Адрес
София 1000
ул. Позитано 7

Телефони
0700 10 756
+359 879 532 505

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

КАНАДА И НИАГАРСКИТЕ ВОДОПАДИ
цени от

889.00 EUR
Дестинация
Ниагарски Водопад
Продължителност
8 дни
Тип настаняване
BB

ЕКСКУРЗИЯ ДО ТОРОНТО С ПАКЕТНА ПРОГРАМА ДО
НИАГАРСКИТЕ ВОДОПАДИ
Още една сбъдната мечта с ММ Травел!
За желаните от Вас дати със съдействие на нашите травел консултанти
Пакетна цена от 889 Евро
Ден 1
Трансфер от летището до хотела. Настаняване в хотел Don Valley Hotel & Suites 4* или подобен в
центъра на Торонто.
Ден 2
Закуска в хотела. Двучасов сити тур на Торонто с местен екскурзод, с градски туристически
автобус на два етажа. Разглеждане на основните забележителности като (1) Хокейната зала
на славата (Hockey Hall of Fame), Телевизионната кула (CN Tower), многофункционалният

стадион Роджърс център (Rogers Centre), известен като Скай доум, първият стадион в света с
подвижен покрив и възможности за пълно покриване на съоръжението; „Еър Канада Център”
(Air Canada Centre), атракциона Olympic Spirit, посветен на историята на канадските
спортисти, взели участие в Олимпийските игри, Пристанището на Торонто с включена
разходка с лодка, известния Пазар Св. Лорънс, пълен с чудни гледки, звуци, миризми, където
всеки може да намери нещо по свой вкус, Entertainment District или (2) замъкът Casa Loma,
една от най-големите архитектурни забележителности на Торонто, Кралския музей Онтарио
(The Royal Ontario Museum, известен като "ROM"), съхранил световна култура и естествена
история; Музей на обувките БАТА, един от най-впечатляващите в света; търговския център
„Итън”; Maple Leaf Gardens.
Ден 3
Закуска в хотела. Тръгване от Торонто с автобус за 3-дневна екскурзия до Ниагарските
водопади. Богат обяд на блок маса в залата за хранене на хотел Sheraton on the Falls с изглед
хъм Водопадите. След обяда – регистрация в хотела за 2 нощувки.
Ден 4
Закуска в хотела. Свободен ден. Нощувка.
Ден 5
Закуска в хотела. Тур до Ниагарските водопади с екскурзовод на борда на Maid of the Mist
(малко корабче, влизащо в непосредствена близост до разбиващата се вода) до водопада
Horseshoe (подкова), една от трите части на Ниагарския водопад. Трансфер до Торонто. Нощувка
в Don Valley Hotel & Suites.
Ден 6
Закуска в хотела. Свободен ден. Нощувка.
Ден 7
Закуска в хотела. Свободен ден. Нощувка.
Ден 8
Закуска в хотела. Трансфер до летището за полет до София.
Пакетната цена включва:
5 нощувки със закуски в хотел Don Valley Hotel & Suites 4* или подобен в центъра на
Торонто
Всички трансфери от и до летището в Торонто и от Торонто до Ниагара и обратно
Сити тур на Торонто с екскурзовод на английски език
2 нощувки в хотел Sheraton on the Falls или подобен с включени закуски
Разглеждане на Ниагарските водопади на борда на кораба „Мейд ъф дъ Мист“ с
екскурзовод на английски език

Пакетната цена не включва:
Двупосочен самолетен билет от 574 евро с летищни такси
Виза за Канада – 59 евро / При отказ на Виза, Посолство на Канада не възтановява такса за
виза. За повече информация относно туристическата виза за Канада моля натиснете тук,
за бизнес виза за Канада проследете този линк.
Допълнителни екскурии и атракциони по избор. Всички възможни местни екскурзии и
атракциони се заявяват предварително по избор от клиента в България и се заплащат
допълнително към ММ ТРАВЕЛ БГ
Билети за концерти и спектакли
Допълнителни разходи
Условия на прогрмата:
Цените се прилагат при налични свободни места в заложената икономична класа по
туроператорски пакети за полети всеки ден от София до изчерпване на количествата.
Хотелите по програмата могат да бъдат избирани според желанието на клиентите или при
пълна заетост предлагани подобни категории хотели.
Продължителността на програмата може да бъде изменена индивидуално според изискванията
на клиентите.
При записване - плащане на депозит в размер на 500 евро на човек
За резервации и информация: Тел: 0700 10 756
ЗАБЕЛЕЖКА:
Като правило, хотелите в САЩ и Канада не предлагат закуска. Ако желаете да закусите в
близост до повечето хотели ще откриете кафенета и ресторанти, където се сервира закуска.
Някои хотели предлагат континентална закуска, която представлява кафе и сладки.
Разрешеният багаж е в рамките на 1 куфар стандартен размер.
Условия на прогрмата:
Цените се прилагат при налични свободни места в заложената класа по полети всеки ден
от София и са стартови
Хотелът в Торонто може да бъде променян по желание на клиентите
Продължителността на програмата може да бъде изменена индивидуално според
изискванията на клиентите
Уточнения:
*Сититурът започва или от (1) Nicholby’s Souvenir Shop – 123 Front Street West или от (2)
Yonge/Dundas Square – на ъгъла на улиците Yonge and Dundas.

