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Nobel	  Kanadaresa:	  	  
	  

265	  mil	  i	  Munros,	  Gretzkys	  
och	  Bells	  fotspår	  
	  
Intresset	  för	  resor	  till	  Kanada	  är	  på	  uppåtgående.	  I	  jämförelse	  med	  förra	  året	  har	  
arrangören	  MyPlanet	  ökat	  försäljningen	  med	  25	  procent.	  Nu	  lanseras	  en	  
bilrundresa	  i	  Nobelpristagaren	  Alice	  Munros,	  hockeylegenden	  Wayne	  Gretskys	  
och	  uppfinnaren	  Graham	  Bells	  fotspår	  genom	  storslagen	  natur,	  storstäder	  och	  
pittoreska	  byar.	  
	  
-‐	  Kanada	  är	  fortfarande	  ganska	  okänt	  bland	  svenska	  resenärer,	  men	  Alice	  Munros	  
Nobelpris	  i	  litteratur	  tycks	  nu	  ha	  väckt	  mångas	  intresse	  för	  landet,	  säger	  Susanne	  Ritzén	  
Österberg,	  VD	  på	  MyPlanet.	  
	  
Den	  265	  mil	  långa	  rundresan	  i	  Kanada	  tar	  sin	  början	  i	  den	  multikulturella	  storstaden	  
Toronto,	  Kanadas	  största	  stad	  med	  Harbour	  Square	  Park,	  CN	  Tower	  och	  hockeyklubben	  
Maple	  Leafes	  med	  inte	  mindre	  än	  fem	  svenska	  spelare.	  Turen	  fortsätter	  sedan	  via	  den	  
välbevarade	  trähusstaden	  Niagara-‐on-‐the-‐lake	  till	  landet	  i	  särklass	  största	  
turistattraktion,	  Niagarafallen.	  	  
	  
Genom	  Ontarioprovinsens	  oändliga	  fruktodlingar,	  picknickområden,	  parker,	  vingårdar	  
och	  välbevarade	  kolonialsamhällen	  färdas	  resenärerna	  i	  landskap	  där	  Alice	  Munro,	  årets	  
Nobelpristagare	  i	  litteratur,	  föddes	  och	  växte	  upp.	  	  
	  
Under	  vistelsen	  i	  Ontario	  rekommenderas	  ett	  stopp	  för	  en	  tur	  till	  fots	  eller	  med	  kanot	  i	  
nationalparken	  Algonquin.	  Här	  lever	  både	  svartbjörn,	  tvättbjörn	  och	  283	  olika	  
fågelarter.	  Regionen	  är	  också	  känt	  för	  sina	  småsamhällen	  av	  mennoniter	  och	  Amish-‐folk	  



MyPlanet etablerades 1963 och är idag Skandinaviens ledande arrangör av skräddarsydda resor till Australien, Nya 
Zeeland, USA, Kanada och Sydafrika. Resorna säljs exklusivt över disk och per telefon av egna resekonsulter med bred 
erfarenhet av resmålen och produkterna. Bil- och husbilssemestrar är ett av specialistområdena. Målgruppen är framför 
allt par och barnfamiljer. Totalt har MyPlanet 90 anställda i Göteborg, Århus och Köpenhamn. Företaget är en del av 
TUI Travel Plc., världens största resekoncern med över 30 miljoner kunder per år.	  
	  

där	  tiden	  tycks	  stå	  stilla	  och	  influenserna	  från	  omvärlden	  fortfarande	  är	  relativt	  
begränsade.	  
	  
Det	  ena	  pittoreska	  samhället	  efter	  det	  andra	  kantar	  resvägen.	  I	  Brantford,	  känt	  för	  sina	  
telefoner,	  ishockey	  och	  indianreservat	  finns	  bland	  annat	  ett	  stort	  konstgalleri	  som	  
rymmer	  både	  indian	  och	  nutida	  konst.	  Här	  föddes	  några	  av	  Kanadas	  stoltheter:	  Wayne	  
Gretzky	  och	  Graham	  Bell.	  
	  
Ett	  annat	  mål	  är	  tvillingbyn	  Kitchener-‐Waterloo	  med	  sitt	  välbevarade	  centrum	  av	  trähus	  
som	  varje	  år	  står	  värd	  för	  Nordamerikas	  största	  oktoberfest.	  Två	  gånger	  i	  veckan	  hålls	  
dessutom	  en	  stor	  lantbruksmarknad	  med	  korv,	  ost,	  öl	  och	  andra	  jordbruksprodukter.	  	  
	  
I	  natursköna	  Midland	  med	  30	  000	  öar,	  tas	  besökarna	  350	  år	  tillbaks	  i	  tiden	  i	  ett	  
rekonstruerat	  Jesuitsamhälle	  med	  hjälp	  av	  guider	  i	  tidsenliga	  kläder.	  
	  
Under	  rundresan	  ingår	  förutom	  stopp	  i	  Ontarioregionen	  även	  besök	  och	  övernattningar	  
i	  Ottawa,	  Québec	  City	  och	  Montreal.	  Resan	  sker	  på	  egen	  hand	  i	  hyrbil	  med	  förbokade	  
övernattningar	  på	  hotell	  efter	  en	  planerad	  resrutt	  som	  kan	  justeras	  efter	  resenärernas	  
önskemål.	  
	  
Om	  resan:	  	  
Bilrundresan	  ”Östra	  Kanada	  –	  I	  Munros	  fotspår”	  omfattar	  totalt	  16	  dagar.	  I	  resan	  ingår	  
bland	  annat	  flyg	  tur/retur	  till	  Toronto,	  14	  övernattningar	  på	  medelklasshotell,	  hyrbil	  i	  
15	  dagar	  och	  1	  timmas	  minikryssning	  från	  Rockport.	  Pris:	  från	  12	  540	  kr/person.	  
	  
Resans	  övernattningar:	  
Toronto,	  Niagarafallen,	  Kitchener-‐Waterloo,	  Midland,	  Pembroke,	  Ottawa,	  Tremblant,	  
Québec	  City,	  Montreal	  och	  Gananoque.	  
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