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

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
KOMPLETNÍ CENA: DVOULŮŽKOVÉ POKOJE, SNÍDANĚ A CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JSOU V CENĚ!
Zájezd do Kanady s obdobnou cenou jako některé zájezdy do Norska nebo na Island.
Od podzimu 2022 již žádná omezení v souvislosti s Covidem - vhodné i pro neočkované!
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 Algonquin. Listnatým
stromům přitom dominují proslulé kanadské javory. Během putování nádhernou lesnatou a jezernatou krajinou provinčního
parku Algonquin budeme obdivovat, jakou paletu barev zde příroda dokáže rozehrát.
Možnost koupání - tato část Kanady leží jižněji, než ČR!
Garance menší skupiny od 9 do maximálně 20 klientů.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

4. 7. - 11. 7. 2023

Délka

8 dnů

Cena

Nástupní místa

52 800 Kč

letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku z Prahy do Toronta a zpět vč. let. tax ve výši 16 000 Kč
dopravu 1 - 3 minivany, případně auty
6x ubytování v motelech nebo hotelech (2 lůžkové pokoje s WC a sprchou)
minimálně 3x snídaně
průvodce
vstup na CN Tower a poplatek za vstup do přírodního parku
cestovní pojištění Uniqa K15S(mj. na stornopoplatky nejen při onemocnění, ale také z důvodu nařízené karantény před
cestou do zahraničí, dále léčebné výlohy a to vč. onemocnění COVID-19).
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné a jídzné cca 200 CAD, včetně letu hydroplánem k cca 300 CAD
další stravu
případné náklady spojené s testováním na Covid-19
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj ( jednolůžkový pokoj a využití pokoje v chatě 1 osobou (2–3 pokoje v chatě)): 8 000 Kč
SLEVY:
2.5 % - osoby starší 65 let - nelze sčítat s dalšími slevami
2.5 % - děti a mládež do 25 let - nelze sčítat s dalšími slevami
POZNÁMKY:
Garance menší skupiny.
Termín zájezdu může být v závislosti na aktuální dostupnosti vhodných leteckých spojení posunut o 2-3 dny se zachováním
daného počtu programových dní, odlet prvního termínu však bude nejdříve 2. 7. 2023. Finální termín bude stanoven do
konce března 2023.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 9
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PROGRAM:

1. den: Během dne odlet z Prahy do Toronta. Přílet do správního města provincie Ontario. Vypůjčení vozidel 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 sever 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
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 Algonquin. 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 Algonquin. 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.
8. den: Během dne přílet do Prahy.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Zdravotní podmínky a doklady:
Bližší informace o podmínkách vstupu a pobytu naleznete na webech www.mzv.cz a www.mzv.sk

