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KANADA • NASHVILLE • TEXAS 27 oktober -11 oktober 2020 

Så är det dags för en ny superintressant rundresa västerut. Vi följer upp de senaste succéresorna, nu med en 
verkligt spännande rutt som tar dig både till Kanada och USA. 

Flera av platserna ligger högt på våra resenärers önskelista.  Ett verkligt omväxlande program med storstäder, 
småorter, natur, kultur och politik, historia och nutid. 

Vi flyger till Montreal där vi hinner med ett kort besök. Vidare i fransktalande Kanada till Quebec City, östra 
Kanadas populäraste stad. Bussresa via huvudstaden Ottawa. En kort båttur i vackra Thousand Islands. Mer 
vatten i Niagara Falls. Från Toronto flyg till countryns huvudstad Nashville. Nu ännu populärare i Sverige efter TV 
programmet ”Jills Veranda”. Här kan vi bli både nostalgiska och lyssna till den moderna countryn.   

Nu väntar Texas med stort T. Först charmiga och populära San Antonio med starka mexikanska influenser och 
dessutom med historiska rötter. Buss via Texas karga boskapslandskap, via Bandera och Fredericksburg till 
Dallas vars skyline alla känner till efter TV-serien med samma namn. Vi besöker Southfork såväl som området 
kring Elm Street där JFK mördades. Vi bor i charmiga och historiska The Stockyards i Forth Worth. 

 

 

Dag 1. Söndag 27/9 Göteborg - Frankfurt - Montreal 
Avresa från Göteborg med Lufthansa till Frankfurt, där byter vi till atlantflyget för att ta oss till Montreal. Under 
färden över atlanten serveras lunch och även en lättare måltid innan landning i Montreal på Trudeau 
International Airport sen eftermiddag lokal tid. Vi har blivit 6 timmar yngre under atlantflygningen!! Efter pass- 
och tullformaliteter möter vår fantastiska reseledare upp. Med buss tar vi oss till Le Nouvel Hotel för 
övernattning. 

Dag 2. Måndag 28/9  Montreal - Quebec City 
Efter gemensam frukost är det dags att bekanta oss lite med Montreal. Vi gör en kort sightseeingtur. 

Montreal, och även Quebec City, ligger i den fransktalande delen av Kanada, så här gäller det att damma av sin 
skolfranska. Det är dock Ingen fara om den hamnat i glömska, engelska går också bra. 

Montreal är faktiskt efter Paris den största fransktalande staden i världen. Vi vet alla att kanadensarna är 
sportintresserade och Kanada har varit värd för de olympiska spelen flera gånger och har bl.a hållits här i 
Montreal. Vem kan glömma när Bernt Johansson cyklade över mållinjen under OS 1976 som förste man och 
guldet var säkrat. Fyra guld och ett silver blev medaljskörden under detta OS. Nu har ju faktiskt Montreal mera 
att visa oss. Denna historiska stad med sin Notre Dame Basilika och sina majestätiska byggnader har en 
avslappnad atmosfär. Precis som andra kanadensiska städer, har stadens olika kvarter sina egna personligheter; 
Quartier Latin, Little Italy och Chinatown bara för att nämna några. Bästa sättet att få en överblick över detta är 
att besöka platsen som gett staden sitt kungliga namn, nämligen Mount Royal. 
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Vid lunchtid tar vi oss vidare med buss till den fantastiska och historiska staden Quebec City. Här börjar vi med 
en tur som tar oss förbi The Parliament där provinsregeringen huserar. Byggnaden är bl.a utsmyckad med 26 
bronsstatyer som föreställer historiska personer. Närliggande Plains of Abraham är platsen där engelsmän och 
fransmän kämpade om staden 1759. La Citadelle var Nordamerikas största fort och byggdes ursprungligen för 
att försvara platsen mot den amerikanska invasionen som aldrig kom. Vi kör in i grönområdet och till en 
utsiktsplats där vi kan se en del av gamla staden och dess hamn vid St Lawrencefloden.  Incheckning på Hotel Le 
Concorde som ligger på promenadavstånd från Vieux Quebec, den gamla stadsdelen.  På kvällen gemensam 
middag. 

Dag 3. Tisdag 29/9  Quebec City 

Vi har en hel dag att njuta av denna vackra historiska pärla som Quebec City är. Framförallt är det Vieux Quebec 
som lockar. Efter frukost tar vi en gemensam promenad och målet är naturligtvis de gamla historiska kvarteren. 
Quebec City finns på UNESCOs världsarvslista och där platsar den verkligen. I staden finns en blandning av över 
400 års historia med mycket europeiska influenser och det mesta finns inom ringmurarna. En stadsdel med 
charmiga trånga gränder, härliga promenadstråk längs Dufferin Terrace och flera museer bl.a. det intressanta 
Musee de la Civilisation. Där finns också byggnader med fantastiska väggmålningar. En Funicular, typ bergbana, 
tar oss mellan den övre delen ner till Quartier du Petit Champlain med kullerstensgator (högklackat 
rekommenderas inte) och mysiga små affärer. Efter promenaden kanske en del vill unna sig en drink i baren på 
det välkända Hotel Chateau Frontenac, eller åtminstone kika in denna slottsliknande byggnad. 

Resten av dagen till egen disposition. 

 

 

 

 

 

 
 

Dag 4. Onsdag 30/9 Quebec City – Ottawa 
Efter frukost lämnar vi Quebec City, provinsens huvudstad, för att ta oss till hela landets huvudstad nämligen 
Ottawa – som faktiskt är en av de mer okända huvudstäderna. Desto mer känd är Erik, ”Världens Bästa 
Karlsson”, som spelat flera säsonger i Ottawa Senators! Vi kör längs den nordvästra sidan av St Lawrence, en av 
Kanadas mäktigaste floder. Floden bjuder på vackra vyer. Ottawafloden tar sedan över innan vi når 
huvudstaden. Vid Ottawa River ligger den mäktigaste platsen i staden, nämligen Parliament Hill. Detta är hjärtat 
för det politiska och kulturella livet. Kanadas politik är spännande och mänsklig. Idag är det sonen till den 
välkände premiärministern Trudeau som styr, nämligen Justin Trudeau. Andra prominenta byggnader som vi 
passerar är Confederation Building, High Supreme Court, National Gallery och National War Memorial of 
Canada.  Även Ottawa har sin Notre Dame Cathedral Basilika. 20 000 år av mänsklig historia kan man studera på 
Canadian Museum of History. Bara byggnaden i sig är värd att titta på från utsidan. Rideau Canal är en skön oas i 
staden. Det finns även flera marknader i staden, den populäraste är Byward Market. 

Incheckning på Hotel Novotel. 
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Dag 5. Torsdag 1/10  Ottawa - Thousand Island  - Toronto 

Bussresan fortsätter i sydvästlig riktning mot Rockport. I Thousand Island gör vi en timmes båttur som tar oss 
förbi både obebodda som bebodda öar och åker förbi Fort Henry som invaderas av besökare från hela världen 
året runt. Fortet var en gång en viktig handelsplats för trappers och indianer och har stor plats i den 
kanadensiska historien. På öarna finns det även slott, vackra villor, sommarhus, fyrtorn m.m. Färden går vidare 
mot landets största stad Toronto. En modern och verkligt kosmopolitisk stad men även med charmiga äldre 
stadsdelar som Old Town och Distillery Historic District lockar till en liten promenad. St Lawrence market från 
1803 är ett mecca för den matintresserade. Toronto är verkligen en mångkulturell stad och fler än 140 olika 
språk talas här. Man uppskattar att över hälften av Torontos invånare är födda utanför Kanada.  

Kanadensarna är verkligt idrottsintresserade och inte 
minst Torontobor. Stadens hockeylag har haft många 
namnkunniga svenskar, bl.a. Börje Salming och Mats 
Sundin som nästan är helgonförklarade och naturligtvis 
återfinns i Hockey Hall of Fame. Idag är William Nylander 
storstjärna. En byggnad som utmärker sig i Torontos 
skyline är CN Tower, där en utvändig hiss tar en upp 350 
meter. Kan göras på egen hand.    Vi bor på Chelsea 
Hotel, med mycket centralt läge. 

 

 

Dag 6 Fredag 2/10 Niagara Falls 
Vi kör söderut mot den amerikanska gränsen, och efter cirka 90 minuter är vi framme vid dessa majestätiska fall. 
Först en liten tur i staden Niagara Falls och sedan ser vi fallen. De är inte världens högsta vattenfall men bland 
världens bredaste och mäktigaste och lockar många besökare. Vet ni att Niagara Falls är populärt bland nygifta 
att besöka på sin bröllopsresa? Vi promenerar längs floden och ser de amerikanska fallen och kommer fram till 
det mest berömda nämligen Hästskofallet. För att riktigt känna av hur mäktiga fallen är så gör vi en båttur som 
tar oss, ja inte över fallen, men i vattendimman nedanför fallen. Vi avnjuter en lunch med fin utsikt innan vi 
vänder tillbaka till Toronto. 
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Dag 7. Lördag 3/10  Toronto – Nashville 
Tidig avfärd från Toronto och inreseformaliteterna för USA görs på flygplatsen. Därefter morgonflyg till 
Nashville, countrymusikens huvudstad. Efter ankomst till delstaten Tennessee och Nashville kör vi en tur i 
staden. Vi åker till Hendersonville som vi förknippar med en av de stora, nämligen Johnny Cash, som bodde här 
och är även begravd här. Sedan kör vi över Cumberland River och kommer in i downtown. Broadway är 
huvudgatan i nöjeskvarteren. Här finns många legendariska klubbar, en del av dem har ni kanske sett i TV 
programmet ”Jills Veranda”. Vi äter lunch i stan och bor på härliga Gaylord Resort som ligger nära berömda 
Grand Ole Opry. Här finns klassisk countryshow. Beställs i samband med bokningen av resan. Pris ca USD 85. 

Dag 8. Söndag 4/10 Nashville 
Nu ska vi upptäcka staden lite mer. Vid Music Row ligger många inspelningsstudios där nästan ”alla” kända 
musiker har spelat in sina låtar. Vi besöker den mest berömda av de alla, nämligen RCA Viktor Studio B där bl.a. 
Jim Reeves, Roy Orbison, Dolly Parton och Elvis gjorde sina odödliga hits. Därefter ska vi lära oss mera om 
Countryns historia och dess storheter vi besöker Country Music Hall of Fame som är en fantastisk upplevelse. 
Det blir tid på egen hand och möjlighet att besöka Johnny Cash Museum eller Patsy Cline Museum eller varför 
inte bara ströva omkring lite på Broadway. Vi hinner även med en sväng förbi Nashvilles Capitolium innan vi 
återvänder till vårt hotell. I närheten av hotellet ligger Opry Mills, en megastor Outlet med fler än 200 affärer. 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 9. Måndag 5/10 Nashville – San Antonio 
Morgonflyg till Texas, kontinentala USA:s största delstat och till den spännande och mexikanska staden San 
Antonio. Trots att staden är den näst största i Texas har den ett charmigt och promenadvänligt centrum. Vi kör 
en sväng på vår väg till hotellet. I San Antonio hade man tidigt en tradition att brygga öl. Pearl var ett bryggeri 
som idag är ombyggt till nöjes-, affärs- och restaurangområde. Hemisphere Plaza med Tower of the Americas är 
intressant. På 175 meters höjd finns en utsiktsplattform och en roterande restaurang. I närheten ligger Institute 
of Texan Cultures, som speglar de ungefär 30 olika kulturer som format det Texas vi har idag. 

Vi besöker Market Square, den äldsta och mest kända marknaden, där man måste göra ett besök på Cafe Mi Terra 
som är det lokala bageriet med lång tradition av att tillverka lockande bakverk. 

Efter rundturen checkar vi in på Embassy Suites som ligger verkligt centralt vid San Antonio River. 
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Dag 10. Tisdag 6/10  San Antonio 
Efter frukost samlas vi för att promenera till The Alamo, som är en av de viktigaste platserna i Texas historia. 
Man stred för sin frihet från Mexico. I den gamla missionsstation som sedermera blev ett fort utspelades sig 
slaget om Alamo. Fortet omringades av den mexikanska generalen Santa Anna tillsammans med cirka 2400 
soldater. Här fanns det en skara av ca 200 tappra Texasmän inklusive idag kända personer som Davy Crockett 
och James Bowie som försökte att försvara fortet. Efter 13 dagar stormades försvarsverken av de överlägsna 
mexikanerna som intog fortet efter en hård strid. Av de 200 försvararna stupade alla utom två. De mexikanska 
förlusterna uppgick till omkring 500 döda och sårade. Slagordet ”Remember the Alamo” myntades och blev ett 
slagord i kampen för ett självständigt Texas, vilket det var mellan 1836 till 1845 och kallades Republiken Texas. 

Vidare promenad till Riverwalk där vi gör en båttur på San Antonio-floden. Riverwalk har flera kilometer med 
restauranger, barer och affärer.  Resten av dagen till egen disposition. 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 11. Onsdag 7/10 San Antonio – Bandera – Fredericksburg 
Nu börjar en busstur genom en del av Texas Hills, ett kuperat och ganska torrt område. I området finns många 
rancher. Vi hoppas att vi har en chans att se de speciella Texas Longhorns med sina imponerande horn. Vi 
stannar till i Bandera, The Cowboy Capital of the World, som är en centralort för många av rancherna. En 
charmig liten stad med Amerikas äldsta Honky Tonk bar. Vidare till Fredericksburg, en liten pittoresk stad som 
grundades av tyska immigranter på 1840- talet. Här hittar man wienerschnitzel på menyerna och det finns flera 
Beer Gardens. Staden ligger mitt i Texas vindistrikt, prova gärna de lokala vinerna. Historiska byggnader och 
mysiga affärer hittar vi också längs med huvudgatan Main Street.  Vi bor på Holiday Inn Express (en natt) 

Dag 12. Torsdag 8/10  Fredericksburg – Austin – Fort Worth/Dallas 
Bussresan fortsätter och vi passerar flera vingårdar. Lyndon B Johnson ranch ”Texas White House” passeras på 
väg mot Austin. Austin är Texas delstatshuvudstad och har ett imponerande Capitolium byggt av lokal rosa 
granit. Förutom att det är Texas politiska centrum är Austin även en stor universitetsstad och en stad med 
många musikfestivaler. En person som vi förknippar med Austin är countrysångare Willie Nelson som står staty. 
Längs 6th Street finns många klubbar och barer med levande musik. Vi kör en sväng inom staden innan vi 
fortsätter norrut till dagens mål Fort Worth som är en tvillingstad till Dallas. Vi bor i stadsdelen The Stockyards. 
Här fanns en gång stora boskapsinhägnader. Hit drevs stora hjordar boskap längs med The Chisolm Trail. Dessa 
finns inte kvar men området visar ändå ett stycke westernhistoria. Charmiga kvarter med restauranger och 
affärer. Två gånger om dagen driver man en liten hjord longhorns cattle på en del av huvudgatan. 

Vi checkar in på Forth Worth Courtyard med utmärkt läge. 
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Dag 13. Fredag 9/10 Fort Worth / Dallas 
Vi besöker downtown Dallas och ser stadens välkända skyline på långt håll. Olja och banker är av stor betydelse 
och dominerar staden. Men staden har numera även ett rikt kulturliv, museer och ett spännande centrum. Men 
det som vi mest tänker på är det tragiska som hände här i november 1963. 

Vi ser l Main Street där kortegen med bl.a John F Kennedy med hustru Jacqueline åkte. Vi följer rutten där 
kortegen körde innan den svängde av på Elm Street och det fasansfulla hände. Vi ser huset där mördaren tros ha 
avlossat skotten från, ser markeringarna i vägbanan var bilen befann sig när den och JFK träffades. 

När man googlar Dallas så är det första som kommer upp TV-serien Dallas och Southfork Ranch. 

Så givetvis måste vi ta en tur dit. Staden Dallas är stor till ytan och via en av de många motorvägar kommer vi till 
den östra delen av staden och letar upp Southfork Ranch. Vi gör en kort rundvandring. 

På kvällen är det dags för avskedsmiddag och varför inte ett besök på en Rodeo. 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 14. Lördag 10/10 Dallas – Frankfurt – Göteborg 

Förmiddagen till egen disposition. Vid lunchtid är det dags att ge sig iväg till flygplatsen för hemresa. 

Incheckning hos Lufthansa. Middag ombord. 

Dag 15. Söndag 11/10 Ankomst Göteborg. 
På morgonen byter vi plan i Frankfurt för vidare resa till Göteborg, där anslutningsbussen väntar på oss som ska 
vidare hem till Småland. 
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Grundpris:   49.900:- per person (del i dubbelrum) 

Allt detta ingår i resans grundpris: 

• Flyg Göteborg- Frankfurt- Montreal / Toronto - Nashville / Nashville - San Antonio/  
• Dallas – Frankfurt – Göteborg i ekonomiklass, flygskatter, ett incheckat bagage på flyget 
• Måltider ombord på atlantflygningarna 
• Transporter med buss enligt program, transfer flygplats – hotell o v.v 
• Inkvartering på bra mellanklass hotell, totalt 13 nätter (del i dubbelrum) 
• 13 frukostar, 5 luncher och 4 middagar 
• Sightseeing i Montreal, Quebec, Ottawa, Toronto/Niagara Falls, Nashville, Dallas och till fots i San Antonio 
• Entréer enligt program 
• Service – och bagageavgifter på hotell (ett bagage per person) 
• Svensk reseledare under hela vistelsen i Amerika, representant för BQ Travel är med under hela resan 

Ctc för denna resa:   Lena Franson, lena@bqtravel.se, telefon 070-591 91 54 

Tillägg 
• Enkelrum   13.750 

• Avbeställningsskydd gm Swanson    1.250  (se Swanson´s katalog) 

• Anslutningsresa med buss från Vetlanda-området till/från Göteborg/Landvetter.  
Pris beroende på antal som önskar bussanslutning (ca 700:-/per person t/r) 

Bra att veta 
• All dricks ingår egentligen för de programpunkter som ingår i paketresan men till guiden och chauffören är 

det brukligt att ge totalt ca USD 30-35. 

• Priset är baserat på flygpriser och skatter/avgifter per den 14/2. Priserna är baserade på dollarkurs 9.40–
9.90 och kommer inte att förändras om valutan är i detta intervall 40-35 dagar före avresa. 

• För resan gäller max ca 30 platser samt ett minimum på 25 resenärer. Möjlighet att förlänga resan, detta är 
på egen hand. Vi hjälper till med bokning av hotell, transfers, ev sightseeing, musikalbiljetter etc. 

Anmälan 

Resan kan endast bokas via BQ Travel. När du anmäler dig behöver vi samtliga namn stavade enligt passet och 
tilltalsnamnet markerat. Vi behöver också födelsedata, adress, telefonnummer och avreseort.  

Kopia av giltigt pass lämnas/skickas till BQ Travel. Vi behöver även ditt godkännande för GDPR för att kunna lagra 
dina uppgifter i vårt kundregister. 

Betalning 

Handpenning 4.000:- samt eventuellt avbeställningsskydd ska vara oss tillhanda senast förfallodagen. Slutlikvid 
ska vara erlagd senast 6/8.  

  

mailto:lena@bqtravel.se
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Avbokningsregler 

Enligt Svenska Resebyråföreningens SRF och Swanson´ s regler för paketresor/rundresor 

Reseförsäkring  
Man bör absolut ha en komplett försäkring. Vi kan erbjuda Europeiska ERV som har mer omfattande försäkringar 
än flertalet hemförsäkringar. Försäkringen kan beställas via oss BQ Travel. Man kan välja omfattning och priset 
beror även på den försäkrades ålder samt om man har hemförsäkring eller ej.  

Reseformaliteter 

För resan krävs giltigt pass. För de flesta Skandinaver behövs inte visum till varken Kanada eller USA. Däremot 
måste inresetillstånd sökas i förväg. Till Kanada krävs eTA och kostar C$ 7. Till USA krävs ESTA som kostar US$ 
14. Båda ansöks digitalt via länk på Swanson’s hemsida.  

Denna resa är ett arrangemang speciellt producerad för BQ Travel/Vetlanda Resebyrå. Teknisk arrangör är 
Swanson´s Travel i Osby som även ställt lagstadgade garantier till Kammarkollegiet. Svenska 
Resebyråföreningens resevillkor för paketresor och Swanson´s kompletterande villkor gäller. 

Resan bokas genom BQ Travel som även handhar all information och resetekniska frågor. 

Välkommen med på BQ Travels innehållsrika resa till Kanada – Nashville – Texas!  
Efter hemkomsten vill vi att du ska kunna säga: 

”Vilken tur att jag följde med på resan – den var värd varenda krona!” 
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Hotell 
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Courtyard  (2 nätter) 
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