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Canada rundrejse



Den amerikanske for forfatter E.A. Mills skrev i 1924 »At bestige de canadiske Rocky
Mountains kan udvikle sig til en enorm kærlighed for naturen, styrke påskønnelsen af den
smukke udendørs verden, og sætte dig i kontakt med det uendelige«.
Det er stadig denne åndeløse oplevelse, man opnår, når man skuer ud over de enorme
bjergkæder med snedækkede toppe, der står omkranset af dybe skove, gennemskåret af
gletsjere, der bliver til mægtige søer, og rivende floder gennem polartundraen.
Verdens næststørste land er i sandhed et skatkammer for folk, der er vilde med natur og
vildmark.
På denne rejse, hvor rejsebureauet Our World er teknisk arrangør, skal vi udover den
fabelagtige natur også opleve storbyen Toronto, der er Canadas svar på New York. Rejsens
sidste destination er byen Vancouver, der måske er den smukkeste storby i hele dette store
land.
For ikke at gøre rejsen alt for uoverkommelig tager vi til København mandag 4. september,
når vi selv ønsker det. Der er togbillet inkluderet og booket værelser på et lufthavnshotel, så
vi let kan trille over i afgangsterminalen tirsdag morgen til afgang med Air Canada direkte til
Toronto.
Multietnisk samfund
Toronto er ifølge FN verdens mest etnisk sammensatte by. Her bliver der talt flere end 100
forskellige sprog og 54 procent af indbyggerne er født uden for Canada. Toronto er for
eksempel den største italienske by uden for Italien, den største portugisiske by uden for
Portugal osv.
Vi kigger os om i den spændende by, hvilket naturligvis indbefatter et besøg i CN Tower. Med
sine 553 meters højde havde CN Tower position som verdens højeste fritstående bygning i 32
år, indtil Burji Khalifa i Dubai overtog rollen med sine 828 meter i 2008. Det er dog stadig det
tredje højeste tårn i verden og udsigten herfra er sublim.
Niagara Falls ligger små to timers kørsel fra Toronto, så vi snupper en heldagstur til disse
ikoniske vandfald.
Dinosauere og natur
Fredag krydser vi prærien med direkte fly til Calgary. 
Indledningsvist går vi tilbage i tiden - til dengang dinosauerne var på jorden. Området
omkring Drumheller er stedet, hvor man har fundet de fleste rester af disse enorme
fortidsdyr og der udgraves stadig i området.
Turen går nu til Rocky Mountains og ren canadisk skønhed.
Til vands og fra luften
Vi besøger Banff og Jasper med vandfald, bjergsøer i alverdens blå nuancer, træer og gletsjer.
En gondol tur til Sulphur Mountain med enestående udsigt samt en køretur i specialbygget
bus  på Athabasha gletsjeren er blot nogle af de fantastiske oplevelser vi får. 
Bjergsøerne især er så helt vidunderlige og vidt forskellige. Ved Maligne Lake skal vi på en
sejltur, der flere gange er blevet kåret, som den bedste oplevelse på vand i Canada - og det
siger ikke så lidt.
På vej til Vancouver kører vi via Whistler gennem et eventyrligt landskab. Whistler er et kendt
skisportsted og de alpine konkurrencer blev afholdt her under vinter OL i 2010. 
Det mest karakteristiske ved Vancouver er de smukke bjergtinder, der nærmest omkranser
byen. Ligegyldigt hvor man befinder sig, er der en helt betagende udsigt.
På vores tur rundt i byen besøger vi blandt andet den gamle bydel Gastown, havnefronten og
ikke mindst Stanley Park, der er kendt for sine mange totempæle.
Lørdag 16. september flyver vi fra Vancouver retur til København, hvor vi lander klokken
10.35 lokal tid, Her holder en bus og venter på at køre os til Silkeborg, Herning og Skive,
Det udførlige dagsprogram kan du se nedenfor:



4. september: I rejsen er der inkluderet en togbillet til København i dag og du bestemmer
selv, hvornår du vil med fra din hjemby. Fremme i København har du en overnatning, så alle
er klar til afrejse i morgen.

5. september: Kl. 10.00 møder vi hinanden i Københavns lufthavn.
Herfra flyver vi direkte med Air Canada til Toronto.
Efter indkvartering på vores hotel, er der tid til at få et første indtryk af Canada´s nok mest
moderne, og internationale by. 
Vi skal bo i Toronto de næste tre nætter. 

6. september: (Byrundtur i Toronto)
Toronto ligger smukt ned til Lake Ontario – en af de fem store søer. I dag skal vi på
byrundtur. En tur der foregår med bus, og til fods, så vi rigtig kan mærke byens puls. 
Vi starter med at se udsigten fra det 553 meter høje CN Tower. Hvis vejret er klart, kan vi se
helt over til Niagara Falls.
Herefter besøger vi blandt andet Toronto City Hall, Union Station, den nyrenoverede
Harbourfront, og Nordamerikas travleste shopping center Eaton Centre. 
Senere kører vi forbi Casa Loma slottet, og ender i Destillery District, som engang husede et
stort whiskydestilleri, men som i dag er et fascinerende område med restauranter, gallerier
og butikker.
7. september: (Niagara Falls)
Niagara Falls ligger små to timers kørsel fra Toronto, så i dag skal vi på heldagstur til de
ikoniske vandfald. Vi vandrer langs kanten af Niagara River, og mærker bruset fra
vandfaldene, inden vi sejler med Hornblower helt hen til det største vandfald – Horseshoe
Falls. Niagara Falls er ikke det største vandfald i verden, selv om det består af tre fald, men
det er det vandrigeste fald i verden. 
Efter god tid ved faldene og i byen Niagara Falls, kører vi nordpå og besøger den hyggelige by
Niagara on the Lake. 

8. september: (Toronto-Calgary-Drumheller)
Vi krydser prærien med direkte fly fra Toronto til Calgary.
Fremme i Calgary kører vi cirka halvanden time østpå, ud på den canadiske prærie.
Fremme i Drumheller skal vi overnatte.

9. september: (Drumheller-Canmore)
I dag bevæger vi os tilbage i tiden - til dengang, hvor dinosaurerne var på jorden.
Området ved Drumheller er stedet hvor man har fundet flest rester af dinosaurer. Der
forskes og udgraves stadigvæk i området.
Vi bruger formiddagen på at udforske Royal Tyrrell museum, hvor vi kan få et spændende
indblik i tiden da dinosaurerne levede på jorden. 
Herefter kører vi via Calgary mod Canmore, inde i de Canadiske Rocky Mountains.

10. september: (Canmore området)
Efter morgenmaden starter vi formiddagens sightseeing tur i Banff. Vi ser nærmere på Bow
river og vandfaldet i udkanten af byen.  Endvidere stopper vi flere steder for at nyde udsigten
– herunder ved Bow Valley. Vi skal naturligvis på en gondol tur til Sulphur Mountain, hvorfra
der er en enestående udsigt over Rocky Mountains, som man må dele sammen med
bjerggederne.
Vi skal også opleve den smukke sø – Lake Louise, her tager vi tiden til at gå en tur i det
smukke område.

Program



11. september: (Canmore - Jasper)
Dagen byder på et af de smukkeste veje i Canada, kendt som Icefield Parkway.
På vores vej til byen Jasper, oplever vi smukke bjergsøer, evig sne på toppen af bjergene, og
hvem ved, måske en bjørn. Dagens højdepunkt vil sikkert blive en køretur på Athabasha
Gletcheren i en special bygget bus. Der vil ligeledes være mulighed for at gå en tur på
gletcheren. Efter denne oplevelse fortsætter vi til Jasper. 
Jasper er en mindre by bygget op omkring jernbanen, her finder vi gode muligheder for lidt
shopping, eller bare at nyde byen og restauranterne.

12. september: (Jasper området)
Dagens sightseeing tur bringer os til nogle af områdets smukke bjergsøer, bl.a. Pyramid,
Patricia og Maligne Lake. 
Fremme ved Maligne Lake skal vi på en sejltur. Sejlturen er flere gange blevet kåret som den
bedste oplevelse på vand i Canada. Vi går en tur ved den smukke kløft - Maligne Canyon. 

13. september: (Jasper - Kamloops)
Vi begiver os sydvest gennem Yellowhead passet i 1131 meters højde. I dag skal urene stilles,
idet vi skifter fra ”Mountain time til 
Pacific time”. Vi giver os god tid og vil nyde det spektakulære sceneri der møder os, når vi
krydser bjerge og floder på dagens rejse. Vi 
ankommer til Kamloops sidst på eftermiddagen.

14. september: (Kamloops til Vancouver)
På vej til Vancouver, kører vi via Whistler gennem et nærmest eventyrsagtigt landskab.
Whistler er et kendt skisports sted i Nordamerika, de alpine konkurrencer blev afholdt her
under vinter OL i 2010. Efter at have set nærmere på området, kører vi til Vancouver, her skal
vi bruge de sidste 2 nætter i Canada.

15. september: (Vancouver)
Det mest karakteristiske ved Vancouver er de smukke bjergtinder der nærmest 
omkranser byen – ligegyldigt hvor man befinder sig, er der en helt betagende udsigt. 
På en tur rundt i byen besøger vi bl.a. den gamle bydel Gastown, havnefronten og ikke
mindst Stanley Park, som er kendt for sine mange totempæle. 
Om eftermiddagen er der plads til, at man på egen hånd kan opleve nye ting, eller måske
uddybe nogle af formiddagens oplevelser.
Hvis du er lidt i tvivl om hvad eftermiddagen skal gå med, så står rejselederen naturligvis til
rådighed. 

16. september: (Vancouver - hjemrejse)
Efter morgenmaden kører vi i lufthavnen og starter hjemrejsen

17. september: Danmark
Efter en mellemlanding ankommer vi til København kl. 10.35, herfra med bus til Silkeborg,
Herning og Skive togstationer

Program



·Afrejsemøde for tilmeldte deltagere
·Togbillet til København
·Overnatning med morgenmad i København
·Fly: København - Toronto//Toronto – Calgary//Vancouver - København 
·Dansk Rejseleder
·Overnatninger på turistklasse hoteller/moteller
·Morgenmad dagligt
·Sightseeing i Toronto med entre til CN Tower
·Heldags tur til Niagara Falls inkl. Sejltur
·Royal Tyrrell Museum
·Banff Gondol
·Køretur i special bus på Athabasca gletsjeren
·Cruise på Maligne Lake
·Entreer til alle seværdigheder
·Lufthavnsskatter, afgifter og brændstoftillæg per 17. januar 2023
·Informationsmøde før afrejsen

Prisoversigt til abonnenter på avisen:

Pris per person i delt dobbeltværelse                                                 DKK. 32.995,-
Pris per person i enkeltværelser                                                          DKK. 41.265,-
(ikke-abonnenter kan deltage tilsvarende for kr. 33.395,- i dobbeltværelse)

Rejsens pris inkluderer:

Rejsens pris inkluderer ikke:

·Drikkevarer og måltider, der ikke er nævnt i rejsebeskrivelsen
·Drikkepenge i forbindelse med måltider
·Drikkepenge til chauffør, forvent en udgift på cirka CAD 5,- per dag.
·Personlige forsikringer
·Valgfrie udflugter
·Indrejsetilladelse til Canada, forvent en samlet udgift på cirka DKK. 80,-


