KANADA - Niagara, Ontario a divoká příroda
Poznávací, Svět s průvodci Periscope

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Zájezd do Kanady s obdobnou cenou jako některé zájezdy do Norska nebo na Island.
Týdenní ochutnávka kanadského stylu života: z veliké metropole Toronto s věží CN Tower, krásnými mrakodrapy
a hokejovým muzeem slávy přes zemědělskou krajinu a malá městečka až k pobytu v přírodě.
Magnety nenáročného poznávacího zájezdu jsou též Niagarské vodopády a provinční přírodní park Algonquine.
Poslední možnost koupání - tato část Kanady leží jižněji, než ČR! V září začíná pestrobarevný podzim zajímavý nejen pro
fotografy.
Mimořádná časová sleva 6% při rezervaci a uhrazení zálohy 35 % do 14. 12. 2018. Cena: 39 950 Kč.
Garance malé skupiny.

Termín

Dnů

Cena (Kč)

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku z Prahy do Toronta a zpět vč. let. tax
dopravu autem nebo mikrobusem
6x ubytování v motelech (2 lůžkové pokoje s WC a sprchou) a chatách (2–3 pokoje, v chatě WC a sprcha)
průvodce
poplatek za vstup do přírodního parku
cestovní pojištění UNIQA K7C včetně storna a pojištění proti úpadku CK.
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné cca 200 CAD
stravu
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj ( jednolůžkový pokoj a využití pokoje v chatě 1 osobou (2–3 pokoje v chatě)): 8 000 Kč
cestovní pojištění ČP s rozšířením storna zájezdu: 560 Kč
SLEVY:
2.5 % - děti a mládež do 25 let - nelze sčítat s dalšími slevami
2.5 % - osoby starší 65 let - nelze sčítat s dalšími slevami
POZNÁMKA:
Garance menší skupiny.
Tento zájezd je vhodný i pro osoby s omezenou schopností pohybu, pokud ovšem omezení není takového rozsahu, aby
činilo potíže při nastupování a vystupování z dopravního prostředku, a nezpůsobovalo potíže s běžnou chůzí o intenzitě,
která se dá očekávat při prohlídkách měst, zajímavých míst a při procházkách v přírodě.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 11
PROGRAM:
1. den: Během dne odlet z Prahy do Toronta (s přestupem). Přílet do správního města provincie Ontario. Vypůjčení
minivanu a transfer na ubytování.
2. den: Teskně hučí Niagara. Niagarské vodopády mají z kanadské strany i pěkné okolí - navštívíme půvabné městečko
Niagara-On-The-Lake na břehu jezera Ontario, v jehož okolí se pěstuje vinná réva. Cestou k vodopádům Niagara Falls
zastavíme na pěkných vyhlídkách. Pod vodopády samotné lze podniknout plavbu lodí.
3. den: Dopoledne dojedeme do centra Toronta. Ačkoliv je Toronto multikulturálním velkoměstem s více jak 2,5 miliony
obyvatel, jedna z jeho přezdívek je „město v parku“. Během dne spatříme jak mrakodrapy a přes 500 m vysokou věž CN
Tower, tak najdeme pěkná přírodní zákoutí, třeba na břehu jezera. Zájemci mohou navštívit hokejovou síň slávy (Hockey
Hall of Fame). Odpoledne se vydáme na západ směrem k dalšímu z tzv. Velkých jezer (The Great Lakes) – Hurónskému.
4. den: Většinu dne strávíme v městečku Parry Sound a v jeho okolí. Svou polohou na břehu jezera a nabídkou
odpočinkových aktivit je pro turisty velmi atraktivní. Můžete letět hydroplánem nebo se plavit výletní lodí mezi desítkami
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šérových ostrůvků posetých lesy a chatami, koupat se ve vodách jezera a navštívit Síň slávy místního rodáka, hokejisty
Bobby Orra. Později odpoledne se vnoříme do krajiny plné lesů a jezer, která je pro Kanadu tak typická. Příjezd na ubytováni.
5. den: Dnešní den si užijeme v dalším romantickém prostředí, v provinčním parku Algonquine. Spatříme losy již cestou
tam, anebo až při návratu zpět? Vstupné do parku je zahrnuto v ceně.
6. den: Znovu se vypravíme na některou značenou stezku do pravé kanadské přírody v parku Algonquine. Podle zájmu 25hodinová vycházka nebo vypůjčení kánoí. Poslední noci jsme kdysi říkali „Kanada“. Užijeme si poslední společný večírek
u ohně na břehu jezera?
7. den: Během dne odjezd na letiště, odbavení a navečer odlet (s přestupem).
8. den: Během dne přílet do Prahy.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestuje se na cestovní pas se strojově čitelnou zónou.
Pro vstup do Kanady není vyžadováno žádné očkování.
Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků.
Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Kanady s platným cestovním pasem
vybaveným datovou stránkou se strojově čitelnou zónou a zpáteční letenka. Doba platnosti cestovního pasu musí být
nejméně šest měsíců ode dne vstupu do Kanady.
V zájmu zvýšení bezpečnosti zavedla Kanada systém elektronického povolování cest „eTA Electronic Travel Authorization –
eTA“ obdobný systému ESTA používanému v USA. Povolení eTA je pro bezvízové cestující v letecké dopravě od 10.
11. 2016 povinné, nesplnění této povinnosti bude mít za následek nevpuštění cestujícího na palubu letadla
směřujícího do Kanady. Vzhledem k tomu, že vyřízení elektronické žádosti o povolení eTA může trvat až 72 hodin, je
vhodné žádost podat s dostatečným předstihem. Při vyřizování eTA je třeba použít pouze oficiální webovou stránku
kanadské vlády Citizen and Immigration Canada http://www.canada.ca/eTA. Jak se registrovat vás budeme informovat
mailem/dopisem cca 6 týdnů před cestou). eTA stojí cca 150 Kč.
Při vstupu na kanadské území musí mít cestující vyplněnou celní deklaraci (dostanete ji v letadle).
Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Osoby mladší
18 let, které do Kanady cestují buď samostatně, či v doprovodu pouze jednoho rodiče, by si měly pro imigrační úředníky
obstarat notářsky ověřený písemný souhlas rodičů či druhého rodiče (event. jiného zákonného zástupce) s jejich cestou.
V případě osob mladších 18 let cestujících samostatně by písemný souhlas měl obsahovat kontaktní údaje na osobu, která
bude za nezletilého v Kanadě během jeho pobytu odpovídat. Tyto podklady musí být vyhotoveny v úředním jazyce Kanady,
tj. buď v anglickém, či francouzském jazyce, nebo do těchto jazyků přeloženy. Za platnost cestovních dokladů a dodržení
podmínek vstupu odpovídá cestující.
O vstupu do Kanady rozhoduje kanadský imigrační úředník, který může délku pobytu na základě vlastního uvážení a bez
nutnosti svůj krok zdůvodňovat zkrátit na méně než 6 měsíců. V takovém případě vyznačí délku povoleného pobytu do
cestovního pasu buď formou záznamu u vstupního razítka či vlepením samostatného štítku. Cestující je povinen do
stanoveného data území Kanady opustit.
Při vstupu na území Kanady může být cestující podroben krátkému pohovoru a může být vyzván ke kontrole zavazadel.
Každý návštěvník musí imigračnímu úředníkovi předložit cestovní doklad (čeští občané musí předložit cestovní pas se
strojově čitelnou zónou) s platností pokrývající celou dobu plánovaného pobytu na území Kanady a na vyzvání dále
prokázat dostatek finančních prostředků, dobrý zdravotní stav a úmysl Kanadu včas opustit. Českým občanům se
doporučuje cestovat na biometrický pas obsahující alespoň jednu prázdnou (nepopsanou) stránku.
Bližší informace o podmínkách vstupu a pobytu naleznete na webech www.mzv.cz a www.mzv.sk
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