
FranKoFIle Canada 
- QueBeC explorer
9 DAGE / 8 næTTER
2 nætter Montreal . 2 nætter Quebec City . 1 nat l´Île-Aux-Coudres . 
1 nat Saguenay Region . 2 nætter St. Alexis-des-Monts

CAnADA on whEElS

På samme måde som englænderne koloniserede den syd-
lige del af nordamerika, bosatte franskmændene sig i den 
nordlige del. I dag bærer byer som montreal og quebec city 
stadig stærkt præg af den franske fortid. montreal er verdens 
næststørste franske by og 70% af indbyggerne har fransk som 
modersmål. quebec city er lige en tand mere fransk med de 

eneste tilbageværende bymure i nordamerika og sine ca. 95% 
fransktalende indbyggere. Arkitekturen er også overvejende 
fransk med det dominerende chateau Frontenac i centrum og 
i gyderne omkring havnen. oplev de to meget franske byer og 
oplev forrygende natur, kultur og dyreliv i provinsen quebec på 
denne 10 dage lange tur.

dag 1-2: montreal
Ved ankomst til Montreal lufthavn afhenter I jeres lejebil 
og kører ind til hotellet. Afhængig af tidspunktet har I nu 
tid til at gå lidt på opdagelse i byen, der med sine 3,5 mio. 
indbyggere er den næststørste by i Canada – og i øvrigt 
også den næststørste fransktalende by i verden. For i og 
med at 2/3 af byens indbyggere har fransk som moder-
smål, er Montreal virkelig fransk. hvor Toronto læner sig 
mere op ad engelsk kultur og Quebec ad den franske, 
forener Montreal de to vidt forskellige kulturer og tilsæt-
ter lidt canadisk særpræg og atmosfære. Montreal ligger 
på en ø i St. lawrence River og blev grundlagt som ’Ville 
Marie’ Senere tog byen navn efter det kongelige ’bjerg’, 
Mont Royal, der i dag udgør en af byens ca. 350 parker. 
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), havneprom-
enaden, den gamle bydel, Underground City og måske et 
par museer som MAC og MoMA. Det særprægede sta-
dion, olympic Park, som der er mange anekdoter om, samt 
førnævnte Parc du Mont Royal et også et besøg værd.
overnatning (2 nætter): Courtyard Marriott Montreal. 
Parkering ca. CA$ 18 pr. døgn

dag 3-4: 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 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 tilba-
geværende bymur og er fredet af UnESCo som en del af 
verdens kulturarv.  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. 
overnatning (2 nætter): hotel Gouverneur Sainte-Foy, 
Quebec City. Gratis parkering

dag 5: Quebec City – l’Île-aux-Coudres 
(Kørsel ca. 115 km)
I dag går jeres tur langs nordkysten af St. lawrence Riv-
er ud i provinsen Quebec. Der er flere muligheder for at 
stoppe, strække ben og nyde udsigten undervejs til Baie 
St. Paul, f.eks. i St-Ferreol 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 
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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. I kan leje 
cykler eller kajakker,
overnatning: hôtel Motel Cap-Aux-Pierres, l’Île-Aux-Coudres. 
Gratis parkering

dag 6: l’Île-aux-Coudres – saguenay region via 
tadoussac (kørsel ca. 255 km)
På den smukke tur til Chicoutimi omkring lac-St-Jean 
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 tiltræk-
ker hvert år hvalkiggere i tusindvis, da området er hjemsted 
for flere forskellige hvalarter. når I fortsætter mod dagens 
bestemmelsessted, bør I følge Saguenay-fjorden og vandre 
i området omkring Sainte-Rose-Du-nord på nordsiden af 
fjorden. 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.

Del af aktivitetspakken: Fra Tadoussac sejler I ud på St. 
Lawrenc-floden og ser efter vågehvaler, finhvaler og ikke 
mindst verdens største pattedyr, blåhvalen. Højsæsonen 
for hvalkigning er fra juni til september.
overnatning: hotellerie Cepal Villégiature, Jonquiere. 
Gratis parkering

dag 7: saguenay – st. alexis-des-monts 
(kørsel ca. 440 km)
Byerne Jonquiere og Chicoutimi byder på et par mindre 
seværdigheder, bl.a. Chicoutimis gamle papirmølle, der en-
gang var verdens største. Byen er kendt for sine blåbær med 
chokoladeovertræk - trappist-munkene laver de bedste af 

slagsen. omkring lac-St-Jean, der er kilden til Saguenay-
fjorden, finder man et indianerreservat nær Roberval, som 
byder på et museum om den lokale stammes historie. Ikke 
langt fra reservatet kan I opleve spøgelsesbyen Val-Jalbert 
inden I sætter kursen sydpå ad hovedvej 155.
Inden byen Shawinigan kommer man til den lille la Mau-
ricie national Park. naturen omkring lake wapizagonke er 
betagende med sine vandfald, høje klipper og sandstrande 
krydret med et rigt dyreliv. Efter en lille pause i national-

parken fortsætter I forbi Shawinigan.
overnatning (2 nætter): Sacacomie lodge, St-Alexis-des-Monts.
Gratis parkering 

dag 8: st. alexis-des-monts
hele dagen kan I bruge i området omkring lac Sacacomie 
og i Mastigouche naturreservat. En række ture kan arrang-
eres direkte på hotellet, men ellers 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 lac Sacocomie.
Er I mere til bylivet, kan I lægge vejen forbi Shawinigan, der 
dog er en søvnig mellemstor by, eller I kan besøge den lidt 
større Trois Rivieres på den anden side af St. lawrence. 

dag 9: st. alexis-des-monts – montreal 
(Kørsel ca. 160 km)
Så er turen slut og I kører til lufthavnen i Montreal, hvor 
bilen afleveres. 

quebec

”tag en drink på en af Jonquieres mange 
caféer på hovedgaden, rue saint dominique”

aKtIVItetspaKKe:
Køb udflugter hjemmefra og få ekstra oplevelser på 
turen:
•  Dag 6: 3 timers hvaltur på St. Lawrence Floden 

fra Tadoussac
Pris for voksen: kr. 190
Pris for barn 0-12 år: kr. 125
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periode pris pr. person ved

mm mmm mmmm
i ét vær.
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i 2 vær.

03/05-05/07  5.290  3.955  3.285  4.635 

06/07-14/08  5.480  4.080  3.380  4.730 

15/08-12/10  5.290  3.955  3.285  4.635 

Pris pr. person over 12 år. Børn u/12 år bor gratis i forældrenes 
værelse - max 4 personer pr. værelse
prisen inkluderer: 
ü  8 dages hERTZ billeje i en gruppe C-bil - se side 9 for be-

tingelser for billeje og hvilke ydelser, der er inkluderet i bil-
lejen. 

ü  8 overnatninger på de nævnte hoteller i ét værelse med 2 
dobbeltsenge (queensize). hvis I bor 3 personer på værelset, 
er der altså ikke 3 senge. 

ü  omfattende turbeskrivelse og kortmateriale på engelsk, som 
udleveres på det første hotel på turen.

7




