4: Banff
Dag 5: Banff
Dag 6: Jasper
Dag 7: Prince George

stille havet

engelsk og et andet fremmedsprog. Mulighederne er mange,
men vi giver her en række eksempler på udvalget af busture. På
hver tur vil guiden udlevere et program med udflugter/ aktiviteter, der kan købes lokalt. Få udførligt dag-til-dag program hos
rejsebureauet.

Midland

nova scotia

Ottawa
1000 Islands

Toronto
Niagara Falls

Digby

Halifax

usa

På Eastern Explorer ser i Torontos himmelstræbende
sky-skrabere, det franskinspirerede Canada og
hovedstaden Ottawa kombineret med store naturoplevelser ved Niagara Falls og i provinsen Quebec. I
stifter bekendtskab med de første bosættelser i ”det
nye land” og mærker historiens vingesus, når I kører
ad King’s Highway og vandrer rundt i Quebec Citys
brostensbelagte gader.

Det område, som I skal opleve på denne tur, går under navnet ”The Maritimes”, og som navnet antyder,
er I nu kommet til kystegne - nærmere bestemt til
de atlantiske provinser Nova Scotia, New Brunswick
og Prince Edward Island. Her skal I høre om de europæiske immigranter og lokale indianerstammer,
slentre rundt i hyggelige fiskerbyer og beundre den
forrevne kyststrækning.

ROCKY MOUNTAINEER 2 dagE / 1 nat
Oplev den storslåede canadiske natur fra de behagelige sæder ombord på Rocky Mountaineer.
Turen gennem de canadiske Rocky Mountains
tager jer langs spejlblanke søer og over brusende
floder med udsigt til 3.000 meter høje sneklædte
bjerge. Naturoplevelserne krydres med den usammenlignelige canadiske gæstfrihed ombord på toget. Den klassiske 2-dages rejse på
skinnerne mellem Vancouver på vestkysten og Banff, Calgary eller Jasper (eller omvendt) er på ca. 1.500 km og foregår om dagen, så der er rig mulighed for at betragte
den betagende natur og det fascinerende dyreliv. Om natten gøres der ophold i den
lille by, Kamloops, hvor der er underholdning med lokalt islæt.
Velkommen ombord!

Red Leaf service:
På Red Leaf får I komfortabel siddeplads i kupé/togvogn med store togvinduer (dog ikke panoramavinduer). Der serveres morgenmad, frokost og snacks i kupéen/togvognen. Passagerer på Red Leaf skal medbringe en taske med fornødenhederne for overnatningen i Kamloops, da den store bagage først udleveres
på slutdestinationen. Transport til/fra hotellet i Kamloops er inkluderet.

Gold Leaf service:
På Gold Leaf får I siddeplads i udsigtsvogn med panoramavinduer, der går fra gulv og et stykke op i luftet
på togvognen. Gourmet-morgenmad og –frokost serveres i spisevogn og bagagen bringes til/fra hotellet i
Kamloops, hvor middagen også er inkluderet
9

CRUISE CANADA
Ved at leje et motorhome får I ubegrænsede muligheder for en
afslappet ferie uafhængig af hotelreservationer og restaurationspriser. I kan lægge planer fra dag til dag eller blot køre ud i
det blå og lade tilfældighederne råde. Motorhomes er praktisk
indrettede med plads til op til 7 personer. De er nemme at køre –
kræver blot et almindeligt kørekort og at chaufføren er min 21 år.

CT-19 motorhome: 2 voksne og 1 barn. eller 2 voksne.

C-25 Motorhome: 2 voksne og 3 børn eller 4 voksne.
Maksimum 5 personer.

FLEX PLAN prisstruktur
– jo tidligere I bestiller, jo lavere pris:

Flex Plan er en prisstruktur, der sikrer jer den bedst mulige pris, der er til
rådighed på det tidspunkt, I foretager jeres reservation. Prisen på lejen er
baseret på, hvor mange motorhomes Cruise Canada har til rådighed, så generelt gælder det, at jo tidligere I reserverer, jo lavere vil prisen være. Prisen
for jeres lejemål får I oplyst hos rejsebureauet, der også kan fortælle om
det muligvis kan spare jer penge at leje et motorhome en uge tidligere eller
senere. Vær opmærksom på at Flex Raten ændres hver weekend, så oplyses
en pris den ene uge (uden der er foretaget reservation) kan I ikke være sikre
på, at Flex Raten er den samme i de følgende uger.

VIGTIGT
:

motorh
Inden r
ome an
eservat
b
ion af
tigste,
at I får efaler vi på d
et kraf
et udsk
for lej
rift af
emålet
reglern
hos rej
e
sebure
auet!
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Standardudstyr:
• Automatgear
• Servostyring
• Cruise Control
• ABS Bremser
• Aircondition

• Radio
• Køleskab
• Kogeplader
• Microovn
• Brusebad, håndvask og Toilet

CT-30 Motorhome: 6 voksne eller 4 voksne og
3 børn. Maksimum 7 personer.

early bird discount
- reserver ekstra tidligt og få rabat:
Afhentning / Aflevering:

Det er ikke muligt at afhente jeres køretøj samme dag I ankommer med et oversøisk
fly. Jeres motorhome kan afhentes fra kl. 13.00 på udlejningsdagen og skal senest
returneres kl. 11.00, såfremt Early Bird Departure tilbudet ikke er tilkøbt.

Early Bird Departure
- tidlig afhentning, sen aflevering:

Med Early Bird Departure får I mulighed for at komme forrest i køen og tidligt af sted.
Allerede kl. 09.00 kan I påbegynde jeres rejse ud i det canadiske landskab. I kan også
aflevere jeres motorhome senere. Afleveringstiden udvides helt frem til kl. 15.00 på
afleveringsdagen.
Med Early Bird får I mellem fire og otte timers ekstra lejetid, hvilket kan være en hel
dags kørsel. Desuden kan der blive arrangeret returtransport til de fleste hoteller eller
lufthavnen, når køretøjet er afleveret.
Kun med Early Bird Departure kan afhentning ske om søndagen, dog ikke hvis søndagen er en helligdag. Et motorhome kan ikke returneres om søn- og helligdage – heller
ikke med Early Bird.

Tilbud hver måned – vælg én:

Afrejse i april:
1) 50% rabat på envejsleje
2) 25% rabat på tilkøbspakke ”fri miles pakke” for C30
3) 25% rabat på tilkøbspakke ”fri miles plus pakke” for C30
4) Gratis tilkøbspakke ”Motorhomepakke”

Afrejse maj & juni:
1) 50% rabat på envejsleje
2) 25% rabat på tilkøbspakke ”fri miles pakke” for C30
3) 25% rabat på tilkøbspakke ”fri miles plus pakke” for C30
4) Gratis tilkøbspakke ”Motorhomepakke”

Afrejse juli & August:
1) 25% rabat på tilkøbspakke ”fri miles pakke” for C19
2) 25% rabat på tilkøbspakke ”fri miles plus pakke” for C19
3) Gratis tilkøbspakke ”Motorhomepakke”

Afrejse september :
1) 50% rabat på envejsleje
2) 25% rabat på tilkøbspakke ”fri miles pakke” for C30
3) 25% rabat på tilkøbspakke ”fri miles plus pakke” for C30
4) Gratis tilkøbspakke ”Motorhomepakke”

Afrejse oktober:
11) 50% rabat på envejsleje
2) 25% rabat på tilkøbspakke ”fri miles pakke” for C30
3) 25% rabat på tilkøbspakke ”fri miles plus pakke” for C30
4) Gratis tilkøbspakke ”Motorhomepakke”

Oplev canada med

HERTZ ”all inclusive”

- priser inkluderer:
ü billeje med fri kilometer på udvalgte steder
ü forsikring (LDW: bilskade- og biltyveridækning)
ü én ekstra fører
ü én tank benzin
ü	
alle i øjeblikket kendte skatter og afgifter inkl. eventuelle lufthavnsafgifter.
Hertz er repræsenteret i hele CANADA og deres nye og omfangsrige bilflåde tilfredsstiller alle behov.
NeverLost
Som navnet indikerer, sikrer det Hertz-unikke og brugervenlige navigationssystem/GPS dig den bedste tryghed på rejsen.
Men Neverlost er meget mere end blot navigation. Du får også en masse informationer om restauranter, hoteller og attraktioner.
Priseksempler på Billeje:
Gruppe L (Jeep Grand Cherokee Laredo)
Gruppe F6 (Toyota Camry)
Læs mere i prislisten.

Fra kr. 500,- pr. dag (ved leje i min. 7 dage)
Fra kr. 370,- pr. dag (ved leje i min. 7 dage)
”NeverLost / GPS”
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Vancouver
Vancouver er nok én af verdens smukkest beliggende byer, omgivet af Georgia-strædet på den ene siden og bjerge på den anden
side. Her bydes på en bred vifte af attraktioner, såsom Stanley Park
med et væld af aktiviteter, slentreture rundt i gaderne omkring Robson Street, hvor et stop kan anbefales på én af de mange caféer og
barer, og glem ikke at tage over til Granville Island – her finder I friske
frugtmarkeder og lækre butikker i de små gader. Eller hvad med en vandretur over Capilano Suspension Bridge, der er 450 meter lang og går tværs over
Capilano-floden i en højde af 230 meter.

Best Western Sands by the Sea ***
1755 Davie Street
Vancouver, BC, V6G 1W5

Best Western Sands by the Sea

Best Western Sands by the Sea

Beliggende lige ved stranden med blot 10 minutters gang fra Stanley Park finder I dette hyggelige turistklassehotel. Alle værelser er
udstyrede med aircondition, TV, internetadgang, kaffemaskine samt
hårtørrer. På hotellet findes bl.a. en restaurant samt 2 forskellige
barer, hvorfra der er en fantastisk udsigt over den smukke bugt. Parkering ca. CA$ 10 pr. døgn.

Pacific Palissades

Pacific Palissades

Pacific Palissades ***+
1277 Robson Street
Vancouver, BC, V6E 1C4

Pacific Palisades er beliggende i hjertet af downtown Vancouver på Robson Street - Vancouvers shoppinggade nummer 1. Hotellets 232 værelser
er indbydende og moderne indrettet i lyse farver med TV, telefon, internetadgang, kaffe-/te faciliteter, strygefaciliteter og hårtørrer. I hotellets
gård finder I et lækkert fitnesscenter med tilhørende indendørs pool og
spa. I nabobygningen ligger hotellets restaurant ZIN, som serverer morgenmad og brunch. Parkering koster ca. CA$ 25 pr. døgn.

Opus ****

Opus

322 Davie Street
Vancouver, BC, V6B 5Z6

Opus

Opus Hotel er et trendy boutiquehotel beliggende i det fashionable
Yaletown ved havnen – tæt ved god shopping og natteliv. De 96
luksusværelsers indretning er inspireret efter fem livsstilskoncepter, og alle har spa-badeværelse, TV, telefon, internetadgang, cdafspiller, kaffe-/te faciliteter, minibar, strygefaciliteter og hårtørrer.
Spis en god middag på hotellets franskinspirerede restaurant Elixir
Bistro og fortsæt derefter på den smarte Opusbar. Parkering koster
ca. CA$ 26 pr. døgn.

Victoria
På en afstikker til Victoria på Vancouver Island, får I virkelig områdets enestående natur ind på nethinden. Besøg
naturparken Butchart Gardens med de
historiske bygninger, se de historiske
bygninger og indsnus atmosfæren i den
charmerende by.
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Coast Harhourside

Coast Harbourside ****
146 Kingston Street
Victoria, BC, V8V 1V4

Coast Harbourside er et af de mest populære hoteller på Vancouver Island, beliggende i smukke Victorias inderhavn, der også er en del af det
centrale Victoria. Så her er ikke langt til shopping, caféer og restauranter. De 132 værelser har alle aircondition, TV, telefon, internetadgang,
kaffe-/te faciliteter, minibar, strygefaciliteter og hårtørrer. På hotellet
findes restaurant, bar, fitnesscenter samt en indendørs og udendørs
swimmingpool. Parkering koster ca. CA$ 12 pr. døgn.

rocky mountains
Rocky Mountaines strækker sig over mere end 4.800 km fra
det nordlige British Columbia i Canada helt ned til New Mexico
i USA. Den canadiske del rummer ufattelig skønhed og muligheder for unikke oplevelser. Vi har udvalgt de to bedst kendte områder, Jasper National Park og Banff National Park. Køreturen mellem
de to nationalparker er mindst lige så stor en oplevelse, da den går ad
den spektakulære Icefields Parkway High-way, der er én af de smukkeste vejstrækninger i verden.

Jasper National Park
Jasper National Park er den største og nordligste nationalpark
i Rocky Mountain med en robust natur med bjerge, gletsjere,
vandfald og varme kilder. For de fleste handler et besøg i Jasper

Whistler’s Inn ***

National Park om at se dyrelivet – Her finder I 40 typer af fiskearter, 277 fuglearter og ikke mindst 68 forskellige arter pattedyr,
herunder elge, rådyr, ulve, bævere og bjørne.

Whistler’s Inn

Whistler’s Inn

105 Miette Avenue
Jasper, AB, T0E 1E0

Whistler’s Inn er centralt beliggende i Jasper by med butikker, restauranter, caféer og mange udendørsaktiviteter i gåafstand. De 64
værelser har alle varmeapparat, TV, telefon, radio, kaffe-/te faciliteter og hårtørrer.
Efter en dag med oplevelser kan aftensmaden indtages i én af hotellets to restauranter eller på pubben. Det vil også være muligt at
slappe af i hotellets udendørs jacuzzi. Hotellets personale er lokal
kendt og er meget behjælpelig med forslag og ideer, som kan være
med til at gøre jeres oplevelser i Jasper National Park endnu større.
Gratis parkering.

Banff National Park
Banff National Park byder på en barsk skønhed, uspolerede landskaber og uberørte bjergkæder. Et ’must see’ er Lake Louise med
sit turkisblå vand, beliggende ved foden af Victoria-gletsjeren, pakket ind i den flotteste natur med knejsende bjerge. Vandfaldene,
Fox

gletsjerne, de varme kilder, bjergene, søerne og skovene står i kø
for at tiltrække jeres opmærksom og blive foreviget til fotoalbummet. Der er også rig mulighed for shopping og god mad på hovedgaden i Banff.
Fox room

Fox ***

461 Banff Avenue
Banff, AB, T1L 1H8

Fox jacuzzi

Fox er et godt turistklassehotel beliggende
i flotte omgivelser og kun 5 min. gang
fra Banff bycentrum. De 117 værelser er
pænt indrettede med TV, telefon, internetadgang og kaffe-/te faciliteter. Slap af i
hotellets unikke Jacuzzi der næsten har
swimmingpoolstørrelse og har udseende
som en grotte. Desuden tilbyder hotellet
et fitnesscenter og en restaurant, der serverer gode klassiske retter både morgen,
middag og aften. Gratis parkering.
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Toronto
Toronto er Canadas største by og er beliggende i provinsen Ontario.
Byens kendetegn er dens flotte skyline, der domineres af det himmelstræbende CN Tower, hvorfra man har en helt fantastisk udsigt. Lige
ved CN Tower finder I SkyDome, hvor de lokale football- og baseballstjerner holder til. Byens mange lækre butikker kan måske lokke de købelystne, og for de kunstinteresserede er Royal Ontario Museum et oplagt mål.
Beliggende ned til Lake Ontario byder havnefronten på gode oplevelser - med
noget for enhver smag. Slentr rundt i området, nyd de optrædende artister, gå på
opdagelse i butikkerne og få stillet sulten på en af havnefrontens mange restauranter.

Days Hotel Toronto Downtown ***

Courtyard by Marriott ***+

Turistklassehotel i Torontos forretningsdistrikt ikke langt fra seværdigheder, shopping og
restauranter. Hotellets 538 værelser er udstyrede med aircondition, TV, radio, kaffe-/te
faciliteter, minikøleskab, internetadgang og hårtørrer. Hotellet har restaurant, indendørs
swimmingpool og sauna.
Parkering: ca. CA$ 22 pr. døgn.

Godt turistklassehotel med en central beliggenhed nær Maple Leaf Gardens, Eaton Centre
Shopping og Queens Park. Alle de 575 værelser har aircondition, TV, telefon, kaffe-/te
faciliteter, strygefaciliteter samt hårtørrer. På hotellet findes restaurant, lounge, kaffebar,
roomservice, souvenirbutik, indendørs swimmingpool samt fitnesscenter.
Parkering ca. CA$ 30 pr. døgn.

30 Carlton Street
Toronto, ON, M5G 2E9

Days Hotel Toronto Downtown

475 Yonge Street
Toronto, ON, M4Y 4R6

Days Hotel Toronto Downtown

Fairmont Royal York ****+

Fairmont Royal York

100 Front Street W.
Toronto, ON, M5J 1E3

Courtyard by Marriott

Fairmont Royal York

Et luksuriøst og elegant hotel beliggende i det centrale Toronto med
en historisk atmosfære, kun få minutters gang fra havnefronten og
CN Tower. Da hotellet åbnede den 11. juni 1929 med 28 etager var
det den højeste bygning i British Commonwealth – selv om årene
har krævet ændringer, er meget af den oprindelige eksteriør bibeholdt, så gæsterne kan stadig nyde de prægtige håndmalede lofter,
flotte søjler, krystallysekroner, vægtæpper og de udsmykkede møbler.
De 1365 værelser har alle aircondition, TV, telefon, internetadgang,
kaffe-/te faciliteter, minibar, strygefaciliteter og hårtørrer. Hotellets
faciliteter byder på 5 restauranter, bar, indendørs swimmingpool og
fitnesscenter med sauna. Parkering koster ca. CA$ 40 pr. døgn.

Niagara Falls
Imponerende Niagara Falls kan nås på
en heldagstur fra Toronto, men er absolut også en overnatning værd. Niagara
Falls er et imponerende syn med de kolossale vandmasser, der vælter ud over
klippekanten ned i Niagara-floden. I
sommerperioden tilbydes bådtur med
Maid of the Mist, der sejler helt tæt på
faldene, og om vinteren kan I gå gennem
tunneller bag faldene, og oplever dem
på helt nært hold fra en udsigtsplatform.
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Crowne Plaza Fallsview

Crowne Plaza Fallsview ***
5685 Falls Avenue
Niagara Falls, ON, L2E 6W7

Godt turistklassehotel beliggende kun få minutters gang
fra Niagara Falls og områdets andre aktiviteter såsom casino, restauranter, bar og shopping. De 234 værelser har
enten udsigt til Niagara Falls eller mod byen – alle har
aircondition, TV, telefon, internetadgang, kaffe-/te faciliteter, strygefaciliteter og hårtørrer. På hotellet findes der restaurant, bar, café, indendørs swimmingpool samt sanua.
Desuden er hotellet en del af ”Falls Avenue entertainment
complex”, som bl.a. inkluderer en stor vandpark. Parkering
koster ca. CA$ 15 pr. døgn.

Montreal
Montreal er Canadas næststørste by og verdens næststørste franske
by, hvor 70% af indbyggerne har fransk som modersmål. Engelsk og
fransk kultur bliver forenet på fortræffelig vis, tilsat canadisk særpræg
og atmosfære. Vi kan foreslå jer at besøge nogle af byens seværdigheder som den Blå Katedral (Notre Dame Basilika), måske et par museer som MAC og MOMA, det olympiske kompleks og at nyde udsigten
fra toppen af Mount Royal. Centrum er koncentreret omkring havnen og den
charmerende gamle by med masser af fransk charme, gode restauranter og
et livligt jazzmiljø. Smut ned i den underjordiske by, der er over 12km² flydt
med butikker, lejligheder, hoteller, kontorer og ikke mindst 7 metrostop, så i
sandhed – en hel by.

Days Inn Montreal Downtown **+
215 Rene- Levesque Blvd East
Montreal, QC H2X 1N7

Days Inn Montreal Downtown

Turistklassehotel beliggende i kort gåafstand til de gode shoppingmuligheder på St. Catherine Street og det historiske Montreal.
Moderne bygning med 123 værelser som alle er indrettede med
aircondition, TV, telefon, radio, kaffefaciliteter, strygefaciliteter og
hårtørrer. Hotellet har restaurant og bar. Parkering ca. CA$ 16 pr.
døgn.

Nelligan

Nelligan

Nelligan

106 Saint Paul Street West
Montreal, QC, H2Y 1Z3
Moderne boutiquehotel med en stilfuld europæisk indretning og fantastisk beliggenhed i Montreals gamle bydel nær butikker, gallerier og
den gamle havn. Den ældre bygning fremstår flot og i samhørighed med
hotellets moderne faciliteter, hvilket giver en imødekommende og elegant atmosfære. De 105 værelser har alle aircondition, TV, telefon og
internetadgang. Parkering koster ca. CA$ 25 pr. døgn

Quebec City
I Quebec City er der rig mulighed for at opleveCoast
Canadas
franske
Harhourside
kulturelle arv og på nært hold mærke den ”joie de vivre”-atmosfære, der hersker i byen. Her finder I masser af gammel europæiske charme, og bybilledet præges af smukke, velbevarede
bygninger fra det 17. og 18. århundrede samt charmerende brostensbelagte gader. Den gamle bydel og det nedre havnekvarter,

Pur ***+

Pur

Petit Champlain, summer af liv med sine caféer, butikker og gallerier. På kanten af klipperne over Quartier du Petit Champlain
ligger den 700 meter lange promenade, Dufferin Terrace, hvor der
er underholdning, små boder og en god udsigt over havnen, det
historiske Quebec City og St. Lawrence River.

Pur

395 De La Couronne Street
Quebec City, QB, G1K 7X4
Trendy turiskklassehotel beliggende i St. Roch-området
ikke langt fra det historiske Quebec City. Hotellet er nyligt renoveret i et moderne lyst og enkelt design. De 238
værelser ikke så store men godt indrettede med enten to
senge eller en kingsize seng. Alle værelser har aircondition, TV, telefon, radio, strygefaciliteter, safetyboks og hårtørrer. Hotellet har en restaurant, bar, fitnesscenter, sauna
og indendørs swimmingpool. Parkering ca. CA$ 15 pr. døgn.
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THAILAND
MEXICO
1. november 2008 - 31. oktober 2009

FLORIDA

USA
1. april 20

10 - 31. m

arts 2011

Stort udvalg af individuelle rejser
til andre destinationer...

3

Teknisk arrangør: Billetkontoret a/s. Medlem af rejsegarantifonden nr. 650
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