
 

 

 
 

 خرداد 03تاریخ اعتبار     

                      
               

 

 

 روز ( 1کبک )  -شب ( 4مونترال ) –شب(  2اتاوا )- روز ( 1ویکتوریا )  –شب( 4ونکوور ) -روز( 1کینگ استون )–شب(  4تورنتو )  –شب (  2نیاگارا )

 

 شهریور 13-مرداد 22ویژه 

 هتل
 هر نفر در اتاق

 سه تخته/دو تخته

هر نفر دراتاق یک 

 تخته
 کودک

HILTON  NIAGARA  FALLS VIEW   نیاگارا   

تومان 2003333  

+ 

دالر 2033  

تومان 2003333  

+ 

دالر 0033  
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   HILTON                                                  تورنتو      

   HAYAT REGENCY                          ونکوور          

                                            FOUR SEASON  اتاوا

             LE SHERATON CENTER  مونترال            

 

 خدمات  تور :

رودگاهی ف های ترانسفر -با صبحانه بهترین هتلهای کانادا اقامت در    – ( مونترال زرفت به تورنتو  برگشت ا)پرواز ترکیش از شیراز 

روز گشت کامل با کلیه ورودیه های   41 –پرواز داخلی از تورنتو به ونکوور و از ونکوور به اتاوا  –داخل شهری و برون شهری 

 و بیمه مسافرتی فارسی زبان از شیرازراهنمای   –پیوست  سه صفحه ای  لیست طبقمکانهای دیدنی 

    برج تورنتو اسکای لون و برج وعده ناهار یا شام در خاص ترین رستورانهای کانادا از جمله1 

 ساله چندبار ورود 5و اخذ ویزای  خدمات سفارت

 نکات مهم :

  تنظیم و برنامه ریزی آن به همراه تعداد گشتها و مکانهای  59این تور براساس تجربیات تور گروهی برگزار شده در تابستان

   با کلیه تورهای ارائه شده در ایران قابل رقابت می باشد.، دیدنی این تور 

 ر به دبی ویا استانبول جهت سفارت به عهده مساقر می باشد.فهزینه س 

 .درصورت رد درخواست ویزا هزینه های مربوط به آن از قرارداد کسر و مابقی استرداد می گردد 

 اس تاریخ اعتبار پاسپورت وجود دارد .جهت مسافرین کثیر السفر بر اسبار ورود ومدت دار  دامکان دریافت ویزای چن 

  لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر از نکات و برنامه سفر ، همچنین مدارک الزم جهت اخذ ویزا و شرایط پرداخت با کانتر تور این

 شرکت تماس حاصل فرمایید.

 

 برای دومین سال از شیراز

 نس وجود داردامکان ارتقا به کالس پروازی بیزی


