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 کااندا ه    روز    11و  11اهی  رتو
 (مونترالشب  3 +وتورنتشب 4+ شب نیاگارا 3: )روزه 11تور 

 (ونکوور شب 4 + مونترالشب  3+  تورنتوشب 4 +نیاگاراشب 3): روزه 11تور 

ستاره با صبحانه، ترانسفرهای  4، اقامت در هتل های کانادامولتی ، اخذ ویزای  (Lufthansa) لوفتانزا یئهواپیما ازپرو :خدمات 

وعده شام در طی  2وعده ناهار و  2به همراه ورودیه ها،  ، گشت ها مطابق برنامه تورونکووربه  مونترالشهری، پرواز داخلی  فرودگاهی و بین
 .بیمه کامل مسافرتی ،گشت ها، راهنمای فارسی

 
 

 : برنامه پروازی
 
 

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

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

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

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

 ضیسند مالکیت به نام فرد متقا. 

  (برای متاهلین)و سند ازدواج ( برای آقایان)ترجمه شناسنامه، کارت ملی، کارت خدمت 
جعه کنیدبرای مشاهده تورهای دیگر ب                           ه وب سایت آژانس مرا

                                               www.modaberan.com 

تعداد  ترکیب تور
 روز

 2هر نفر در اتاق  نام هتل
 تخته

 1هر نفر در اتاق 
 تخته

سال با  12تا  6
 تخت

ال بدون س 6تا  2
 تخت

Toronto 
Niagara 

Montreal 
 روز 11

HILTON 4* 
SHERATON 4* 

DELTA 4* 
OR Similar Hotels 

 + بلیط هواپیما
4.990 usd$ 

 +بلیط هواپیما
6.990 usd$ 

 + بلیط هواپیما
3.990 usd$ 

 + بلیط هواپیما
2.990 usd$ 

Montreal 
Niagara 
Toronto 

Vancouver 

 روز 11

HILTON 4* 
SHERATON 4* 

DELTA 4* 
HILTON 4* 

OR Similar Hotels 

 + بلیط هواپیما
5.990 usd$ 

 +بلیط هواپیما
8.490 usd$ 

 + بلیط هواپیما
4.990 usd$ 

 + بلیط هواپیما
3.990 usd$ 

 ریالی میباشد% 15 + دالر 1.490سال  2نرخ کودک زیر  مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامیست% 15پرداخت 

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

 : فرودگاه تورنتو ، آبشار نیاگارا –روز اول 

 ورود به فرودگاه تورنتو و حرکت به سوی آبشار نیاگارا 

 ل و استراحت کوتاهتحویل اتاق در هت 

 وقت آزاد برای تجربه زیبایی نفس گیر آبشار نیاگارا 

 هتل هیلتون امبسی: محل اقامت 

 تور تمام روز منطقه ی نیاگارا را ، آبشار نیاگا –روز دوم 

  پیاده روی در تپه ی کلیفتون 

  از سطح آبشارها، متر باالتر  ۷۷1ناهار 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 

 فرد هنگام صرف غذا در نیاگارا را برای شما به ارمغان می آورد

  دکنندگان استفروشگاه عالی برای بازدی 155بعد از ظهر وقت آزاد برای خرید در مجموعه ی خرید نیاگارا که دارای 

  هتل هیلتون: محل اقامت 

 : شهر زیبای نیاگارا –روز سوم 

  دکنندگان استفروشگاه عالی برای بازدی 155وقت آزاد برای خرید در مجموعه ی خرید نیاگارا که دارای 

 :تورنتو  –ا نیاگار –م روز چهار

 بازدید از شهر niagara on the lake  بازگشت . شهر( اصلی)صرف غذا در خیابان و وقت آزاد برای خرید یا

 به تورنتو در بعد از ظهر

  هیلتون یا شراتون/ هتل دلتا : محل اقامت 
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 :تورنتو – پنجمروز 

  گشت لذت بخش دور شهر تورنتو، بزرگترین شهر کانادا که شهری تاریخی و پایتخت زنده ی استان انتاریو است با

 اتوبوس

 گذر از منطقه ی دانشگاه تورنتو، ساختمان شهرداری مدرن تورنتو و برج سی ان که یکی از بلندترین برج های جهان است 

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

 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 

 :تورنتو – ششمروز 

 رنتو به بازدید از قلعه ی تاریخی و مشهور کازالوما و منطقه ی صبح این روز در ادامه ی بازدید از شهر تو

 تاریخی دیستیلری و محله ی چینی ها خواهید پرداخت

 بعد از ظهر از قایق سواری در بندر تورنتو و دیدن جزیره های آن لذت خواهید برد 

  هیلتون یا شراتون/ هتل دلتا : محل اقامت 

 :تورنتو – هفتمروز 

 روز وقت آزاد تمام 

 :اتاوا-کینگستون و هزار جزیره-تورنتو – ز هشتمرو

 صبح حرکت به سمت اتاوا 

 توقف در کارخانه ی پای سیب به نام سیب بزرگ کولبورن برای استراحت و خرید خوراکی 

 این شهر که به نام شهر سنگ آهک معروف است دارای ساختمان هایی . به کینگستونبازدید از شهر پرجاذ

 به لحاظ معماری قابل توجه است 

  سواری با قایق تفریحی در طول رودخانه ی سنت لورنس و گذر از میان پارک ملی هزار جزیره که بین مرز

 .واقع است و آمریکا کانادا



 
 

 باالتر از چهار راه   -بلوار افریقا  -تهران:  نشانی                                                

  202واحد  - 2طبقه -برج نگین  -جهان کودک 

 22442208: دورنما   020 -22424: تلفن 

 

 حرکت به سمت شهر مونترال و اقامت در هتل 

  هتل دلتا یا شراتون: محل اقامت 

 :روز نهم

 تمام روز وقت آزاد 

 :دهمروز 

  شهر کبک همراه با ناهار ساعته 12تور 

 :یازدهمروز 

 (روزه11برای گروه) ترانسفر به فرودگاه پرواز به سمت تهران/  ترانسفر فرودگاهی و پرواز به سمت ونکوور 

 : دوازدهمروز 

  ،ساعت دیدار از شهر زیبای ونکوور صرف نهار، دیدار از پل معلق ۸تور تمام روز 

 : دهمسیزروز 

 پس از صرف صبحانه بازدید از منطقه کوهستانی Grouse Mountain  و صعود به قله با تله کابین و
صرف ناهار در باالی قله و مشاهده کل منطقه از فراز توربین بادی از جمله برنامه های آن روز خواهد 

 .عصر از پارک زیبای استنلی که از بزرگترین پارکهای کشور کانادا است بازدید خواهیم نمود. بود

 وقت آزاد برای خرید از shopping center و استراحت ، 

 : دهمچهارروز 

  در روز یازدهم سفری بسیار به یاد ماندنی و رویایی با کروز به جزیره ی ویکتوریا خواهم داشت و در ادامه
 .از یکی از زیباترین باغ های گل دنیا دیدار خواهیم کرد

 دلتا شراتون: محل اقامت 

 فر فرودگاهی و پرواز به ایرانترانس    :پانزدهمروز 

 


