Адрес
София 1000
ул. Позитано 7

Телефони
0700 10 756
+359 879 532 505

E-mail
oﬃce@mmtravel.bg
ticketing@mmtravel.bg

Екскурзия до Източна Канада от май до
октомври
цени от

1 745.00 USD
Дестинация
Източна Канада
Продължителност
9 дни
Тип настаняване
BB

Източна Канада - Maple Explorer
9 дена/8 нощувки
Торонто – Ниагарският водопад - Отава – Монреал – Квебек
Дати: 01.05. - 17.10.
Открийте историческото сърце на Канада. Тази екскурзия ви дава невероятната
възможност да се запознаете с едни от най-впечатляващите канадски градове. Като
започнем от космополитния Торонто, минем през столицата Отава с нейните
забележителни сгради – Парламентът, Националните галерии, музеите, продължим
към неповторимия Монреал и завършим пътуването, потопени в романтиката на
Квебек.

ДЕН 1. Торонто
Кацане на летището в Торонто и трансфер до хотела. Настаняване.
Торонто, най-големият град в Канада, е известен със своята многообразна история.
Вечерта имате свободно време да се разходите под светлините на Торонто.
Нощувка.

ДЕН 2. Ниагарският водопад
Закуска.
Насладете се на целодневна екскурзия до Ниагарския водопад, включваща пътуване
със световноизвестният кораб Maid of the Mist. Гледката от полите на водопада към
падащите му буйни води е едно наистина незабравимо преживаване.
Връщане в хотела. Нощувка.

ДЕН 3. Торонто – Отава
Закуска.
Освбождаване на стаите.
Трансфер до жп гарата в Торонто.
Предстои живописно пътуване с влак до столицата на страната Отава.
Настаняване в хотел.
Нощувка.

ДЕН 4. Отава
Закуска.
Имате възможността да опознаете Отава по суша и вода на една впечатляваща
обиколка с кораб. Нощувка в хотела.
ДЕН 5. Отава – Монреал
Закуска. Освобождаване на стаите.
Продължаваме с влак до Стария Монреал с неговите кълдъръмени улици и добра

френска кухня.
Настаняване в хотела.
Нощувка.
ДЕН 6. Монреал
Закуска.Започваме деня със сутрешна обиколна екскурзия. Следобеда можете да
прекарате пазарувайки специални канадски сувенири и типични нейни символи.
Нощувка в хотела.
ДЕН 7. Монреал – Квебек
Закуска. Следва екскурзия с влак по морския път Свети Лоуренс (St. Lawrence Seaway)
до очарователния европейски Квебек. Настаняване в хотел. Нощувка.

ДЕН 8. Квебек
Закуска. След закуска можем да се насладим на туристическа обиколка на града и да
научим повече за историята на един от най-старите градове в Канада. Нощувка.

ДЕН 9. Квебек
Закуска.
Екскурзията среща своя край в този пленителен град.
Освободжаване на стаите и трансфер до летището.
Пакетна цена за човек, настанен в двойна стая: 1745 USD / специална цена за
записвания до 30. Май /
Пакетнa ценa за единично настаняване: 2283 USD / специална цена за
записвания до 30. Май /
Тип
Икономично/Value Средно/Moderate Делукс/Deluxe
настаняване

1 Май - Май
10

2092

2202

2789

11 Май - 29
Май

2139

2203

2787

30 Май - 30
Юни

2139

2203

2868

1 Юли - 24
Август

2165

2223

2884

25 Август 2165
16 Октомври

2279

2997

17 Октомври 2139

2135

2710

За провеждане на екскурзията не се изисква минимален брой записани
участници.
Цената включва:
- 2 нощувки в Торонто - Value: Best Western Primrose / Moderate: Courtyard by
Marriott Downtown / Deluxe: Fairmont Royal York
- 2 нощувка в Отава - Value: Capitol Hill Hotel & Suites / Moderate: Lord Elgin Hotel /
Deluxe: Fairmont Chateau Laurier
- 2 нощувки в Монреал - Value: Hotel Espresso / Moderate: Holiday Inn Montréal
Midtown / Deluxe: Fairmont The Queen Elizabeth
- 2 нощувки в Квебек - Value: Hotel Chateau Laurier / Moderate: Hotel Manior Victoria /
Deluxe: Fairmont Le Chateau Frontenac
- 3 Обяда
- Екскурзоводско обслужване местен екскурзовод англ. език
- Екскурзии, включени в програмата:
Дневна обиколка на Ниагарския водопад (Niagara Fall Day Tour)
Обиколка “Амфибия” в Отава (Ottawa Amphibious Tour)
Обиколка с трамвай в Монреал (Greater Montréal Tram Tour)
*Круиз “Хорнблоуър” в Ниагарския водопад (Hornblower Cruise in Niagara Falls)
- Трансфер с влак от Торонто до Отава
- Трансфер с влак от Отава до Монреал
- Трансфер с влак от Монреал до Квебек

- Документи – описание на маршрута, брошури, карти, ваучери и документи за
съхранение на багажа в хотела
- Медицинска застраховка - подарък специално за Вас от ММ Травел
* Когато дневните туристически обиколки или атракции не се провеждат в периоди
извън сезона, цената ще бъде коригирана или ще имате възможност за избор на
алтернативна екскурзия/атракция.

Цената не включва:
- Самолетни билети за международни полети на AIR FRANCE София – Торонто –
София на стартова цена 574 Евро в икономична класа при налични места в полета.
- Виза за Канада /при отказ на Виза, Посолство на Канада не възстановява такса за
виза. За повече информация относно туристическа виза за Канада моля натиснете
тук, за бизнес виза за Канада проследете този линк.
- Входни билети за обектите по програма
- Екскурзиите и услугите по желание

Необходими документи за канадска виза:
- Задграничен паспорт с валидност минимум 6 месеца след датата на тръгване / да
има 2 свободни страници/;
- 2 бр.актуални снимки с размери ;
- Банкова сметка – извлечение, туристът да притежава минимум 500 евро на
седмица по време на престоя си в Канада/;
- Документи за недвижима собственост – служебна бележка от Данъчна служба за
платени данъци /желателно е/;
- Служебна бележка от работодателя - за отпуск и заемана длъжност;
- Документ от пенсионното /за пенсионери/;
- За фирми - ако сте собственик /съдружник/ фирмено решение и актуално
състояние на фирмата, копие Булстат

Условия на програмата:
Цените се прилагат при налични свободни места в заложената класа по полети всеки
ден от София и са стартови.
Хотелите по програмата могат да бъдат променяни по желание на
клиентите.
Продължителността на програмата може да бъде изменена индивидуално според
изискванията на клиентите.
При записване - плащане на депозит в размер на 200 Евро от цената на пакета.
Останалата част от сумата се плаща до 60 дни преди датата на заминаване.
Срокове за анулация:
Анулация до 65 дни преди датата на тръгване - без анулационни такси.
Ако направената анулация е от 65 до 55 дни преди датата на отпътуване,
неустойката е в размер на не по-малко от 30% от цената на пътуването, съобразно
условията на конкретната програма / от цената на пътуването или друго.
Ако направената анулация е от 55 до 45 дни преди датата на отпътуване,
неустойката е в размер на 70%
Ако направената анулация е 45 и по-малко дни преди датата на отпътуване,
неустойката е в размер на 100% от цената на пътуването.
За резервации и допълнителна информация моля позвънете на телефон 0700
10 756.

