
En dag i Toronto
På hjemrejsen fra Cuba har I 8 til 10 timers ventetid i Toronto. Dette er ideelt 
til et lynvisit i en af Canadas mest spændende storbyer. I ankommer om formid-
dagen og har hele dagen for jer. Lufthavnsbusser kører direkte fra lufthavnen til 
en række steder i midtbyen, og taxaer er altid til rådighed ved terminalen. Visum 
skal I ikke bekymre jer om, og bagagen bliver automatisk flyttet videre til jeres 
næste fly. Så reelt set er det bare at beslutte jer for, hvordan I ønsker at bruge 
dagen. Men husk at være tilbage i lufthavnen tids nok til at nå flyet mod Danmark.

Tag på sightseeing i Toronto
Toronto er en af Canadas mest fremtrædende storbyer, hvilket har tiltrukket folk 
fra hele verden. Resultatet er en ualmindelig multikulturel storby med en helt 
unik stemning. Ikke mindst de græske, italienske og kinesiske bydele er et besøg 
værd, og de er alle gode steder at nyde en god frokost. Kig også forbi det hygge-
lige miljø langs Ontario-søen, hvor cafeer, gallerier og specialbutikker er indrettet 
i de gamle lagerbygninger.

Selve midtbyen er relativ lille og let at komme rundt i til fods. Her hæver skyskra-
berne sig mod himlen, men også historiske bygninger er at finde ved højhusenes 
fod. Særligt CN Tower er et prægtigt syn. Med sine 553 meter er skyskraberen 
en af verdens højeste, og det er værd at tage glaselevatoren op til observations-
platformen i 447 meters højde. Besøget er dog ikke for folk med højdeskræk, da 
gulvet på platformen nogle steder er lavet af glas! Men udsigten over byen er intet 
mindre end forrygende. I toppen af tårnet er også indrettet en roterende restau-
rant, hvor I kan spise en uforglemmelig frokost med 360 graders panoramaudsigt.

Masser af muligheder i Toronto

TORONTO

www.cpt.dk   •   8613 7744



TORONTO

www.cpt.dk

Børn i alle aldre vil elske den store forly-
stelsespark Canada’s Wonderland. Men 
Toronto har også en række glimrende 
museer. Deriblandt Royal Ontario Muse-
um, hvor I kan fordybe jer i alt fra Det 
Gamle Egypten og uvurderlige ædelstene 
til dinosaurernes tidsalder. Kunstelskere 
bør også kigge forbi Art Gallery of Ontario 
eller et af de specialiserede museer, der 
handler så forskellige emner som teksti-
ler, sukker og sågar sko. 

Det er tilmed let at komme rundt i byen 
med de dobbeltdækkerbusser, der kører i 
rutefart mellem byens turistattraktioner. 
Læs mere om turbusserne på City Sight-
seeing Torontos hjemmeside.

Shopping
En anden mulighed kunne være at bruge 
dagen på en ægte shoppingtur. Et godt 
sted at starte kunne være Toronto Eaton 
Centre, der med sine mere end 250 
butikker under et imponerende glastag 
er blandt de største shoppingcentre i 
Canada. Helt andre oplevelser venter i 
den stemningsfulde Chinatown, i trendy 
Queen Street samt på Kensington Market, 
der er fuld af unikke butikker og små cafe-
er. St. Lawrence Marked er et andet godt 
marked med fokus på lokale gourmetspe-
cialiteter. Hver lørdag afholdes Farmers’ 
Marked i den nordlige del af St. Lawrence 
Marked, mens søndage er dedikeret boder 
med antikviteter. Læs mere om shopping i 
Toronto på Go Canadas hjemmeside.

Organiseret tur
Foretrækker I en organiseret tur, er der 
også mulighed for det. Tourism Torontos 
hjemmeside bugner af links til ture med 
både båd, bus, segway og endda heli-
kopterture over Niagara Falls. Læs mere 
hos See Toronto Now. Bemærk venligst at 
turene ikke kan bookes gennem CPT.

Mere information
Læs meget mere på disse nyttige links: 
www.seetorontonow.com/tours-day-trips/
www.citysightseeingtoronto.com
Download også app’en ”See Toronto”

Ønsker I at blive i lufthavnen
Lufthavnen har adskillige komfortable 
lounges. Læs mere og book plads her.

http://www.seetorontonow.com/listings/city-sightseeing-toronto/
http://www.seetorontonow.com/listings/city-sightseeing-toronto/
http://gocanada.about.com/od/shoppingincanada/tp/toront_shopping.htm
http://www.seetorontonow.com/niagara-day-trips/the-falls/
www.citysightseeingtoronto.com
http://www.torontopearson.com/whileyourehere/ourlounges/#

