
 
 

ЗИМНА ЕКСКУРЗИЯ ДО КАНАДА  
Монреал, Отава, Калгари, Банф, Лейк Люис, Скалистите Планини, Торонто, Ниагара 

 
ПРОГРАМА: 

 
Ден 1 
Полет София - Монреал. Трансфер и настаняване в хотела в Монреал. 
  
Ден 2 
МОНРЕАЛ 
Туристическа обиколка на Монреал: Стария град, базиликата Нотр Дам, Олимпийския парк и 
стадион, Mount Royal Park, параклиса Св. Жозеф, пристанището на Монреал, китайския 
квартал, пазара "Bonsecours", площада Жак Картие, Ботаническата градина, Университетът 
"МакГил", Музея на Изкуствата, галерията "Ville Marie", Университетът на Монреал, 
кметството, островът Света Елена, културно развлекателният център "Bell", и др. 
Свободна програма. Нощувка. 
  
Ден 3 
ОТАВА 
09:55ч. - Отпътуване с влак за Отава. 
Туристическа обиколка на столицата на Канада включваща Хълма на канадския Парламент, 
Парка Жак Картие намиращ се на брега на р. Отава, каналът Ридо, улицата “24 Sussex Drive”, 
квартала Ню Единбург, Базиликата Нотр Дам в Отава, музея на канадската авиация, 
природонаучния музей и др. 
Свободно време в Отава. 
18:00ч. - Отпътуване с влак за Монреал. Нощувка. 
 
Ден 4 
КАЛГАРИ 
7:15 ч. – 9:49 ч. – полет Монреал – Калгари. 
Трансфер и настаняване в хотела. 
Туристическа обиколка на Калгари: форт Калгари, историческата и модерната част на града, 
кварталът Ингълууд, спортният център Талисман, музеят за изкуства Гленбоу, Китайския 
квартал, пазара "Eau Claire", кметството, олимпийското село и съоръженията, построени за 
зимните игри през 1988 г. Нощувка. 
  
Ден 5 
ЛЕЙК ЛЮИС И ПЛАНИНСКИЯТ КУРОРТ БАНФ 
Отпътуване за Лейк Люис и Банф: Прекосяване на Скалистите планини в зимни условия и 
попътно преминаване през каньона Джонстън, езерото Морейн, емблематичното езеро Лейк 
Люис, хотелите "ChateauLakeLouise" и "BanffSpringsHotel", Нощувка в курорта Банф. 
  
Ден 6 
СКАЛИСТИТЕ ПЛАНИНИ 



Продължаване на пътуването из Скалистите Планини, като маршрутът преминава през 
глетчера Виктория, Националния парк Йохо, водопада Такакоу, прохода Кикинг Хорс, 
Изумруденото езеро, скалния мост, пресичащ река Кикинг Хорс. Нощувка в курорта Банф. 
  
Ден 7 
САФАРИ С ХЪСКИТА 
Посещение на ферма за отглеждане на хъскита. Сафари с двуместни шейни, теглени от впряг 
хъскита. Наблюдаване на дивата природа и спиращи дъха гледки в сърцето на Скалистите 
Планини. Отпътуване за Калгари и нощувка. 
  
Ден 8 
ТОРОНТО 
10:05 - 15:50 – полет Калгари – Торонто. 
17.00 ч. Трансфер и настаняване в хотела. Свободна програма в Торонто. Нощувка. 
  
Ден 9 
НИАГАРСКИЯ ВОДОПАД 
Еднодневен тур до Ниагарския водопад: пътуване с туристическо корабче, което отива в 
подножието на водопада (www.maidofthemist.com). "Journeybehindthefalls" - преминаване през 
система от тунели прокопани под самия водопад и достигане до тераса, разположена 
непосредствено зад изливащите се хиляди кубични метри вода. Посещение на телевизионната 
кула, от която се открива панорамна гледка към водопада. Дегустация на вина в изба в района 
на Ниагара. Връщане в Торонто. 
  
Ден 10 
ТОРОНТО 
Туристическа обиколка на Торонто: кулата СиЕн, хокейната зала на славата, развлекателните 
и спортни центрове "Rogers" и "Air Canada", площад Дъндъс, пристанището, пазара Сейнт 
Лорънс, Ентертейнмънт Дистрикт – центъра на нощния живот и забавленията,  Каса Лома, 
"Royal Ontario" - музеят на националната култура и световна история, музеят за обувки "Bata 
Shoe", молът Ийтън, хокейната арена "Maple Leaf Gardens", финансовия център, Янг Стрийт и 
др. 
Трансфер до летището. Полет Торонто – София. 
 
 
ПАКЕТ УСЛУГИ: 
* канадска виза; 
* здравна застраховка; 
* самолетен билет София - Монреал, и Торонто - София; 
* самолетни билети Монреал - Калгари и Калгари – Торонто 
* трансфери от/до хотелите в Монреал, Торонто, Калгари; 
* Двудневен тур из Скалистите планини съгласно програмата; 
* 3 нощувки в Монреал в стая с две легла в избраната категория хотел; 
* 2 нощувки в Торонто в стая с две леглo в избраната категория хотел; 
* 2 нощувки в Калгари в стая с две легла в избраната категория хотел; 
* 2 нощувка в хотел в Банф в стая с две легла в избраната категория хотел; 
* туристическа обиколка на Монреал; 
* туристическа обиколка на Отава; 
* туристическа обиколка на Калгари; 
* туристическа обиколка на Торонто; 
* Билет за влак Монреал-Отава-Монреал 
* еднодневен тур до Ниагарския Водопад от Торонто; 
* посещение на винарска изба в района на Ниагарския водопад с включена дегустация на вина; 
* полудневно сафари с хъскита в Скалистите Планини; 
* преводач-придружител от България; 
 

 
 



 
Хотели по програмата: 

  
Дестинация ХОТЕЛИ 4* ХОТЕЛИ 2 и 3* 

Монреал Holiday Inn Midtown или подобен Travelodge Centre или 
подобен 

Торонто http://toronto.intercontinental.com/Radisson Admiral 
Harbourfront или подобен 

Radisson Toronto East 
или подобен 

Калгари http://www.westincalgary.com/Calgary Marriott Hotel или 
подобен 

Ramada Limited 
Calgary  или подобен 

Банф Brewster's Mountain Lodge или подобен Voyageur Inn Banff или 
подобен 

 

http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/montreal/yuldt/hoteldetail
http://www.travelodgemontrealcentre.com/
http://toronto.intercontinental.com/
http://toronto.intercontinental.com/
http://www.radisson.com/toronto-hotel-on-m5j2n5/ontoront
http://www.radisson.com/toronto-hotel-on-m2j4r1/ontoreas
http://www.westincalgary.com/
http://www.westincalgary.com/
http://www.ramada.com/Ramada/control/Booking/property_info?propertyId=13186
http://www.ramada.com/Ramada/control/Booking/property_info?propertyId=13186
http://www.brewstermountainlodge.com/
http://www.banffvoyagerinn.com/

