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سال بدون تخت 11تا  2 سال با تخت 11تا  4  اتاق یک تخته   اتاق دو تخته   سال 2کودک زیر  هتل    

دالر 4/375  

 

تومان 4/990/000  

دالر 5/375  

 

تومان 4/990/000  

دالر 7/475  

 

تومان 5/990/000  

دالر 6/375  

 

تومان 5/990/000  

ستاره 4هتل  دالر 675   

 

599/000 

 روزه کانادا 41تور 
 همراه با ویزای مولتی بلند مدت

 خدمات :
 21 )روز گشت متنوع )طبق برنامه سفر 

 21 وعده ناهار در روز های گشت 

 یک وعده شام در رستوران ایرانی رز 

 اخذ ویزای کانادا و انجام پیکاپ پاسپورت مسافر 

 پرواز بین ونکوور به تورنتو 

 پرواز بین تهران به ونکوور با لوفتانزا 

 ارائه دعوتنامه معتبر توریستی از شرکت مسافرتی در کانادا 

 ترانسفر های فرودگاهی و شهری 

 )همراهی لیدر فارسی زبان در روز های گشت ) طبق برنامه سفر 

  ستاره با صبحانه در ونکوور و تورنتو )مرکز شهر( 4اقامت در هتل 

 پرداخت هزینه کلیه ورود به مکان های دیدنی و گردشی در تور توسط آژانس پرزین سفر 

 برنامه سفر  :

 گشت شهری و شام در رستوران ایرانی رز 21بعد از ظهر ساعت  - 21روز اول : ترانسفر از فرودگاه ساعت 

 stanly parkروز دوم : بازدید از مکان های دیدنی شهر و 

 grouse mountainو بازدید از  north Vancouverاز مرکز شهر به  sea busروز سوم : سوار شدن 

 روز چهارم : سفر یک روزه از شهر ویکتوریا و باغ گل بوسیله کشتی

 dive , robsonبعد از ظهر بازدید از خیابان های - pacific center & Hudson bayروز پنجم : مرکز خرید 

 English bayروز ششم : سواحل 

 distilleryروز هفتم : سفر به تورنتو و بازدید از منطقه 

 cn towerروز هشتم : گشت شهری و برج 

 روز نهم : آبشار نیاگارا

 zoo –casa lomaروز دهم : 

 royal Ontario museum-china townروز یازدهم : 

 روز دوازدهم : روز آزاد

 خرید از مرکز خرید-روز سیزدهم : برگشت به ونکوور

 روز چهاردهم : ترانسفر به فرودگاه

 تاریخ رفت 2017/8/18

 تاریخ برگشت 2017/8/31

ونکوور-فرانکفورت-تهران   مسیر رفت 

تهران-فرانکفورت-ونکوور  مسیر برگشت 


