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Det østlige Canada - hele Nordamerikas vugge
Vikingerne fandt som de første europæere vej til Nordamerika omkring år 1000. Engelske og franske søfolk genopdagede den 
canadiske østkyst knap 500 år senere. I deres kølvand fulgte pelsjægere, fiskere og hvalfangere, soldater, eventyrere, straffe-
fanger og nybyggere. Nu er det blevet vores tur.

På rundrejsen i ’den nye verden’ går vi i de første engelsk-franske fodspor og lukker kontinentet op østfra. Vi besøger de vigtigste 
historiske steder, hvor pionererne opførte deres første huse af træstammer og tørv, hvor de mødte den oprindelige befolkning 
på godt og ondt, og hvor England og Frankrig kæmpede om territorierne i den nye verden. Siden fulgte millioner af europæere.
Vores opdagelsesrejse i det historiske og multietniske Canada begynder i Halifax. Nede i havnen på molen, Pier 21, satte over 
en million udlændinge første gang foden på nordamerikansk grund. Herfra spredte de sig langsomt ud over verdens næststørste 
land og skabte en nation, der langsomt tog form og i 2017 kunne fejre sin 150 års fødselsdag.

Rejsen fører os fra Nordamerikas vugge i østkystens maritime provinser - forbi det ikoniske Peggy’s Point Lighthouse og UNE-
SCO-beskyttede Lunenburg - og videre gennem det franskdominerede Québec til den folkerigeste provins, Ontario. Vi møder 
det topmoderne og multietniske Canada, de mange nationaliteter sammen har skabt. I Québec City mærker vi, at det franske 
Canada stortrives i dag og tilfører Nordamerika en ekstra dimension - og et europæisk touch. I de dynamiske millionbyer Toronto 
og Montréal forstår de både at tjene penge og feste. Byerne er kendt for et utal af festivaler. 

Vi besøger også Ottawa, der var en undseelig tømmerby med navnet Bytown indtil 1857, hvor Dronning Victoria overraskende 
gjorde den til Canadas hovedstad. Canadisk kunst, arkitektur og historie er sammen med lidt shopping på vores Ottawa-program.
Storslået natur er der så rigeligt af i Østcanada, og den nyder vi undervejs: Verdens største tidevand i Fundy Bay, den travle 
vandvej St. Lawrencefloden og det imponerende Niagara-vandfald. Endeløse skove og betagende bjerglandskaber. Det rige 
dyreliv oplever vi til fods, under køreturene og til vands på bl.a. hvalsafari. 

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Canada - på eventyr i det østlige Canada
Rundrejse med dansk rejseleder - 17 dage
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - Toronto - Halifax. Afrejse fra Københavns Lufthavn til  
 Toronto og videre med indenrigsfly til Halifax.

Dag 2. Halifax, byens højdepunkter. Byrundtur til fods i Halifax med  
 bl.a. indvandringsmuseet Pier 21 og god tid til at få sjælen med.

Dag 3. Halifax - Peggy's Point Lighthouse-Lunenburg-Bridgewater. 
 Vi forlader Halifax og kører til det ikoniske fyrtårn ved Peggy´s Cove  
 og videre til den maleriske fiskerby Lunenburg, der er UNESCO-ver- 
 densarv. Her ser vi smukke træhuse i britisk kolonistil.

Dag 4. Bridgewater - Saint John. Vi besøger skotske Fort Anne, og den  
 befæstede Port Royal-bosættelse, inden vi tager færgen og krydser  
 Fundy Bay. Den dybe bugt har verdens højeste tidevand og tiltrækker  
 mange hvaler. I Saint John tager vi på sightseeing i Canadas ældste by.

Dag 5.  Saint John - Edmundston. Efter en morgenvandring i Saint John  
 kører vi gennem skovklædte New Brunswick. Vi stopper ved verdens  
 længste overdækkede bro i Hartland, og kort efter er vi i New Den- 
 mark, det ældste danske samfund i Canada.

Dag 6. Edmundston - Tadoussac. I den fransktalende Québec-provins  
 skal vi på hvalsafari, hvor Saguenayfloden munder ud i St. Lawrence- 
 floden. Vandet er rigt på føde og besøges af op til 10 forskellige  
 hvalarter. 

Dag 7.  Tadoussac - Québec City. Inden vi når Québec City ser vi det 84 m 
 høje Montmorency Falls, som er næsten 30 m højere end Niagara  
 Falls, og kort efter overgiver vi os til det mest franske i Nordamerika:  
 Québec City, der er UNESCO-verdensarv pga. sin befæstede bymur.  
 Byen giver os mange andre oplevelser.

Dag 8.  Québec City. Formiddagen er til fri disposition. Om eftermiddagen  
 besøger vi repræsentanter for Canadas oprindelige befolkning, First  
 Nations, og oplever Huron-Wendat Museum.

Dag 9. Québec City - Montréal. På vores vej til Montréal stopper vi halv- 
 vejs i Trois Rivières, hvor vi bl.a. besøger en producent af ahornsirup  
 og får lidt til den søde tand. Om aftenen går vi ud i Montréal og ind- 
 fanger byens særlige atmosfære.

Dag 10.  Montréal. På en sightseeing fra morgenstunden oplever vi de fleste  
 højdepunkter i Montréal, men den livlige millionby byder på meget  
 mere. Derfor er eftermiddagen og aftenen fri til egne oplevelser.

Dag 11.  Montréal - Mont Tremblant. Nu gælder det naturoplevelser i   
 Québecs ældste park, Mont-Tremblant Park. Her ligger Østcanadas  
 største skisportssted, der er et yndet mål for naturelskere. Vi skal på  
 vandretur med lokal guide med chance for at se nogle af de mange  
 vilde dyr, der lever i parken, herunder elg, ulv, sort bjørn og sågar  
 pumaen.

Dag 12. Mont Tremblant - Ottawa. I Canadas hovedstad oplever vi for- 
 uden parlamentet og de tilhørende officielle lokaliteter to af landets  
 bedste museer: kunstmuseet og det historiske museum. Herefter er  
 der fri shopping på Byward Market.

Dag 13.  Ottawa - Kingston. Rideaukanalen, der er UNESCO-verdensarv,  
 følger vi et stykke ud af Ottawa. I det levende frilandsmuseum,   
 Upper Canada Village, skruer vi tiden tilbage til 1860’erne. Herfra  
 kører vi til Kingston.

Dag 14.  Kingston - Toronto. Vi tager på et krydstogt om morgenen til   
 Thousand Islands, inden vi kører til Canadas største metropol, Toronto.  
 Her skal vi på sightseeing og opleve bl.a. udsigten fra CN Tower.

Dag 15. Toronto. Heldagsudflugt til Niagara Falls, hvor vi sejler helt tæt på  
 vandmasserne. Bagefter besøger vi en berømt vingård og smager  
 deres prisvindende icewine. Teaterlandsbyen Niagara-on-the-Lake er  
 hyggelig og byder på god shopping.

Dag 16. Toronto - Danmark. Udflugt til det livlige kulturcenter på Toronto  
 Harbourfront og det berømte kunstgalleri, AGO. Hen på eftermid- 
 dagen kører vi til lufthavnen og flyver mod Danmark.

Dag 17. Hjemkomst. Ankomst til Danmark om eftermiddagen

Halifax - Peggy ś Cove- Lunenburg - Saint John 

- New Denmark - Tadoussac - Montmorency Falls 

- Québec - Montréal - Mont Tremblant 

- Ottawa - Kingston - Toronto - Niagara Falls 

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Oplev Nordamerikas vugge, hvor opbygningen  
 af Canada begyndte
• Mærk pulsen i de topmoderne millionbyer  
 Toronto og Montréal
• Mød canadierne der har skabt ét af de bedste  
 steder i verden at bo
• Få naturoplevelser i stort format og se vilde dyr
• Optimeret rute, udrejse Halifax, hjemrejse Toronto
• Små grupper - 15-25 deltagere

!



4

LUNENBURG OG PEGGY´S COVE

Lunenburg er UNESCO verdensarv på grund af 
sine farvestrålende træhuse i britisk kolonistil. 70 
% af de oprindelige træhuse fra det 18. og 19. 
århunderede ligger velbevarede og fortæller om 
byens storhedstid som centrum for skibsbyggeri. 

En times kørsel fra Halifax besøger vi den lille 
fiskerby, Peggy’s Cove, hvis fyrtårn, Peggy’s 
Point Lighthouse, nok er det mest fotograferede 
i Canada.
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Langs med Fundy Bay har især fiskere og søfolk slået sig ned for at høste havets frugter. I Port Royal ser vi, hvordan livet så ud fra en lille fransk 
forpost for godt 400 år siden.

Dag 1. Danmark - Toronto - Halifax 
Fly fra Danmark til Toronto, hvor vi tager med 

indenrigsfly til Halifax. Vi lander i Halifax Inter-

national Airport lidt før kl. 20. Vores bus kører 

os til hotellet inde i byen. Efter indtjekning 

mødes vi til et kort velkomstmøde.

Dag 2. Halifax, byens højdepunkter
Halifax ligger ved Nordamerikas største natur-

lige havn og har en stolt maritim arv. I flere 

århundreder var Halifax indgangen til konti-

nentet, og byen voksede til at blive Nova Sco-

tias vigtigste by og hovedstad. 

Vi har en hel dag i byen og dermed god tid til 

at få sjælen med. Vi bevæger os rundt til fods 

og besøger citadellet - den stjerneformede fæst-

ning - på en bakketop med god udsigt over byen. 

Nedenfor ligger Public Gardens, de offentlige vic-

torianske haver med rosenbede og springvand, 

der har været fælleseje siden 1867. På havne-

området styrer vi efter Pier 21 Museum, hvor 

indvandringsmuseets udstilling er vores mål. 

Herfra går vi op til Historic Properties, en flot 

samling af restaurerede pakhuse og bygninger, 

hvor frokosten sikkert står på en fiskesuppe 

eller Fish & Chips. 

Dag 3. Halifax - fyrtårnet ved Peggy´s Cove 
- UNESCO-arv i Lunenburg - Bridgewater 
Fra Halifax kører bussen os til det meget male-

riske fyrtårn ved Peggy’s Cove, et vigtigt pejle-

mærke for skibene, der sejlede over Atlanten 

til den nye verden. Fyrtårnet er muligvis det 

mest fotograferede sted i hele Canada.

Herefter kører vi til den maleriske fiskerby, 

Lunenburg, der i 1995 blev UNESCO-verdens-

arv på grund af sin unikke arkitektur fra den 

britiske kolonitid. På en gåtur oplever vi de 

smukke og farverige træhuse. Den gamle 

bydel står i sit grundrids, som den blev plan-

lagt i 1753, og er den 

bedst bevarede koloniale 

bosættelse i Nordamerika. 

I sin storhedstid var 

Lunenburg en vigtig 

søfartsby, hvor bl.a. skon-

nerten Bluenose blev byg-

get i 1921. Bluenose, der 

vandt fire kapsejladser 

og fik tilnavnet ’Nordat-

lantens Dronning’, pryder 

den canadiske 10 cent. Herefter fortsætter vi 

til Bridgewater for at overnatte.

Dag 4. Bridgewater - Saint John, tværs
over Bay of Fundy med kig til hvaler
På vej mod Fundy Bay besøger vi Fort Anne, 

som skotterne byggede og befæstede i 1629. 

Fortet ved Annapolisfloden var udsat for 13 

angreb og skiftede hænder syv gange.

Vi besøger også den befæstede Port Royal-

bosættelse, der er en kopi af én af Nordame-

rikas ældste europæiske bosættelser fra 1605-

13. Her får vi et indtryk af livet i en lille fransk 

udpost for godt 400 år siden.

Tilbage i nutiden spiser vi en maritim frokost 

på en typisk gårdhave-café, før vi tager færgen 

fra Digby. Vi krydser over Bay of Fundy til Saint 

John i New Brunswick. Bay of Fundy er ét af 

verdens naturskabte vidundere på grund af sit 

tidevand. 

I løbet af lidt over 12 timer strømmer omkring 

110 milliarder tons vand ind og ud 

af Fundy-bugten. Det skulle svare 

til den samlede vandmængde 

fra alle verdens floder i 24 timer. 

Den største forskel mellem flod 

og ebbe er målt til 17 meter ved  

Burntcoat Head, NS.

Vi håber at se hvaler under over-

farten, for tidevandet giver opti-

male forhold for kril, som mange 

af havets kæmper lever af.

Med fast grund under fødderne igen tager vi 

et nærmere kig på Saint John, der er Cana-

das ældste by og en spændende blanding af 

både fortid og nutid. Sightseeing inkluderer 

havnefronten, forsvarstårnet Carleton Martello 

Tower, Saint John City Market, Rockwood Park 

og Reversing Falls, hvor tidevandet og floden 

skiftes til at bestemme vandets retning. 

Dag 5. Saint John - Edmundston, ad Trans-
Canada Highway til New Denmark 

Efter en morgenvandring i Saint John inklusive 

Barbours General Store, en historisk landhan-

del, og Loyalist House fra 1817, ét af de få træ-

huse, der overlevede den store brand i 1877, 

fortsætter vi vores rejse gennem det skovrige 

New Brunswick mod provinsen Québec. 

Canada - på eventyr i det østlige Canada
17 dage 

Vi håber at se hvaler 
under overfarten, for 
tidevandet giver opti-
male forhold for kril, 
som mange af havets 
kæmper lever af
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Vi kører ad Trans-Canada Highway, der med 

sine 8.030 km motorvej forbinder Canada fra 

øst til vest. Dagens etape følger Saint John 

River, der altid har været en vigtig færdselsåre 

for malisse- og micmac-indianere, loyalister, 

acadier og danskere, 

og bringer os tæt på 

grænsen til Maine, 

USA.

I Hartland stopper vi 

ved verdens længste 

overdækkede bro på 

391 m og strækker ben, 

inden vi kører videre til 

New Denmark - det 

ældste danske sam-

fund i Canada - grundlagt i 1872. Floddalen 

bliver kaldt for kartoffelbæltet, og dyrkning af 

kartofler har præget området. Vi kører fra New 

Denmark til Edmundston, hvor vi overnatter.

Dag 6. Edmundston - Tadoussac, hvalsafari 
I dag finder vi vores franske gloser frem, for 

vi kører ind i Québec, der er den største af 

Canadas 10 provinser. Vi kører til landsbyen 

Tadoussac, der ligger på det nordvestlige 

hjørne af Saguenayflodens udmunding. Lige 

her oprettede franskmænd i 1600 den første 

handelsstation i det, der senere blev Canada. 

Den første vinter var så hård, at kun 16 ud 50 

bosættere overlevede.

Tadoussac er i dag et kendt udflugtsmål på 

grund af smukke beliggenhed og sine tilbud 

om hvalsafari, og vi skal naturligvis også ud på 

floden for forhåbentligt at se adskillige arter. 

Hvaler ses ofte, hvor Saguenayfloden munder 

ud i St. Lawrencefloden. Det lavvandede vand 

ved sammenløbet mellem de to 

floder er en rig fodringsplads. I 

Saguenayfloden lever den hvide 

belugahval. Vi satser på at se 

flere af de 10 hvalarter, der 

søger føde i disse floder bl.a. 

pukkelhval, finhval, kaskelothval, 

vågehval, grønlandshval og blå-

hval. Tilbage på landjorden er 

resten af eftermiddagen er til fri 

disposition.  

Dag 7. Tadoussac - Québec City, brusende
vandfald og UNESCO-arv i Québec
Vi kører opstrøms langs St. Lawrencefloden og 

stopper ved Montmorency Falls, det 84 m høje 

vandfald, der er næsten 30 m højere end Nia-

gara Falls. En kort køretur bringer os til Québec 

City. Provinsens hovedstad har godt en halv 

mio. indbyggere og er et stort turistmål, fordi 

den gamle bydels stenhuse og brostensbe-

lagte gader repræsenterer noget af det æld-

ste i Nordamerika - og til forveksling ligner en 

fransk provinsby.

Québec City blev grundlagt i 1608 som den 

første bosættelse i Ny-frankrig. Den er fransk 

kulturs vugge i Nordamerika, og på trods af et 

mangeårigt engelsk overherredømme har Qué-

bec City bevaret sit franske særpræg. Omkring 

95% af indbyggerne taler fransk. Byen betragtes 

af mange som den mest romantiske i Canada.

I 1985 blev Québec City udnævnt til UNESCO-

verdensarv for sin velbevarede gamle bydel, 

der som den eneste by nord for Mexico har en 

befæstet bymur, der i øvrigt er 4,6 km lang og 

har fire porte. Udsigten over St. Lawrenceflo-

den og skibstrafikken er fremragende fra Duf-

ferin Terrasse, en 671 m lang træterrasse, og 

fra citadellet, der hæver sig 60 m over floden.

Ved ankomsten til byen møder vi en lokal 

guide, der viser os byens vigtigste seværdig-

heder: Først latinerkvarteret, så Abrahams slet-

ter der er en historisk slagmark, hvor skiftende 

hære har kæmpet. Derfra Citadellet - et fort 

med 25 bygninger opført fra 1820-50, byens 

befæstninger samt det 5-stjernede hotel 

Château Frontenac og Notre-Dame-basilikaen. 

Dag 8. Québec City, tid på egen hånd i 
verdensarven og besøg hos First Nations
Formiddagen er til fri disposition - afslapning, 

shopping og flere oplevelser. Måske en gåtur 

til Old Port, den gamle havn? Det er et aktivt 

fritidsområde med bl.a. et marked og Musées 

de la Civilisation, et museum der dokumente-

rer og forklarer verden omkring os. 

Efter frokost skal vi på besøg hos repræsen-

tanter for Canadas oprindelige befolkning. I 

Québec-provinsen lever der 82.000 indianere, 

kaldet First Nations people. På Huron-Wendat 

Museet i udkanten af Québec City får vi en 

Udsigten over St. Lawren-
cefloden og skibstrafikken 
er fremragende fra Duf-
ferin Terrasse, en 671 m 
lang træterrasse

På vej mod New Denmark stopper vi ved verdens længste 
overdækkede bro i Hartland.

Vi skal på hvalsafari, hvor St. Lawrencefloden møder Saguenayfloden. Her er der godt med føde til 
havets kæmper og hele 10 arter besøger ofte disse floder. 

Canada - på eventyr i det østlige Canada
17 dage 
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MONTMORENCY FALLS OG TADOUSSAC

Med et fald på hele 84 meter er Montmorency 
Falls Canadas 7. højeste vandfald. Det ligger bare 
12 km fra Québecs centrum, og derfor stopper vi 
her på vejen til Québec-provinsens hovedstad.

Fra landsbyen Tadoussac sejler vi ud på hvalsa-
fari. Bagefter overnatter vi i landsbyen, der er den  
ældste europæiske bebyggelse, der kontinuerligt 
har været beboet i Canada, samt den ældste over-
levende franske bebyggelse i Nordamerika. 
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QUÉBEC CITY

Fransk kulturs vugge i Nordamerika bliver 
Québec City ofte kaldt. Den gamle bydels 
stenhuse og brostensbelagte gader er 
medvirkende til, at byen af mange betrag-
tes som den mest romantiske i Canada. 

Vi kigger på den gamle bydels befæstede 
bymur, der er den eneste af sin art nord 
for Mexico, og derfor er gjort til UNESCO 
verdensarv. 

Udsigten over St. Lawrencefloden nyder vi fra det 
5-stjernede Hotel Château Frontenac og den nærlig-
gende Dufferin Terrasse.
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Et karakteristisk stenhus i Old Montréal med tilstødende restau-
rant. Byen er pakket med spisesteder.

Montréal Skyline tager sig bedst ud i tusmørke.

rundvisning og ser udstillingen om dette indi-

anske folk og bliver klogere på dets historie 

og kultur. Museet er et nyt fortolkningscenter 

med interaktive udstillinger, der inviterer besø-

gende til at opdage stammelivet i de sidste 

600 år. Vi besøger langhuset og flere andre 

indianske bygninger, og der vil være mulighed 

for at nyde en 3-retters middag på La Traite 

Restaurant (dog for egen regning).

Dag 9. Québec City - Montréal, 
lidt til den søde tand
Om morgenen lægger vi Québec City bag os 

og kører gennem typiske franskcanadiske 

landsbyer og byer, hvor vi ser den lokale fran-

ske kultur. Vi følger ruten for Canadas første 

anlagte landevej, Chemin du Roy, der fra 1737 

forbandt hovedstaden Québec City og Mon-

tréal – en strækning på 280 km. 

Halvvejs når vi Trois Rivières, der blev opført i 

1610 som en grænsepost og forsvarsværk mod 

Irokeser-indianerne. Den udviklede sig til et 

handelscenter takket være sin placering, hvor 

St. Mauricefloden løber ud i St. Lawrencefloden. 

Byen fik sit navn (tre floder), fordi grundlæg-

gerne ankom med båd og talte tre floder, idet 

nogle øer delte St. Mauricefloden i tre.

I mange år har Trois Rivières været blandt ver-

dens største papirproducenter, men vi lader 

papiret ligge og kigger nærmere på en anden 

af Canadas store eksportsucceser, ahornsirup. 

Indianerne lærte nybyggerne at tappe saften 

af ahorntræer og koge den ind til den gyldne, 

velsmagende sirup. Québec producerer ca. 

90% af Canadas ahornsirup. Vi besøger en tra-

ditionel ahornsirup-producent, får en rundvis-

ning i Chez Dany’s sukkerhus med smagsprø-

ver samt spiser frokost i en atmosfære, der er 

typisk for "sugaring time" i Québec.

Mætte og sikkert med lidt sødt 

i håndbagagen kører vi dagens 

anden etape og ankommer til 

Montréal, der er Canadas næst-

største by - og den næststørste 

fransktalende by i verden. Stor-

montréals indbyggertal har pas-

seret 4 mio., og dermed lever 

halvdelen af Québec-provinsens 

befolkning her på og omkring en 

ø i St. Lawrencefloden.

Vi tjekker ind på hotellet, og om aftenen går vi 

ud og oplever fransk storbyliv i Nordamerika, 

finder et listigt sted at spise, hører musik og 

suger indtryk til os. 

Dag 10. Montréal, det franske kvarter
Franske opdagelsesrejsende gik i land her i 

1535, da de havde set en indiansk boplads 

nær flodbredden. Først i 1642 blev en perma-

nent bebyggelse ved navn Ville-Marie grund-

lagt i dette vildnis af 50 mænd og fire kvinder. 

Formålet var at ’frelse’ de hedenske vilde, men 

de færreste regnede med, at den franske mis-

sion ville overleve mere end et par uger. Iro-

keserne overså imidlertid den lille bosættelse i 

starten, og derfor fik de franske nybyggere tid 

til at bygge en palisade og indlede handel med 

især bæverskind.

For besøgende i dag er Montréals største 

attraktion den kosmopolitiske, næsten sydeuro-

pæiske atmosfære. Mødet 

mellem fransk og engelsk 

kultur tilsat andre etniske 

påvirkninger har skabt en 

unik cocktail. 

Byens indbyggere elsker mad 

og fest. Derfor giver byens 

knap 6.000 restauranter den 

højeste koncentration af spi-

sesteder i Nordamerika i for-

hold til indbyggertal, og med 

godt 110 festivaler årligt er 

der stort set altid gang i den. 

Om formiddagen tager en lokal guide os med 

på rundvisning i Montréal til det franske kvar-

ter og Old Montréal. Vi besøger Notre Dame-

basilikaen, der er én af de største kirker i 

Nordamerika. Byens største og bedste park, 

Mont Royal Park, summer af liv året rundt 

og har flere udsigtssteder. Det er kendt som 

’The Mountain’, bjerget, med sine 234 m over 

havet, og medvirkende til at byen fik sit navn – 

Montréal = et kongeligt bjerg.

I nærheden ser vi St. Josephs Oratory. Det er et 

kendt mål for pilgrimme, hvoraf en del kravler 

bodsgang op ad de 300 trin til kapellet.

Canada - på eventyr i det østlige Canada
17 dage 

I nærheden ser vi  
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Det er et kendt mål 
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gang op ad de 300 
trin til kapellet
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Vi får et kig udefra på Den Olympiske Park fra 

1976 og ser det finansielle distrikt, der blev 

grundlagt dengang Montréal var landets vig-

tigste by. Flere gode shoppingområder i byen 

bliver udpeget.

Resten af dagen er til fri disposition og egen 

videre udforskning af byen. Rejselederen står 

til rådighed med forslag og viser flere af byens 

spændende sider frem som fx The Under-

ground City – et 32 km underjordisk netværk, 

der forbinder shoppingcentre som Eaton Cen-

tre og Place Ville-Marie 

med hoteller, biografer, 

omkring 200 restau-

ranter, 2.000 butikker 

og gallerier samt 10 

metrostationer, bus-

terminaler, kontorer og 

kongrescentre. 

En halv mio. mennesker 

færdes dagligt under 

jorden, hvilket er ret behageligt både på varme 

sommerdage og i de kolde vintermåneder. 

Montréals mange kvarterer byder på forfri-

skende og skiftende panoramaer. Gå rundt i 

”Old Montréal” med sine maleriske brostensbe-

lagte gader og smukke, historiske grå kalksten-

bygninger, "Latinerkvarteret" i St. Denis Street 

med sine livlige udendørs caféer, gadeartister 

og musikanter samt ”Le Plateau Mont Royal” 

der er byens franske bohemekvarter, og her er 

byens stolthed, musikeren og poeten Leonard 

Cohen født, opvokset og ligger begravet.

Vil I opleve byen over jorden, kan I leje en bycy-

kel, Bixi, og udforske én af Nordamerikas mest 

cykelvenlige byer på to hjul.

Dag 11. Montréal - Mont Tremblant, 
ud i naturen, hvor bjørne og pumaer bor
Fra morgenstunden lægger vi storbyens jag bag 

os og rejser længere ind i landet for at nyde 

stilheden og den storslåede 

natur i Laurentian Mountains. 

Ruten slynger sig gennem 

robuste, skovklædte bakker og 

dybe dale, forbi søer og langs 

floder til Mont-Tremblant Park, 

Québecs ældste provinspark. 

Denne bjerg- og skovrige 

region er rig på flora og leverer 

levesteder for bl.a. elg, hjort, 

bæver, flododder, ulv, jærv, ræv, sort bjørn og 

puma samt 194 fuglearter. Vi håber at få nogle 

prægtige eksemplarer at se. Om vinteren er det 

Østcanadas bedste skiområde, og resten af året 

er det velbesøgt af naturelskere, der vandrer, 

cykler, sejler kano m.v.

Ved ankomsten til hotellet snører vi vandre-

skoene og går på opdagelse i naturen. Vores 

lokale guide tager os med på en 3-4 timers tur 

og fortæller om det, vi ser. Vi gør ophold ved 

Discovery Center, der har udstillinger om natur 

og dyreliv i parken, og vandfaldet, Devil’s Falls, 

og undervejs spiser vi en picnicfrokost. 

Dag 12. Mont Tremblant - Ottawa, 
UNESCO-verdensarv ved Rideaukanalen
Efter morgenmaden kører vi til Canadas hoved-

stad, Ottawa, der er en ung by selv efter canadi-

ske forhold. Den var en lille, men barsk tømmerby 

kaldet Bytown grundlagt i 1826 og liggende 

ned til Ottawafloden - meget langt fra den has- 

tigt voksende civilisation. Men i 1855 fik Bytown 

navnet Ottawa, og to år senere valgte Queen 

Victoria at gøre byen til Canadas hovedstad.  

Dronningens overraskende valg og dermed 

fravalg af storbyerne Toronto og Montréal blev 

mødt med chok. Siden har Ottawa vokset sig 

stor til 1,3 mio. indbyggere, og den grimme 

ælling er blevet til en moderne hovedstad med 

et imponerende udvalg af museer, gallerier, 

offentlige monumenter og andre attraktioner.

Det var opførelsen af Rideaukanalen, der med-

virkede til, at Ottawa endte som hovedstad. 

Kanalen havde et militært formål for de britiske 

styrker og skulle skabe en sikker rute mellem 

Montréal og Kingston ved Lake Ontario, så bri-

terne kunne slippe for at besejle den strækning 

af St. Lawrencefloden, der grænser op til staten 

New York. Netop her havde de under krigen i 

1812 været let bytte for amerikanske kanoner.

Vil I opleve byen over jor-
den, kan I leje en bycykel, 
Bixi, og udforske én af 
Nordamerikas mest cykel-
venlige byer på to hjul

De 4. mio. indbyggere i Montréal lever livet og går meget ud. 
Byen holder en ny festival flere gang om ugen.

Montréals ældste bydel ligger ned til floden og byder på mange seværdigheder - bl.a. museer 
og gallerier.

Canada - på eventyr i det østlige Canada
17 dage 
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MONT TREMBLANT OG 
LAURENTIAN MOUNTIANS

I vintersæsonen er det Østcanadas bedste 
skiområde, men resten af året er det den 
overdådige natur, der trækker gæsterne til. 

Vi skal ud at vandre med en lokal guide, 
og målet er at få noget af dyre- og fug-
lelivet at se foruden den varierede natur 
med floder, vandfald og søer mellem 
skovklædte bjerge.
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OTTAWA, RIDEAU CANAL 
OG THOUSAND ISLANDS

I Canadas hovedstad indfanger vi stem-
ningen langs Rideau Canal, shopper lidt 
på Byward Market og udsøger os en god 
restaurant i markedskvarteret. 

Men vi skal også se det, der følger med at 
være hovedstad; Parlamentsbygningen og 
flere nationale museer, der er i særklasse. 
Herunder The History Museum, der fortæl-
ler hele Canadas historie.

Fra Ottawa kører vi til Kingston ved Ontario-søen. Her tager en båd os med på tur blandt de tusind øer, der ligger spredt, hvor søen bliver til St. Lawrencefloden. 
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En historisk sporvogn i Toronto minder om tiden 
efter de hestetrukne men før nutidens strømlinede.

Udsigten over Toronto Skyline set fra Ontariosøen. CN-Tower stikker af i højden.  

Rideaukanalen blev i 2007 UNESCO-verdens-

arv. I dag ser vi dens udløb i Ottawa, og i mor-

gen følger vi den på vejen til Kingston. Om 

vinteren er otte km af kanalen i Ottawas cen-

trum omdannet til verdens største skøjtebane. 

Mange af de lokale løber på skøjter til og fra 

arbejde og uddannelse.

Under vores sightseeing i Ottawa besøger vi 

bl.a. Parliament Hill, hvor parlamentet ligger og 

premierministerens og guvernørens residens 

(dronningens repræsentant i Canada). To af 

hovedstadens mange museer bruger vi lidt tid 

på, da de er i særklasse - både deres arkitektur 

og deres udstillinger. 

The History Museum fortæller Canadas historie 

fra den oprindelige befolkning, over vikingerne 

til europæernes ankomst og kolonisering af 

kontinentet, mens kunstmuseet National Gal-

lery udstiller den største samling af canadisk 

kunst. Rundturen slutter på Byward Market, 

der foruden et 200 år gammelt marked er 

et helt kvarter med 120 spisesteder og gode 

caféer og pubber. 

Dag 13. Ottawa - Kingston, 
langs Rideau Canal Waterway
Vi forlader Ottawa og kører mod Kingston ved 

Lake Ontario og kommer forbi to floder, udgra-

vede kanaler og 16 søer, der er forbundet og 

tilsammen udgør den 202 km lange Rideau 

Canal Waterway. Kanalen blev bygget mellem 

1826 og 1832 og kostede over 1.000 arbej-

dere livet – langt de fleste døde af malaria. 

Kanalen har 47 sluser fordelt på 23 slusesta-

tioner. Vi stopper ved et par af dem samt i små 

lokalsamfund undervejs.

Vores næste mål er et hyggeligt besøg i Upper 

Canada Village - et levende frilandsmuseum der 

viser, hvordan livet formede 

sig i en østcanadisk landsby i 

1860’erne. Herfra følger vi St. 

Lawrencefloden til Kingston, 

hvor vi skal overnatte.

Kingston har en broget fortid. 

Den blev grundlagt af fransk-

mænd i 1673, overtaget af 

briterne, der gjorde byen til 

britisk flådebase for The Great 

Lakes og var fra 1841-44 hovedstad i den briti-

ske Canada-provins.

Dag 14. Kingston - Toronto, smuk sejlads
mellem 1000 øer og udsigt fra CN Tower
Dagens første oplevelse ligger til søs, hvor 

vi skal på et krydstogt mellem de tusind øer, 

Thousand Islands. Irokeser-legender fortæller, 

at en god ånd kæmpede mod en ond ånd om 

kontrollen over St. Lawrencefloden. De kastede 

kæmpe klippestykker efter hinanden og mange 

faldt i floden, hvor den møder Lake Ontario. 

Den gode ånd vandt, og freden sænkede sig 

atter over området. På de nye granitøer i floden 

voksede træer op. Thousand Islands var skabt.

Efter det smukke krydstogt forlader vi Kings-

ton, og vi vil nyde en behagelig køretur mod 

vest. Langs nordkysten af Lake Ontario pas-

serer vi endeløse kilometer af landbrugsjord. 

Vi ankommer til dynamiske Toronto om efter-

middagen. I Canadas største by lever over seks 

mio. mennesker, når forstæderne tælles med. 

Toronto anses for at være den mest multikul-

turelle storby i verden.

På vores sightseeingtur får vi 

det store overblik over Toronto 

fra CN Towers udsigtsdæk 

447 m over jorden. Er vejret 

klart, kan vi se til Niagara 

Falls. Nærved ligger Rogers 

Center, der tidligere hed Sky 

Dome. Det er et imponerende 

sportsstadion.

Et udsnit af byens farverige befolkning møder 

vi på St. Lawrence Market mellem det store 

udbud af friske fødevarer, og når vi passerer 

Chinatown. 

Det historiske kontorhus, Flat Iron Building 

kører vi forbi, ligesom byens nye og gamle råd-

hus, University of Toronto, samt Queen's Park, 

hvor Ontarios parlament ligger. Vi kører videre 

gennem finansdistriktet, og nær Lake Ontario 

kommer vi til byens kæmpestore Messecenter, 

Exhibition Place og det historiske Fort York, der 

beskyttede byen mod angreb fra søsiden. 

Toronto er kendt for sin scenekunst og sit nat-

teliv, og så er byen det sikreste sted at færdes i 

rækken af Nordamerikanske storbyer.

Canada - på eventyr i det østlige Canada
17 dage 

På vores sightseeing-
tur får vi det store 
overblik over Toronto 
fra CN Towers udsigts-
dæk 447 m over jorden
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Dag 15. Toronto, udflugt til 
Niagara Falls og vinsmagning
Fra Toronto tager vi på en heldagsudflugt for 

især at opleve Niagara-vandfaldene. På vejen 

derned kører vi gennem den sydlige del af ’Den 

gyldne Hestesko’, som en række sammenvok-

sede byområder fra Oshawa nord for Toronto 

til Niagara Falls i syd, kaldes. Dette er ét af ver-

dens rigeste områder og Canadas kraftcenter, 

hvor en fjerdedel af alle canadiere lever. 

Et af verdens naturskabte vidundere, de tre 

vandfald under fællesnavnet Niagara Falls, er 

ikke for ingenting blevet én af de største turist-

attraktioner i Nordamerika med 12 mio. besø-

gende om året. Hvert minut styrter 110.000 

kubikmeter vand ud over kanten. Det svarer til 

en mio. fyldte badekar.

Vandmasserne kommer fra Lake Erie og føres 

af Niagarafloden til Lake Ontario. Floden dan-

ner grænsen mellem Canada og USA. Horse-

shoe Falls ligger på den canadiske side og er 

langt det største med sine 780 meters bredde 

og 57 meters højde, mens American Falls er 

320 m bredt og i højden svinger mellem 21 

og 30 m. Det lille Bridal Veil Falls er bare 17 m 

bredt og 24 m højt.

Iført røde regnslag sejler vi med Voyage to the 

Falls og kommer tæt på de enorme vandmas-

ser, der vælter ud over klipperne og buldrende 

falder ned mod os. Andre turister går bag 

vandmurene eller tager en helikoptertur eller 

nøjes med at betragte naturkræfterne fra sik-

ker afstand i et udsigtstårn.

Omkring vandfaldene er opvokset både en 

canadisk by og en amerikansk by ved navn Nia-

gara Falls. De kaldes ’The 

Honey Moon Capital’ og 

er med kasinoer og andre 

tivoliagtige attraktioner det 

tætteste Canada kommer 

på Las Vegas.

Niagarahalvøens vingårde 

producerer ca. 90% af al 

canadisk vin. Vi besøger 

Inniskillin Wines, der er 

verdens førende inden for 

icewine, og smager deres 

prisvindende vine. Inniskil-

lin Wines ligger med sine frodige vinmarker 

ved Niagarafloden.

Vi lægger også vejen forbi Niagara-on-the-

Lake, der er blevet kendt som hjemsted for The 

Shaw Festival. Hvert år fra april til november 

opfører tre teatre stykker skrevet af den bri-

tiske dramatiker Georg Bernard Shaw og hans 

samtidige. Byen på bredden af Lake Ontario er 

utrolig hyggelig og lokkende med sine mange 

små butikker, gallerier og caféer.

Dag 16. Toronto, kunstgalleri, 
shopping og hjemrejse
Inden vores afrejse fra Canada har vi tid til en 

sidste udflugt. Om formiddagen besøger vi det 

livlige Toronto Harbourfront Centre og efter fro-

kost det berømte kunstgalleri i Ontario, AGO. 

Mellem havnepromenadens parker og mari-

naer besøger vi kulturcentret, 

der dels skaber dels lægger 

plads til godt 4.000 arrange-

menter årligt: teater, dans, 

koncerter og etniske madfe-

stivaler – men også kunst-

håndværk og håndværksmes-

ser. Her er fire permanente 

arbejdende værksteder; Kera-

mik, glas, metal og tekstil. 

Queen's Quay Terminal ved 

siden af Harbourfront Center 

er et tidligere lager omdan-

net til bl.a. et indkøbscenter med high-end-

butikker og restauranter. Her er tid til de sidste 

indkøb, hvis der er plads til mere i kufferten. 

Vores sidste stop er Art Gallery of Ontario, AGO, 

der er blevet et arkitektonisk mesterværk i sig 

selv, efter det i 2008 blev ombygget og udvidet 

for over 1 mia. kr. Galleriet har den største sam-

ling af canadisk kunst – herunder The Group of 

Seven, der er landets mest berømte kunstner-

gruppe. Se også de smukke inuit-skulpturer og 

Henry Moore Sculpture Centre. Om eftermidda-

gen kører vi til lufthavnen og flyver hjem. 

Dag 17. Ankomst Danmark

Iført røde regnslag sejler 
vi med Voyage to the 
Falls og kommer tæt på 
de enorme vandmas-
ser, der vælter ud over 
klipperne og buldrende 
falder ned mod os

Canada - på eventyr i det østlige Canada
17 dage 

Vi har tid til at nyde Toronto på vores sidste dag. Vi besøger det internationalt anerkendte kunstgalleri, Art Gallery of Ontario, AGO, 
der ligger i Toronto. Bygningen er efter ombygning blevet et kunstværk i sig selv.
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På Niagara-halvøen bliver op mod 90% af al canadisk vin 
fremstillet. Vi besøger én af de bedste og mest anerkendte 
vinproducenter og får smagsprøver på bl.a. Icewine.

NIAGARA FALLS OG 
NIAGARA-ON-THE-LAKE

Ét af naturens vidundere oplever vi på nærmeste 
hold, når vi sejler tæt på vandmasserne, der styr-
ter ned i Niagara-floden. Særligt det hesteskofor-
mede vandfald på den canadiske side er overvæl-
dende kraftfuldt.

Den hyggelige teaterby Niagara-on-the-lake er et 
stop værd. Vi skal ikke se skuespil, men shoppe 
lidt og holde en afslappende kaffepause. 
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