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CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH II 

Québec và 3 tỉnh bang miền biển (Maritimes) 

6 ngày 5 đêm  từ 2/10/2017 đến 7/10/2017 
Giá tiền  - CAD: 

 4 người/ phòng: 565$ 

 3 người/ phòng: 675$ 

 2 người/ phòng: 830$ 

 1 người/ phòng: 1170$ 
. Giá tiền USD trong phiếu ghi danh du lịch

Ghi chú: 
 Giá bao gồm: 5 đêm khách sạn, di chuyển bằng xe bus deluxe, tips cho tài xế và hướng dẫn viên du lịch, 3 bữa ăn 

sáng tại khách sạn, vé tham quan  (Canyon de Ste Anne, Chips Factory, Hopewell rock, Cavendish Beach, Peggy’s 
Cove, Anne of Green Gables, Halifax Citadel, Magnetic Hill, PEI Confederation Bridge, Harbor-Hopper, Indian 
Reserve) 

 Không bao: chi phí cá nhân, ăn uống (trưa, tối) và các vé tham quan không có trong giá bao. 

 Khách tham dự tự mua bảo hiểm sức khỏe trước khi khởi hành.  

 Chương trình du lịch II thăm nhiều thắng cảnh thiên nhiên, và du khách sẽ đi bộ nhiều.  Du khách nên mang theo 
giầy thể thao, áo ấm, áo mưa, khăn quàng và găng tay.   

 Chương trình có thể thay đổi tùy theo thời tiết. 

 

Ngày 1: Từ Montréal đi thành phố Québec. 

Khởi hành từ Montréal đi thành phố cổ Québec (Vieux Québec), thủ phủ của tỉnh bang Québec, cách Montréal 3 giờ 

xe. Thành phố Québec là trung tâm chính trị của tỉnh bang Québec. Thành phố này được mệnh danh là nước Pháp cổ kính 

nằm trong lòng Bắc Mỹ và cũng là một trong số các thành phố lớn của miền Đông Canada.  Phố cổ Québec hiện nay vẫn 

còn được bảo tồn nguyên vẹn, có thành bao bọc trung tâm cổ của thành phố. Đây là thành phố duy nhất ở Bắc Mỹ có 

thành bảo vệ.  Québec được UNESCO công nhận là Di Sản Văn Hóa Thế Giới vào năm 1985. 

 Viếng thăm thành phố cổ Québec, chúng ta có thể chiêm ngưỡng các di tích cổ nơi đây và vô số các kho tàng lịch 

sử nằm bên bờ sông St Laurent.  

 Du khách sẽ có dịp khám phá thành phố Québec từ nhiều góc cạnh: chính trị, quân sự, lịch sử, văn hóa, kiến trúc...  

Quý vị có thể chiêm ngưỡng và chụp hình trước lâu đài Château Frontenac, đây là trung tâm của thành phố và 

biểu tượng của quốc gia.  Lâu đài nằm ở một vị trí thuận lợi, trên đỉnh cao nhất của Mũi Kim Cương. Lâu đài có 

cấu trúc giống với những tòa lâu đài của châu Âu vào những thế kỷ trước với phần mái lợp bằng đồng. Ngày nay 

lâu đài đã được thiết kế thành khách sạn sang trọng, là nơi nghỉ ngơi của nhiều vị nguyên thủ quốc gia khi tới thăm 

Canada. Lâu đài này còn được nổi tiếng là một trong những nơi được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới  

Thành phố Québec 

 
 

Frontenac 

 
 

1 cảnh đường phố Québec 
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Nhà Thờ St.Anne

   
 

 Ngoài ra, du khách còn có dịp thăm nhà thờ Ste Anne, hẻm núi Ste Anne (Canyon de SteAnne) và dừng lại 

tại chân thác Montmorency (Chute Montmorency). 

 Ngủ đêm tại Québec, du khách có dịp thưởng thức các món ăn Pháp “made in Canada”. 

 

Ngày 2: Từ Québec đi New Brunswick (NB) 

 Khởi hành từ Québec vào sáng sớm, đi dọc theo sông St-Laurent, chúng ta có thể thưởng ngoạn những 

phong cảnh xinh đẹp bên bờ sông, để  tới thành phố Edmundston, nép mình bên dãy núi Appalachian, 

nằm trên hợp lưu của  sông St John và sông Madawaska, thuộc trung tâm của Madawaska.   

 Ghé xem cầu Hartland. Cầu Hartland là chiếc cầu có mái che dài nhất thế gìới, được công nhận là Di 

Sản Lịch Sử của quốc gia năm 1980 và của tỉnh bang năm 1999. Cũng như những cây cầu có mái che 

khác ở New Brunswick, chiếc cầu này được mệnh danh là “cây cầu của tình yêu”. 

 Sau khi dùng cơm trưa ở Edmundston, chúng ta sẽ viếng xưởng Covered Bridge Chips, nơi sản xuất 

khoai lang tây chiên theo kiểu xưa. Quy trình chế biến khoai được chăm sóc cẩn trọng từng xuất một để 

đảm bảo chất liệu và hương vị tuyệt hảo. 

 Quan sát thuỷ lưu đảo chiều (Reversing Falls) và một chuỗi ghềnh trên sông St John chảy qua chỗ hẹp 

trước khi đổ vào Vịnh Fundy.   

 Ngủ đêm tại Saint John (New Brunswick) 
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Ngày 3: Thăm New Brunswick và đi Nova Scotia (NS) 

 Rời Saint John đi Moncton, NB.  

 Viếng Bãi đá Hảo Vọng (Hopewell Rocks) và Hopewell Rocks National Park thuộc vịnh Fundy. Nơi 

đây chúng ta sẽ thán phục sự tương tác kỳ diệu, phức tạp của thời gian, thuỷ triều và thiên nhiên.  Thủy 

triều ở đây cao nhất thế giới, lên xuống 2 lần trong ngày. từ 16 dến 21 mét (55-71 feet); khi nước xuống 

có thể dạo chơi ở đáy biển và khi nước lên (21 mét) ngập cả núi. Đây là một hiện tượng rất đặc biệt của 

thế giới và là một trong 7 thắng cảnh vùng Bắc Mỹ. Thời gian lên xuống khoảng hơn 12 giờ nên muốn 

thấy sự khác biệt phải chờ cả ngày và phải xem lịch để biết lúc nào nước lên hay xuống, nếu may mắn 

chúng ta có thể đến và lúc nước thấp nhất, trơ cả đáy biển.  

 Vịnh Fundy là nơi cung cấp thức ăn ê hề cho chim nên hàng năm có nhiều đàn ngỗng trời trở về từ 

phương Nam sau khi bay hàng ngàn dặm.  Vịnh Fundy cũng có nhiều lại cá voi hiếm. 

 Viếng thành lũy Halifax (NS) được xây cất  trên một ngọn đồi rộng, nhìn xuống một hải cảng có vị thế 

phòng thủ dễ dàng.  Quân đội Anh đã thành lập thị trấn nơi đây vào năm 1749. Thành này có hình dáng 

ngôi sao khá đặc biệt, tiêu biểu của những thành quách do quân đội Anh xây dựng vào thế kỷ 19.  

 Halifax có bảo tàng di vật của du khách con tầu Titanic.  

Bãi đá Hảo Vọng

 

Thành lũy Halifax 

 

Trang phục quân đội 

 
 

 Đi xe lội nước để ngắm thành phố, những đìểm lịch sử và những nét đặc sắc của Halifax.  

 Ăn tối với tôm hùm, đặc sản của vùng này (không bao gồm trong giá) .  

 Ngủ đêm tại Halifax 

Xe lội nước 

 

Thành phố Halifax 

 

Tôm hùm của Halifax 
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Ngày 4:   Thăm Nova Scotia và đi  Prince Edward Island (PEI) 

Từ Halifax, du khách sẽ tới Peggy’s Cove, một cộng đồng nhỏ miền quê ở bờ phía đông của Vịnh St. Margaret 

thuộc tỉnh bang Nova Scotia. Đây là điểm du lịch nổi tiếng về những bãi đá, những ngọn hải đăng, và những 

dãy đất chạy dài ra biển. Cách nơi đây khoảng 1km là đài kỹ niệm những nạn nhân của chuyến bay Swissair bị 

rớt xuống vịnh St. Margaret vào 2 tháng 9 năm 1998.  

Sau đó, tiếp tục đi tới PEI và  ghé thăm:  

  Green Gables, là nơi đã tạo cảm hứng cho tác phẩm tiểu tuyết của nhà văn nổi tiếng thế giới Lucy Maud 

Montgomery. 

 Thăm Cavendish Beach, một bờ biển yên lặng, sạch sẽ, với cát đỏ thật đẹp. 

 Ngủ đêm tại Summerside, Prince Edward Island. 

Green Gables 

 

Bãi biển Cavendish  

 

Thành phố Summerside 

 
 

Ngày 5:  Thăm Prince Edward Island (PEI) và New Brunswick 

 Đến thăm thành phố Charlottetown, vừa là thủ phủ vừa là thành phố lớn nhất của  P.E.I. Viếng toà Đô 

Chính nơi đã có hội nghị của nhà lập pháp P.E.I từ năm 1847.  Đây là trung tâm chính quyền cổ xưa 

hàng thứ nhì của Canada, đã được công nhận là di sản lịch sử quốc gia vào năm 1966. 

 PEI và tỉnh bang New Brunswick được nối liền bởi cây cầu Confederation, dài 12.9 km, được mệnh 

danh là cây cầu qua biển dài nhất thế giới.  Mặc dầu được xây cất cách đây 15 năm, cầu Confederation 

vẫn được xem là một thành quả thi công lớn nhất của thế kỷ 20. 

 Viếng Magnetic Hill, cảnh thiên nhiên nổi tiếng ở phía tây bắc của Moncton.  Đây là con đường đất dài 

khoảng nửa cây số, không tráng nhưạ, tạo cảm giác như các xe hơi và hố nước đang chạy trở ngược lại 

lên đồi.  

 Ghé xem tượng tôm hùm lớn nhất thế giới ở Shediac, dài 11m, cao 5m và nặng 90 tấn.  

 Ngủ đêm tại Bathurst, NB. 

Cầu Confederation 

 

Magnetic Hill 

 

Tượng tôm hùm 
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Ngày 6: Thăm New Brunswick, Québec và trở về  Montréal 

Trên đường từ New Brunswick về Montréal, du khách sẽ ghé thăm:  

 Campbellton, NB.   

 Pointe-au-Père, Québec 

 Viếng làng thổ dân Canada (Indian Reserve).  Tìm hiểu lịch sử, sinh hoạt thổ dân.  Thưởng thức những 

màn múa truyền thống và thức ăn đặc biệt của các thổ dân Canada.  

 Trở về Montréal. 

Campbellton 

 

Pointe-au-Père 

 

Làng thổ dân Canada 

 

 


