ﺗﻮر  17روزه ﮐﺎﻧﺎدا

 2ﺷﺐ ﻧﯿﺎﮔﺎرا 3 ،ﺷﺐ ﺗﻮرﻧﺘﻮ 2 ،ﺷﺐ اوﺗﺎوا 4 ،ﺷﺐ ﻣﻮﻧﺘﺮال 2 ،ﺷﺐ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ 3 ،ﺷﺐ وﻧﮑﻮور

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮر 20 :ﺗﯿﺮ اﻟﯽ ﻣﺮداد 1397

هر نفر در اتاق

هر نفر در اتاق

کودک  12- 4سال

دو تخته

یک تخته

با تخت

 6490دالر 64،000،000 +ریال

 8290دالر64،000،000 +ریال

 4950دالر 56،000،000+ریال

درجه هتل
*4

کودک  4 – 2سال بدون تخت
 3950دالر 56،000،000+ریال

مسیرسفر :تهران -تورنتو (هوایی) ,تورنتو -نیاگارا (زمینی) ،نیاگارا (2شب) ,نیاگارا -تورنتو (زمینی) ,تورنتو( 3شب) ،تورنتو -اوتاوا
(زمینی) ،اوتاوا (  2شب) ,اوتاوا -مونترال (زمینی) ،مونترال ( 4شب) ،مونترال -ویکتوریا (هوایی) ،ویکتوریا (2شب) ،ویکتوریا-
ونکوور(زمینی) ،ونکوور (3شب) -ونکورر -تهران (هوایی)
خدمات تور :بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی لوفتانزا  ،کلیه ترانسفر های فرودگاهی و بین شهری ،اقامت در هتل های 4ستاره با
صبحانه ،هزینه ویزای کانادا ،بیمه مسافرتی ،گشتهای شهری همراه تور لیدر فارسی زبان طبق برنامه تور
گشتها :گشت تمام روز شهری نیاگارا ،تورنتو ،اوتاوا ،مونترال ،ویکتوریا و ونکوور
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نکات مهم:
-1در صورت عدم صدور روادید از طرف سفارت مربوطه مبلغ( 300دالر) از هزینههای پرداختی کسر و مابقی مسترد میگردد.
 -2هزینه نفر سوم در اتاق دو تخته  5900دالر خواهد بود.
-3ضمانت الزم بر اساس تشخیص آژانس ثبت نام کننده جهت بازگشت از سفر و قرارداد الزامی است.
-4کنترل اعتبار پاسپورت با حداقل  7ماه از زمان سفر بر عهده آژانس همکار می باشد.
-5در صورت تغییر در برنامه پروازی و یا ایرالین مربوطه مراتب متعاقباً به مسافران محترم اعالن خواهد شد.
-7اصل مدارک و ضمانت نامه های مسافران تا زمان بازگشت نزد شرکت پرندیس باقی می ماند.
-8هزینه ترجمه مدارک بر عهده مسافر می باشد.
-9پرداخت کل مبلغ ارزی در زمان ثبت نام و تسویه حساب مبالغ ریالی تا قبل از سفر الزامی است.

در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با خانم خسرویان تماس حاصل فرمایید.

کودک زیر
 2سال
 1300دالر

