تور  7روزه غرب کانادا
ونکور ،ویکتوریا ،ویستلر

Vancouver
روز اول :ونکوور
تور داخل شهر ونکوور بازدید از :
Olympic Cauldron،Canada Place،

مرکز شهر ،پارک استنلی(china town ،) Stanley Park

یک قایق سواری روی جزیره گرانوویل نیز وجود دارد که برای استفاده از آن باید
با لیدر خود هماهنگ نمایید.

Vancouver - Victoria - Vancouver
روز دوم :ونکوور –ویکتوریا -ونکوور
ما روز دوم را با رفتن به جزیره ونکوور از طریق کشتی آغاز می کنیم .در طی مسیر
از مناظر بسیار جذاب و دیدنی لذت می بریم بعد از گذر از محله چینی تاریخی
ویکتوریا و پارک تاندربرد( )Thunderbird Parkو پارک بیکون هیل ( ،)Beacon Hill Parkاز
بیریتیش کولومبیا بازدید کرده و سپس از مناظر دیدنی به صورت پیاده یا با کالسکه
در بندر بازدید خواهیم کرد.
سپس قبل از بازگشت به ونکوور از باغات معروف بوچارت( )Butchart Gardensدیدن می
کنیم.

Vancouver - Kelowna - Lake Okanagan - Salmon Arm/Vernon
روز سوم :ونکوور –کلوونا -دریاچه اوکاناگان -سالمون آرم/ورنون
از طریق بزرگراه به سمت کلونا قلب درها اوکاناگان ( )The Okanagan Valleyحرکت می
کنیم.در میانه راه در یک مرکز شراب سازی شناخته شده توقف کرده و مراحل ساخت
شراب را مشاهده می کنیم .همچنین امکان تست و خرید  Ice wineمعروف کانادا وجود
دارد .سپس به سمت دریاچه اکاناگان حرکت کرده ودر هنگام غروب وارد سالمون آرم/
ورنون می شویم.

Salmon Arm/Vernon - Banff National Park - Banff
روز چهارم:

سالمون آرم/ورنون -پارک ملی بنف  -بنف

در این روز از میان  Eagle Passعبور کرده و پس از بازدید از  Canadian Pacific Railway's Last Spikeاز میان
 Rogers Passعبور می کنیم .سپس از پارک زیبای بنف دیدن کرده و سوار تله کابین شویم .در صورت استفاده از تله کابین و
رفتن به قله امکان چشمه های آبگرم سولفور کوههای بنف را خواهید یافت .پس از آن از شهر بنف و  Bow Fallsبازدید می
نماییم و شب را در بنف خواهیم گذراند.

Banff - Banff National Park - Lake Louise - Salmon Arm/Vernon
روز پنجم :بانف -پارک ملی بانف-دریاچه لوییس-سالمون آرمی/ورنون

در این روز ما به اکتشاف زیباییهای کوههای راکی پارک ملی بنف ادامه داده و به
سمت دریاچه ی لوییس ( )Lake Louiseحرکت خواهیم کرد .سپس با صرف ناهار در Chateau Lake
 Louiseو پیاده روی در کنار دریاچه از مناظر زیبای ان لذت خواهید برد .شب را در
سلمون ارم یا ورنون بسر خواهیم برد.

Salmon Arm/Vernon - Kamloops - Vancouver
روز ششم:سالمون آرم-کملوپس-ونکوور

در روز ششم سفر ،ما از کمپلوس ()Kamloopsبازدید می کنیم(شهری با بیش از 0222
ساعت آفتابی در طول سال) سپس تور بازدید از کارخانه جینسنگ –بازگشت به ونکوور
حدود عصر

Vancouver - Whistler - Vancouver

روز هفتم :ونکوور-ویستلر-ونکوور
سفر روی دریا به  Sky Highwayو عبور از  Squamish ،Shannon Falls ، Horseshoe Bayتا
رسیدن به ویستلر محل برگزاری بازیهای المپیک زمستانی  .0202بعد از گذر از کوه
 Whistler Mountainبا تله کابین ، peak2peakوقت استراحت و خرید در روستا می باشد.
افرادی که تمایل دارند تجربه اسنوشویینگ را تجربه کنند در اینجا می توانند
وسایل مورد نظر را کرایه کنند 02(.دالر بیعانه مورد نیاز است) .سپس به ونکوور
برمیگردیم.حدودعصربه ونکوور می رسیم.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

هتل:
Bugeet(3+ Star):Hampton Inn by Hilton / Best Western Plus
)Premium(4+ Star) : Sheraton Vancouver Wall Centre (or similar

هزینه تور:
Quad

Triple

Double

Single

(USD)$/PP

$1177

$1325

$1468

$1748

Budget

$1432

$1574

$1660

$2069

Premium

Included: accommodation, Transfers, 3 meals per day, admissions and tour guide tip
(قیمتها شامل:اقامت –ایاب وذهاب – 3وعده غذای روزانه – ورودیه ها – انعام راننده و
راهنمای تور)

