Адрес
София 1000
ул. Позитано 7

Телефони
0700 10 756
+359 879 532 505

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

Екскурзия Зимните чудеса на Торонто –
Ниагарският водопад – Отава
цени от

1 305.00 EUR
Дестинация
Торонто
Продължителност
5 дни
Тип настаняване
HB

Торонто
ЕКСКУРЗИЯ ДО КАНАДА – ТОРОНТО И НИАГАРСКИ ВОДОПАД

6 дни/ 5 нощувки с възможности за допълнителни нощувки

преди началото и след края на програмата
Дати: 01.12. - 26.04.
Програма
Ден 1. Пристигане в Торонто. Индивидуален трансфер по избор с мини ван, лимузина, такси.
Настаняване в избрания от Вас хотел. Нощувка.

Ден 2. Торонто – Ниагарски Водопад (Обиколна екскурзия)
Целодневна екскурзия до Ниагарския водопад. Разходка сред красивите овощни градини на
Ниагарския полуостров до Ниагарския водопад, едно от великите чудеса на света.
Ден 3. Торонто - Отава
Късно освобождаване на стаите и трансфер до Union Station и отпътуване с влак до столицата
на Канада – Отава /включен обяд само за Делукс програма/. При пристигане на ЖП гарата в
Отава следва трансфер до избрания от Вас хотел. Настаняване в хотела и свободно време.
Нощувка.
Ден 4. Обиколка на Отава
Днес е денят за опознаване на столицата Отава. Можете да посетите Rideau Canal през зимата,
както местните хора – с кънки на лед. Можете да разгледате и Федералната сграда на
Парламента с придружаване от екскурзовод. Потопете се в местната атмосфера тук,
посещавайки местни кафета и ресторанти наблизо. Ако сте тук през Февруари можете да
посетите популярния фестивал Winterlude. Нощувка.
Карнавалът Winterlude 2014 Ottawa се провежда всеки уикенд от 31 Януари – 17 Февруари,
2014г. Ежегодно привлича милиони посетители от цял свят. The Rideau Canal най-дългата
пързалка за кънки на лед в света е в центъра на действието. Тук се правят снежни и мраморни
скулптури. Вижте също и Snowﬂake Kingdom или Царството на снежинките.
Ден 5. Отава – Торонто
Освобождаване на стаите и трансфер до ЖП гарата в Отава. Отпътуване с влак обратно към
Торонто /включен е обяд само за програма тип Делукс/.
При пристигане – настаняване в стаите и свободно време за почивка и разходки. Включена
вечеря и досъп до световноизвестната CN Tower. Построена през 1976г., CN Tower си е
спечелила славата на най-високата свободностояща структура в Западното Полукълбо,
достигайки впечатляващите 553,33м. Кулата включва – Бюро за наблюдения, атрактивният
въртящ се ресторант със стъклен под. Ресторант 360 е прочут с изтънчената си кухня,
изключително обслужване и забележителна селекция на местни и международни вина. Тук
можете да се насладите на вкусната 3-часова вечеря, която ресторантът Ви предлага. Нощувка.

Ден 6. Отпътуване от Торонто
Освобождаване на хотела и трансфер до летище (не е включен).

Пакетна цена на човек настанен в двойна стая със закуска при 1,2,3 и 4 пътуващи /в
Евро/
PRICING PER PERSON

1 човек

2 души

3 души

4 души

December 1, - April 26, *** Daily
Value

1305

975

885

845

Moderate

1390

1015

935

885

Deluxe

1860

1250

1120

1055

*Цена на дете за трите типа настаняване: 398 Евро
Възможности за хотелско настаняване
Торонто: Value: Best Western Primrose / Moderate: Courtyard by Marriott Downtown / Deluxe:
Fairmont Royal York
Отава Laurier

Value: Capitol Hill Hotel & Suites / Moderate: Lord Elgin Hotel / Deluxe: Fairmont Chateau

Цените включват:
Настаняване
3 нощувки в Торонто хотел от изброените по Ваше желание
2 нощувки в Отава хотел от изброените по Ваше желание
Хранене
1 обяд на турът Ниагарски водопад
2 хранения във влака
1 вечеря в CN Tower

Екскурзии и турове
-

Целодневна екскурзия до Ниагарския водопад с включен обяд обяд

Трансфери

-

Летище – хотел в Торонто
Хотел Торонто – Union Station, жп гара
Трансфер с влак в бизнес класа от Торонто до Отава с включен обяд
Жп гара – Хотел в Отава и обратно
Трансфер с влак в бизнес класа от Отава до Торонто с включен обяд
Хотел – Летище в Торонто

Входни такси
CN Tower вход и вечеря /не е налично на 31.12. и 01.01./

Рекламни материали
Маршрут по програмата, брошури, карти и ваучъри
Съхранение на багаж в хотела

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. Повече информация относно визова услуга за Канада.
Опционални екскурзии по желание

Силни страни на екскурзията:
- Включен обяд над самия Ниагарски водопад
- Атракцион “Journey Behind the Falls” (сезонен), където можете максимално да се доближите до
водопада
- Обиколка до красивия River Road, проправил пътя си по продължение на Ниагарския пролом.
- Спирки се правят на Floral Clock в историческата общност Niagara-on-the-Lake преди връщане
обратно в Торонто.
Нощувка.

Необходими документи за канадска виза:

Задграничен паспорт с валидност минимум 6 месеца след датата на тръгване / да има 2
свободни страници/;

Условия на прогрмата:

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.
Останалата част от сумата се плаща до 45 дни преди деня на заминаване.

