تور ۹روزه شرق کانادا
روزاول :ورود به فرودگاه تورنتو و مالقات با راهنمای تور و ترانسفر به هتل چهار ستاره کراون پالزا  ،استراحت و سپس صرف شام
دریکی از رستورانهای ایرانی تورنتوبا منو انتخابی.

روزدوم :تورنتو
تور تورنتو ،بزرگترین شهر تاریخی کانادا و پایتخت پر طراوت ایالت انتاریو .بازدید از مرکز شهر  ،تاالر مدرن شهر تورنتو و برج )
CNیکی از بلندترین ساختمان های جهان) .ورود به موزه سلطنتی انتاریو ،که به تاریخ طبیعی و فرهنگ های سراسر جهان
اختصاص داده شده است .پیاده روی درخیابان یانگ (طوالنی ترین خیابان دنیا) در قلب مرکز شهر و دیدار از فروشگاه سنت الرنس و
بعد از آن مرکزخرید  Eaton centreبا برندهای جهانی.
بازگشت به هتل :دلتا /هیلتون یا شرایتون
روزسوم( :ادامه تورتورنتو(
بازدید ازآکواریوم کانادا) ، (Ripley's Aquarium Of Canadaقصر کاساالوما ) ،(Casa Lomaمحله ایتالیای کوچک
) (Little Italyوصرف نهار ودر بعداظهر بازدید ازمنطقه شهر چینی) (China Townواستفاده از تور قایق سواری بندر تورنتو
)(Toronto Islands Ferriesو دیدن نمای زیبای داون تاون تورنتودر شب بر روی دریاچه انتاریو.
بازگشت به هتل :دلتا /هیلتون یا شرایتون

روز چهارم  :کینگستون و اتاوا ( ۰۵۴کیلومتر)
صبح ،رانندگی به سمت اتاوا .توقف در رستوران جاده ای بیگ اپل برای رفع خستگی.

کینگستون(اولین پایتخت کانادا با قدمت  ۰۳۳سال) :بازدید اجمالی از تاالر شهر ،کالج نظامی سلطنتی ،دانشگاه ملکه ،زندان
کینگستون ،خانه بلوو ،کلیسای جامع سنت ماری ،خانه های تاریخی واقع در بخش سیندهام و مرکز تاریخی شهر.
ادامه مسیر به سمت اتاوا وپس از ورود به شهر بازدید از تپه پارلمان ،دادگاه عالی کانادا ،کانال ریدو ،محل اقامت نخست وزیر و محل
اقامت فرماندار کل و موزه تاریخ کانادا و موزه ضرب سکه.
اقامت در هتل :کرون پالزا یا هتل لرد الگین

روز پنجم :مونترال و کبک سیتی( ۲۲۲کیلومتر(
بازدید از مناطق تاریخی وتجاری و معماری زیبای شهر ،شهر زیرزمینی ،مجموعه المپیک ،موزه حیات وحش  ،میدان طالیی مایل،
کوه سلطنتی ،کلیسای نوتردام ،محراب سنت ژوزف ،زیارتگاه گوتیک رومی (بزرگترین کلیسای کانادا) ،سایت های نمایشگاه جهانی
 ،7691مسیر مسابقه فرمول  Gilles-Villeneuve 7جایزه بزرگ آمریکا ،پارک تفریحی الروند.
ادامه مسیردر بعد ازظهربه شهر قدیمی کبک ،که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد ،و توسط استحکامات قرن 81ام
احاطه شده است .بازدید از رستوران ، Grande Alleeساختمان پارلمان ،ارگ کبک ،بزرگترین بنا ساخته شده در شمال آمریکا
برای محافظت شهر ،تاالر شهر کبک ،کلیسای نوتردام ساخته شده در سال  ،8181بازدید ازهتل یخی کبک  ،منطقه قدیمی و کهن
شهربا جاذبه های دیدنی سبک فرانسوی.
اقامت در هتل :دلتاا

روز ششم :کبک -تورنتو
بعد ازصرف صبحانه  ،حرکت ازکبک به سمت تورنتو و پس از توقف کوتاه درکینگستون جهت رفع خستگی ورود به تورنتو در
شامگاه وسپس صرف شام دریکی از رستورانهای ایرانی تورنتوبا منو انتخابی.
هتل :دلتا /هیلتون یا شرایتون

روزهفتم :شهروآبشارهای نیاگارا -تورخرید (۵۲۲کیلومتر)
حرکت ازتورنتو به سمت نیاگارا وبازدید  HWY 401حرکت ازتورنتو به سمت غرب در طول پرترددترین بزرگراه آمریکای شمالی
و )(Outlet Collection at Niagaraازمجتمع خرید بزرگ ،مجموعه ای از  711فروشگاه برندهای معتبرجهانی درورودی شهر
درحومه آبشارو جاذبه های آن وپس ازطی مسافتی کوتاه ورود به شهر نیاگارا  Niagara On the lakeبعد از آن دیدارازشهر زیبای
.وتورشهری درتمام بعدازظهروگشت و گذاردرکنارآبشارها
هتل:هیلتون یا شرایتون مشرف به آبشار

روزهشتم :نیاگارا-تورنتو
پس از صرف صبحانه ،شروع گشت روزانه شامل بازدید از کازینوی مجلل شهربا نمای آبشارها و قدم زدن در کلیفتون هیل وخیابان
.مرکزشهر ،وقت آزاد برای گشت و گذاردرکنارآبشار
صرف ناهار بوفه در برج اسکای لون( .برج اسکای لون در ارتفاع  117فوتی آبشارها قرار دارد که آشپزخانه این بوفه بلند ،هم منظره
..ای تماشایی و هم غذاهای متنوع را برای تجربه ناهار خوردن بر فراز آبشار نیاگارا فراهم می کند).عصرحرکت به سمت تورنتو
هتل :دلتا /هیلتون یا شرایتون

روز نهم  :تورنتو-تهران
صرف صبحانه و تراسفرازهتل به فرودگاه وهمراهی دردریافت کارت پرواز و تحویل چمدانها.

تور شامل:
 ترانسفرفرودگاهی و تمام ترانسفربین شهرها با اتوبوسهای مجهزومدرن اقامت درهتل چهارستاره (دلتا-هیلتون-شرایتون صبحانه  ،نهارو شام.تورلیدرفارسی زبان همراه توردرشهرهای تورنتو،مونترال  ،کبک سیتی و اتاوا.-پرداخت ورودیه محلها وموزه های مورد بازدید

توجه:
*داشتن بیمه مسافرتی الزامی میباشد
*مبنای محاسبه سن کودکان تاریخ حرکت است
شرکت در تورهای تدارک دیده شده در هر شهر برای مسافران آزاد است و در صورت عدم تمایل درشرکت در تور روزانه ضمن
هماهنگی با راهنمای تورامکان پرداختن به امور شخصی میسراست
*با توجه به شرایط روزوهرشهرامکان جابجایی گشتها وجود دارد
*تامین ارزمورد نیازدر طول سفر برعهده مسافرمیباشد
پرداخت عوارض خروج از کشور ،کنترل اعتبار گذرنامه ،مهرخروج وکلیه امورمربوط به صحت صاحب گذرنامه و همراهان برعهده
.مسافرمیباشد
*گذرنامه میبایستی از تاریخ شروع سفرحداقل  ۷ماه اعتبارداشته باشد
*استاندارد تمامی اطاقها در هتلهای محل اقامت دوتخته است و چیزی به نام اطاق سه تخته وجود ندارد
*.درصورت افزایش نرخ بلیط هواپیما تا قبل از ثبت نام و پرداخت کامل وجه ،تفاوت آن از مسافردریافت خواهد شد
*.لطفا حتما لباس گرم زمستانی (شامل:کاپشن  ،کاله گرم ،دستکش ،شال و چکمه گرم زمستانی) به همراه داشته باشید

هزینه تور:
Quad

Triple

Double

Single

(USD)$/PP

Premium
$2269
$1885
$1705
$1563
4+
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)

