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Cancun, Mexico -All Inclusive 24 hours  -Hotel Riu Cancun  

، ه در کاناداستاره با صبحان 4ای شب اقامت در هتل ه 7، کانادامولتی ، اخذ ویزای  (Turkish Air) ی ترکیشئهواپیما پرواز   :خدمات 

، ه کانکونب تورنتوشهری، پرواز داخلی  ی فرودگاهی و بینترانسفرهادر مکزیک،  All Inclusiveستاره با خدمات  4تل شب اقامت در ه7
  .، بیمه کامل مسافرتیراهنمای فارسی به همراه ورودیه ها،  گشت ها مطابق برنامه تور

 :مدارک الزم 
 و دارای حداقل یک ویزای شنگن سال اعتبار 2ه امضا شده ترجیحا با اصل گذرنام 

 2 4/5 اندازه (نباشد ماه 6 از تر قدیمی که رنگی عکس قطعه x 3/5متر سانتی( 

 (جواز کسب/ آگهی تاسیس و تغییرات شرکت /برگه اشتغال به کار میزان حقوق و سابقه کاری )شغلی  مدارک 

 اخیر به همراه برگه تمکن مالی  ماه 3پرینت حساب (  مالی مدارک( 

 ضیسند مالکیت به نام فرد متقا. 

  (برای متاهلین)و سند ازدواج ( برای آقایان)ترجمه شناسنامه، کارت ملی، کارت خدمت 
 برای مشاهده تورهای دیگر به وب سایت آژانس مراجعه کنید                         

                                               www.modaberan.com 
 

 ایرالین / دمای هوای در طول سفر امه و مسیر پروازـبرن

 : رفت                

 Dec 2016 26  دی  6 

 IKA IST          استانبول –تهران 
         IST  YYZتورنتو – استانبول

07:40          10:40 
15:30          18:40 

 +5تا   -4از :  تورنتو
 27تا  91: کانکون مکزیک

 تا صفر درجه -91از : نیاگارا
 : برگشت              

 Jan 2017 09    دی  21 

 ZYY  SSI       استانبول – تورنتو

 ZKI   ZYY   تهران     – استانبول

22:25      16:15+1 
00:40      04:15        

 سال بدون تخت 6تا  2 سال با تخت 92تا  6 تخته 9هر نفر در اتاق  تخته 2هر نفر در اتاق  نام هتل

SHERATON 4* 
DELTA 4* 
HILTON 4* 

 + تومان 491119111 
5.490 usd$ 

 + تومان 491119111 
7.490 usd$ 

 + تومان 391119111 
4.490 usd$ 

 + تومان 391119111 
3.490 usd$ 

 ریالی میباشد% 91 + دالر 1.490سال  2نرخ کودک زیر  مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامیست% 51پرداخت 

http://www.modaberan.com/
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 :برنامه سفر

 : تورنتو  ورود به –روز اول 

  هتلورود به فرودگاه تورنتو و حرکت به سوی 

 تحویل اتاق در هتل و استراحت کوتاه 

 هتل هیلتون: محل اقامت 

 :تورنتو – دومروز 

  با شهرگشت نیم روز شهر تورنتو و آشنایی 

 :تورنتو – سومروز 

  تور تمام روز بزرگترین و پر جنب و جوش ترین شهر کانادا یعنی تورنتو، صرف ناهار در رستوران گردان برجCN Tower    

سپس   9 که یکی از بلندترین برج های جهان میباشد برج سی ان سپس بازدید از آکواریوم ریپلی،. متری 433در ارتفاع 

 .ا در تورنتودیدن محله چینی ه

  عبور از میدان دانداس در قلب مرکز شهر تورنتو و گذر از بازار سنت لورنس که در یک ساختمان آجری اواخر

 قرن نوزدهمی ساخته شده است

 بازدید از موزه ی سلطنتی انتاریو که به تاریخ طبیعی و فرهنگی دنیا اختصاص دارد 

 هیلتون یا شراتون/ هتل دلتا : محل اقامت 
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 وقت آزاد برای خرید  :تورنتو – چهارمروز 

 : کانکون-تورنتو – پنجمروز 

 بعد از صبحانه حرکت به سمت فرودگاه جهت پرواز به شهر کانکون در کشور مکزیک 

  ترانسفر به سمت هتل ریو در شهر کانکون با خدماتAll Inclusive 

 

 Riu Palace Peninsula All Inclusive –کانکون  – ششمروز 

 تمام روز وقـت آزاد برای لذت بردن و استفاده از امکانات هتل و غذاها و نوشیدنی های آن 

 :Riviera Maya -کانکون – هفتمروز 

  تورAll Inclusive  درRiviera Maya 

   منطقه ریوریا مایا در سواحل کارائیبیک روز جذاب و کاوشگری در 

 نی بی نظیر لذت بردن در سواحل و دیدن مجموعه های باستا 

 دیدن آثار باستانی و نقاشی های دوران باستان 

 استفاده از پارک آبی موجود 

  لذت بردن از جاذبه های طبیعی شامل غارها، گودالها، رودخانه ها 

  غواصی در کنار تنوعی از ماهی ها و شانس شنا کردن با دلفین ها 

 لذت بردن از تنوع غذاهای خوشمزه بصورت بوفه 
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 : کانکون – هشتمروز 

 که یکی از جذابترین تورهای شهر کانکون میباشد و بازدید  تور نیم روزه بازدید از موزه زیر آب شهر کانکون

 .اثر دیدنی در زیر آب که باید با چشمانتان باور کنید 471از بیش از 

  هیلتون یا شراتون/ هتل دلتا : محل اقامت 

 

 :Chichen Itza – نهمز رو

 میالدی به نام چیچن  5گیز ترین تورهای جهان را در این روز تجربه خواهید کرد، بناهای مربوز به قرن یکی از شگفت ان

 ایتزا یکی از عجایب هفتگانه جهان میباشد

 در این روز شما فرصتی نیز برای شنا کردن و عکاسی از مناظر بکر و استفاره از بوفه رستوران این منطقه را نیز دارید. 

 

 : دهمروز 

 تور نیم روزه قایق سواری کاتاماران همراه با ناهار 
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 وقت آزاد و استفاده از امکانات هتل: روز یازدهم

 :ز دوازدهمرو

 ترانسفر به فرودگاه و بازگشت به تورنتو 

 ترانسفر به نیاگارا و تحویل اتاقها در هتل هیلتون یا شرایتون 

 :سیزدهمروز 

 تور تمام روز منطقه ی نیاگارا 

  وی در تپه ی کلیفتونپیاده ر 

  متر باالتر از سطح آبشارها،  775ناهار به صورت بوفه با غذاهای بسیار لذیذ در برج اسکایلون واقع در

بوفه ی سامیت سوییت هم غذای عالی و هم منظره ای بی نظیر را ارائه می دهد و تجربه ای منحصر به 

 می آوردفرد هنگام صرف غذا در نیاگارا را برای شما به ارمغان 

  فروشگاه عالی برای بازدیدکنندگان است 911بعد از ظهر وقت آزاد برای خرید در مجموعه ی خرید نیاگارا که دارای 

 

 نیاگارا  Outletوقت آزاد برای خرید و استفاده از   :چهاردهمروز 

 ترانسفر به تورنتو، ناهار در رستوران ایرانی و پرواز به سمت تهران: روز پانزدهم

 

 


