Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om

Canada

Fakta Canada
Sprog

Engelsk og
fransk

Hovedstad

Indbyggere

Ottawa

Religion

35 mio.

Valuta

RomerskCanadisk
katolicisme og dollar
protestantisme

Areal

9.984.670 km2

Herunder kan du læse en række praktiske oplysninger i forbindelse med rejser til Canada.

Pas og visum

Bus

Hvis du rejser med fly til Canada, skal du senest 72 timer

Busserne, vi bruger på de længere køreture, er af god

før afrejse søge om indrejsetilladelse – eTA – på

standard. Alle busser har naturligvis aircondition.

https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca
/eta/welcome

Tog
En togtur i Canada er en god måde at få set noget af

Når du har udfyldt formularen og betalt de ca. 7

den smukke natur. Langt de fleste canadiske tog har

canadiske dollars, det koster, får du en

aircondition, wi-fi og forbud mod rygning. Der findes

forhåndsgodkendelse til indrejse og et nummer, som

forskellige klasser, som afhænger af, om du rejser en

du skal medbringe på rejsen.

kort distance eller en længere tur med overnatning om
bord. På Albatros' rejser i Canada vælger vi den mest

Læs mere på www.albatros-travel.dk/destinationer

passende klasse, når vi kører med tog.

/nordamerika/canada/visum
Fly

Mellemlandinger i USA

På vores rundrejser i Canada flyver vi ofte de længere

Hvis du på rejsen mod Canada skal mellemlande i USA,

strækninger med indenrigsfly. Hvor dette er tilfældet, vil

kræver de amerikanske ESTA-regler, at du skal søge om

rejselederen orientere rejsedeltagerne om praktiske

indrejsetilladelse senest 72 timer før afrejse.

forhold ved check-in i lufthavnen samt flyvetid på den
pågældende strækning.

Find mere information og et link til den elektroniske
ansøgningsformular på www.albatros-

Prisniveau

travel.dk/destinationer/nordamerika/usa/visum

Et godt måltid kan fås for cirka 250 DKK, og hvad angår

Tidsforskelle

lommepenge, er det vores erfaring, at man kan klare sig
for minimum 150 DKK pr. dag. Ved køb af supplerende

Tidsforskellen mellem Danmark og Canada kan variere

drikkevarer m.m. vil ekstra 100 DKK pr. dag pr. person

alt efter, hvilken del af Canada du befinder dig i:

være tilrådeligt.

Newfoundland: - 4,5 timer

Drikkepenge

New Brunswick, Nova Scotia og Prince Edward Island: -

I Canada er det normalt at give 10-15% af regningens

5 timer

beløb i drikkepenge, alt efter tilfredsheden med den

Ontario og Quebéc: - 6 timer

service du får.

Saskatchewan og Manitoba: - 7 timer
Alberta: - 8 timer

Ved krydstogter gælder andre regler, se det specifikke

British Columbia: - 9 timer

program for din rejse.

Transport i Canada

Valuta og kreditkort
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I Canada hedder møntfoden canadisk dollar (CAD). 1

mobiltelefonens internetadgang. Tjek evt. med dit eget

CAD = cirka 5,1 DKK og 1 EUR = cirka 1,5 CAD (pr. maj 2016).

mobilselskab om dækning og priser for opkald og brug
af datatrafik.

De fleste hoteller, restauranter og butikker tager imod
betaling med Visa, MasterCard og American Express.

Der findes internetcaféer i de fleste større byer, og de
fleste hoteller tilbyder internetservice mod betaling.

Når du vil hæve kontanter, er det ikke nødvendigvis alle
bankautomater, der vil acceptere dit Visa. Forhør dig

Takt og tone

hjemmefra, hvilke canadiske banker dit danske

Canadierne går næsten altid praktisk og afslappet

pengeinstitut samarbejder med.

klædt. Kun på arbejdspladser kan der være en vis
uniformering. For turister er alt tilladt, når blot man har

Elektricitet

tøj på. Vær dog opmærksom på, at finere restauranter

I Canada bruges der 110 volt, og stikkene er anderledes

kan have en såkaldt dresscode, hvor mænd er iklædt

end de danske. Det er derfor nødvendigt med et

jakke og slips, og kvinderne kommer i kjole eller

adaptersæt, hvis du ønsker at bruge dine medbragte

nederdel.

elektriske apparater.

Rygning
Telefon og internet

Under al flyvning og transport er der rygeforbud. Der

Den internationale landekode for Canada er + 1. Det

må ikke ryges indendørs på offentlige steder,

kan være dyrt at ringe hjem fra Canada og at bruge

medmindre det foregår i særligt indrettede rygerum.
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Pas og visum Canada
Her på siden kan du læse om reglerne for pas og visum ved rejser til Canada.
Dit pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder fra hjemrejsen fra Canada. Hvis du er dansk statsborger, skal du
have en indrejsetilladelse (se nedenfor). Er du ikke dansk statsborger, skal du undersøge, hvilke regler der gælder
for dig. Det er dit ansvar at sørge for, at du har de korrekte rejsedokumenter, når du møder i lufthavnen.
I tiden inden din rejse vil vi naturligvis informere dig om, hvilke indrejseregler, der gælder for dit rejsemål, dog kan
der helt frem til afrejse ske ændringer i disse indrejseregler, hvorfor det er vigtigt, at du selv holder dig opdateret
både på https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/ og på de involverede flyselskabers
hjemmesider, da disse kan stille yderligere krav til eksempelvis brug af typer masker eller test end indrejselandet
gør. Vær desuden opmærksom på eventuelle transitlande og deres mulige indrejsekrav eksempelvis test og
registrering.
Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at det altid vil være dit eget ansvar at sikre dig, at du kan indfri de krav til
indrejse, der måtte være gældende på afrejsetidspunktet, og skulle du ikke være i stand til dette, så vil rejsen som
udgangspunkt være tabt.

Indrejsekrav
Du skal udfylde 2 indrejseformularer for at kunne rejse til Canada. Uden disse, får du ikke lov til at rejse til Canada,
og din rejse vil, som udgangspunkt være tabt, hvis du ikke kan dokumentere, at du har udfyldt disse korrekt og
rettidigt inden afrejse.
1. ArriveCAN formular – indrejseformular indført grundet Covid-19
2. eTA indrejseformular – generel tilladelse til at gøre indrejse til Canada.
Du kan finde links og vejledninger til formularerne længere nede på siden.

Hvis du er færdigvaccineret skal du registrere dig på ArriveCAN og hente og printe dit EU Covid-19 Certificate på
engelsk via https://www.sundhed.dk og medbringe dette på hele rejsen.
Udover at registrere dig på ArriveCAN skal du, når du ankommer med fly til Canada, senest 72 timer før afrejse
søge om eTA-indrejsetilladelse.
Hvis du ikke er færdigvaccineret, kan du finde de indrejserestriktioner, der gælder for dig via Udenrigsministeriet.
Vær opmærksom på, at test og dokumentationskrav kan ændre sig løbende og med kort frist.
Læs mere og hold dig opdateret via Udenrigsministeriet:
https://canada.um.dk/rejse-og-ophold/coronavirus

Indrejseformularer
ArriveCAN
ArriveCAN er en helbredserklæring, som skal udfyldes, hvor dit EU-Covid 19 certifikat skal uploades.
Formularen skal udfyldes, printes ud og medbringes på hele rejsen til Canada.
eTA
eTA er en indrejsetilladelse, som senest 72 timer før afrejse til Canada, skal udfyldes. eTA´en koster 7 CA dollars
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og vil gælde i 5 år, medmindre du får nyt pas inden.
Du kan finde ArriveCAN formularen vedr. Covid-19 ved at downloade appen ArriveCAN på din mobil, hvilket vi
anbefaler dig at gøre. Du kan også vælge at udfylde formularen på din computer, hvis du foretrækker dette.
Vi har udarbejdet en vejledning til udfyldelse af både ArriveCAN og eTA-formularen, som vi anbefaler at du følger,
for at sikre at alt bliver gjort korrekt.

ArriveCAN
Klik her for at hente Albatros´ vejledning til ArriveCAN-formularen:
https://documents.albatros-travel.com/dk/Vejledning_ArriveCAN.pdf
Klik her for at udfylde ArriveCAN-formularen:
https://arrivecan.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/welcome
Klik her for at downloade appen ArriveCAN:
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html

eTA - indrejsetilladelse til Canada
Ankommer du med fly til Canada, skal du senest 72 timer før afrejse søge om eTA indrejsetilladelse.
Klik her for at hente Albatros´ vejledning til den Canadiske eTA formular:
https://documents.albatros-travel.com/dk/vejledning_eTA_Canada.pdf
Klik her for at udfylde den Canadiske eTA indrejseformular:
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome
Her får du en forhåndsgodkendelse til indrejse og et nummer, som du skal printe ud eller skrive ned og
medbringe på rejsen, da lufthavnsmyndighederne i Danmark og Canada kan kræve at se det. Det koster et
mindre beløb – $7 CAD – som betales med kreditkort. Godkendelsen gælder i 5 år, eller til dit pas udløber, hvis dette
sker inden for de 5 år.
Hvis du rejser sammen med børn, som ikke er dine egne, eller hvis du og dine børn ikke har samme efternavn,
skal du ud over eTA-tilladelsen have en særlig tilladelse. Se mere på www.cic.gc.ca/english/visit/minors.asp
På nogle af vores rejser til Canada skal du, uanset statsborgerskab, sende os en kopi af fotosiden i dit pas. Dette
vil fremgå af din faktura.
Ovenstående gælder for alle, uanset, om man er vaccineret, ikke-vaccineret eller tidligere smittet.
Husk at printe disse 3 dokumenter og medbringe dem på hele rejsen:
ArriveCan kvittering med QR kode
Mail med godkendelse fra eTa
Dit EU Covid-19 Certificate på engelsk fra https://www.sundhed.dk
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Ofte stillede spørgsmål
Hvad skal jeg svare til min karantæneplan i indrejseformularen?
Ved punktet karantæneplan, skal du indsætte det første hotel du bor på under rejsen. Hotellets navn og adresse
står i afrejsebrevet, som du modtager senest 7 dage inden afrejse.
Hvad gør jeg hvis jeg har problemer med at udfylde indrejseformularen?
Brug vores vejledning og tag det et skridt af gangen. Få evt. hjælp af ven eller familie, hvis du ved at det kan give
dig udfordringer.
Skal jeg have en indrejseformular per person eller per booking?
Alle skal have udfyldt en individuel indrejseformular.
Skal jeg betale noget for formularerne?
ArriveCAN formularen er gratis. eTA formularen koster 7 dollars og er gyldig i 5 år, medmindre dit pas udløber
inden. Hvis du bliver bedt om at betale mere end 7 dollars for eTA´en og noget for ArriveCAN, så er du
sandsynligvis det forkerte sted på nettet. Følg det link og den vejledning, vi har her på siden.
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Vaccination Canada
Der er normalt ikke krav om vaccinationer ved rejser til Canada.
I forbindelse med rejser til Canada er det dog altid en gode idé at sørge for, at vaccinen mod difteri/stivkrampe er i
orden. Man bør vaccineres hvert 10. år.
Oplysningerne her på siden er udarbejdet af Albatros Vaccinationsklinik ved læge Mogens Rishøj og
sygeplejerske Karin Rishøj. Bestil tid til vaccination og læs mere om Albatros Vaccinationsklinik
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Klima og vejr Canada
På nedenstående oversigt kan du få et overblik over vejr og klima i Canada - heriblandt i
byerne Toronto og Vancouver.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Toronto
Dagtemperatur

-1

0

4

12

18

24

27

26

22

15

7

1

Nattemperatur

-8

-7

-3

3

9

14

17

16

12

7

2

-4

Nedbør (mm)

66

58

66

66

71

63

74

61

66

58

63

61

Dagtemperatur

-6

-4

2

11

18

23

26

25

20

14

5

-3

Nattemperatur

-13

-11

-5

2

9

14

17

16

11

6

0

-9

Nedbør (mm)

87

76

86

83

81

91

98

87

96

84

89

89

Dagtemperatur

6

7

10

14

17

20

23

22

19

14

9

7

Nattemperatur

0

1

3

5

8

11

13

12

10

7

3

2

Nedbør (mm)

214

161

151

90

69

65

39

44

83

172

198

243

Dagtemperatur

-4

-3

1

10

16

19

24

22

17

12

3

-1

Nattemperatur

-16

-15

-10

-3

3

7

10

8

4

-1

-8

-12

Nedbør (mm)

17

21

25

35

52

88

58

59

35

23

16

15

Montreal

Vancouver

Calgary

Kilde: DMI
Det ualmindeligt naturskønne Canada har hovedsageligt tempereret klima, som sørger for de gode
vækstbetingelse for landets enorme skovarealer. Ikke mindre end 40% af Canada er dækket af skov, mens der
også findes et utal af søer og floder.
Den nordlige del af landet ligger inden for polarcirklens grænser. Det betyder, at temperaturen her kan komme
helt ned på -35 grader celsius. Heroppe er landskabet domineret af tundra og moser og selvfølgelig en hel masse
is og sne. Canada er et af de mest følsomme landområder i verden og har i takt med klimaændringer og
medfølgende temperaturstigninger haft problemer med at opretholde isbjørnebestanden i området.
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