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Discover the Planet! Rediscover Yourself! 

 
 

Inspiration around every corner – There’s a world of opportunity waiting for you in 
EASTERN CANADA (Toronto-Ottawa-Quebec-Montreal) 

June, 22nd - July, 3rd 

 
 

 
Tarif: 2970 euro/ persoana in camera dubla 3*/12 zile 

+ 
Avion: de la 650 euro
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PROGRAMUL  PE ZILE 

 
Ziua 1: 22 iunie 2018.  
Plecare spre Toronto . Sosire Toronto. 
Transfer aeroport- hotel. 
Cazare Toronto 
 
Ziua 2: 23 iunie –  Timp liber (Deschidere Conventie Rotary) . Cazare Toronto 

Ziua 3. 24 iunie  
Tur panoramic  Toronto dimineata & excursie Cascada Niagara . 
Plecare spre Niagara Falls, cu oprire la satul istoric Niagara de pe Lac. Croaziera pitoreasca in care se va vedea cat 
mai de aproape cascada Americana si cea canadiana. Pranz la restaurantul panoramic. Dupa-amiaza intoarcere in 
Toronto. Cazare Toronto. 
Se spune despre Toronto ca este orasul in care se vorbesc cele mai multe limbi si dialecte din lume, insa pare mult 
prea putin cunoscut fata de ce are cu adevarat de oferit. Toronto este centrul lumii in care se afla. Cel mai mare oras 
al Canadei, centru economic, cultural, universitar al tarii, orasul cel mai cosmopolit de pe Pamant, cea mai sigura 
metropola din America de Nord, orasul unde traiesc mai mult de jumatate dintre romanii aflati in Canada ( peste 
100.000) 
Probabil cel mai cunoscut simbol al sau este CN Tower, uriasul turn de pe malul lacului Ontario, care timp de mai 
mult de 30 de ani a fost cea mai inalta structura din lume, avand 553 de metri. Un lift rapid te duce de la 0 la 346 de 
metri in mai putin de un minut. 
Iubitorii de cultura isi pot gasi bucuria in cele mai vizitate muzee din Canada si doua dintre cele mai vizitate 100 de 
muzee ale lumii - Royal Ontario Musem si Art Gallery of Ontario, cu opere ale celor mai cunoscuti artisti mondiali - 
Picasso, Rembrandt, Dali, Rodin, Bernini, Monet, Cezanne, Chagall, Matisse, Degas, Goya sau Rubens cu al sau 
"Masacrul inocentilor". Toronto este cu siguratnta a world of opportunity, waiting for you to discover it! 
 
Ziua 4. 25 iunie 
Timp liber pentru explorari individuale. 
Optional: excursie de 4-5h  - Turnul CN (punct de belvedere la 350 m) si croaziera pe lacul Ontario. 
Cazare Toronto. 
 
Ziua 5 : 26 iunie  
Toronto- Ottawa 
Deplasare pe malul lacului Ontario (peisaje foarte frumoase)  - Kingston (poreclit „Orasul de calcar", renume datorat 
cladirilor de patrimoniu scurt tur de oras) - Gananoque din regiunea celor 1000 de insule unde vom face o croaziera 
pe fluviul Sf. Laurentiu(oras pitoresc strabatut de raul Ganonoque si Raul St. Lawrence; cele 1000 de Insule au fost 
declarate Rezervatie a Biosferei in anul 2002)  - Ottawa. Cazare Ottawa  
Orasul este cunoscut ca fiind printre cele mai educate din Canada, si gazduieste un numar insemnat de centre de 
cercetare si institutii culturale. Ottawa este capitala Canadei, port la raul omonim, canalul Rideau si raul Rideau. Este 
al patrulea oras ca marime din Canada; in aria metropolitana insumeaza peste 1, 1 milioane locuitori. Este un oras 
multicultural in care s-au strans laolalta traditii, obiceiuri si culturi diferite si interesante: pub-urile irlandeze, 
arhitectura victoriana si gastronomia franceza sustin adevarul acestei afirmatii. Principala limba vorbita este engleza, 
doar un sfert din populatie este francofona. 
Astazi, capitala natiunii este o mandrie pentru toti canadienii, cu multe locuri de vizitat, cu o viata urbana 
multiculturala si foarte dinamica. 
Cazare Toronto. 
 
Ziua 6: 27 iunie  
Tur si vizite Ottawa. Tur panoramic cladirile istorice, cladirea Parlamentului, resedinta Primului Ministru. Vizita la 
Parlamentul Canadei ( 45 min + timp pt a urca in Turnul Pacii) – BONUS. 
Cazare Ottawa. 

http://www.ziare.com/international/america/
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Ziua 7: 28 iunie 
Ottawa-Quebec. 
Deplasare spre  Quebec (cel mai vechi oras canadian, inclus de UNESCO pe lista obiectivelor patrimoniului mondial. 
Pe drum vom vizita  o plantatie de artari si vom avea ocazia sa servim acolo un pranz traditional. 
Cazare Quebec 
De data asta am sa va povestesc despre un loc deosebit de frumos. Este vorba despre Quebec City, fondat în 1608 de 
catre Samuel de Champlain, este unul dintre cele mai vechi orase din America de Nord. 
Quebecul merita vazut, poate mai mult decat orice alt oras din toata Canada, datorita numeroaselor atractii turistice 
si mai ales datorita aerului sau european. Centrul vechi al orasului este singurul din America de Nord ale carui ziduri-
fortarete supravietuiesc la nord de Mexic, acesta fiind declarat patrimoniul mondial UNESCO în 1985 "Historic 
District of Old Québec" 
 
Ziua 8 : 29 iunie.  
Tur panoramic Quebec (1/2 zi) Vizita la satul Indian Wendake si Situl traditional Huron ( cu ghid local)  
Dupa amiaza timp liber : Recomandam plimbare cu funicularul in orasul vechi. 
Cazare Quebec. 
 
Ziua 9:  30 iunie  
Quebec – Tadoussac – La Malbaie 
Dupa micul dejun ne vom deplasa catre Tadoussac, cu acces la Insula Orleans (bonus). 
Pranz bufet in istoricul hotel Tadoussac. 
Dupa-amiaza excursie pentru  vizionarea balenelor. 
Cazare la La Malbaie. 
Tadoussac este un loc cu care provincia Québec se mandreste. Asezarea este considerata ca fiind cel mai vechi sat 
din Québec: in anul 2000 a sarbatorit 400 de ani de existenta. Marturie este cea mai veche biserica din lemn din 
Canada, situata pe malul fluviului, care are ea insasi o vechime de peste 400 de ani. In 1535, Jacques Cartier a 
debarcat in aceste locuri, iar Samuel de Champlain a ales Tadoussacul ca asezare strategica, inainte de a se stabili in 
Québec. 
Tadoussac este un sat cu o mie de locuitori, care gazduieste anual peste 300.000 de turisti veniti din toata lumea. 
Oraselul este situat la 222 km de Québec. Aflat in comitatul La Haute–Côte Nord, drumul este presarat cu peisaje 
absolut extraordinare. Regiunea Charlevoix, estuarul fluviului Saint-Laurent, fiordul Saguenay, regiunea 
Manicouagan ofera privelisti in care ai impresia ca cerul, apa si pamantul formeaza un tot.  
In Parcul national Saguenay, la cativa kilometri de sat, se afla cele mai inalte dune de nisip din Canada; pentru 
amatorii de munte exista deci sansa de a face plimbari si escaladari 
 
Ziua 10: 01 iulie 
Deplasare pe un traseu pitoresc catre satul Baie St Paul. Continuam pana la Coasta de Beaupre pe drumul regal cu 
vechi case traditionale. Oprire la canionul Ste Anne, care ne va intampina cu o frumoasa cascada. 
Continuam spre Montmorency Falls, care are o înălțime de 83 de metri, este mai mare decât Niagara. Oprire pentru 
masa de pranz la Manoir Montmonency. Deplasare la hotelul din Mauricie. Excursie (seara) de observare a ursilor. 
Cazare Maurcie. 
 
Ziua 11: 02 iulie  
Maurcie – Montreal 
Deplasare si tur Montreal . (Vechiul Port, Biserica Notre Dame, sau  “capela nuntilor”, Oratoriul St. Joseph, parcul 
Mount Royal- punctele de belvedere) 
Pe drumul catre vechiul Montreal vom vedea cartierul Le Plateau Mont Royal, Plaza de Armas, unde se afla Basilica 
Notre Dame de Montréal, Piața Cartier și Primaria din Montreal 
Check-in la hotel in Montreal si timp liber. 
Cazare Montreal. 
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In Montreal sunt numeroase atractii turistice ce uimesc anual peste 2 milioane de turisti. Nu este vorba doar de 
faptul ca orasul se intinde pe o suprafata ce cuprinde o insula mare, ce poarta acelasi nume, dar si 47 de insule mai 
mici. Fiind o metropola, Montrealul secondeaza Parisul in ceea ce priveste cele mai mari aglomeratii urbane 
francofone din lume. Orasul este o splendoare, atat din punct de vedere al atractiilor turistice, cat si datorita 
faptului ca aici turistii se pot antrena in numeroase activitati, fie ca se decid sa viziteze orasul pe timp de vara sau 
iarna. Mai mult decat atat, orasul este impartit in doua – Montrealul Vechi si centrul actual, unde contrastele se 
imbina perfect. Arhitectura neogotica se impleteste perfect cu cladirile moderne din inima orasului. Cel mai 
interesant lucru pe care il puteti face atata timp cat sunt in Montreal este sa faceti o plimbare cu o caruta pe strazile 
orasului vechi si sa va bucurati de zgarie-norii din centrul nou. Pentru cei interesati de viata de noapte a orasului 
exista strada Crescent. In special datorita faptului ca aici se gasesc printre altele si cele mai interesante atractii 
turistice, strada mai gazduieste si cele mai luxoase lanturi de magazine, cat si cele mai vizitate cluburi, puburi, 
restaurante si cafenele.  
Ziua 12: 03 iulie 
Montreal. Timp liber: recomandam plimbare cu caruta/Oratoriul St-Joseph / Gradina Botanica 
Transfer aeroport pentru intoarcere Romania  - Montreal –Bucuresti (zbor seara) 
 
Propunere orar de zbor: 
22 Iunie București 0910 – Paris 1135 
22 Iunie Paris 1350 – Toronto 1605 
03 Iulie Montreal 2205 - Paris 1055 
04 Iulie 1230 Paris – București 1620 
Tarif avion :de la 650 euro 
+ 
Tarif: 2970 euro/persoana in camera dubla 3* 
Tariful este valabil pentru minim 15 persoane. Pentru un alt numar de persoanele tariful se va recalcula. 
Servicii incluse: 
CANADA – 22 Iunie – 03 Iulie 

o 11 nopti cazare cu mic dejun astfel:  

 4 nopti in  Toronto , hotel 3* amplasat central, in apropierea centrului de Conventie (22-26 

iunie) 

 2 nopti Ottawa (26-28 iunie) 

 2 nopti Quebec (28-30 iunie) 

 1 noapte La Malbaie (30 iunie – 1 iulie) 

 1 noapte Mauricie (1 -2 iulie) 

 1 noapte Montreal (2-3 iulie) 

o Transport cu autocarul , in toate zilele cu exceptia zilei de 23 iunie si 25 iunie 

o 4 pranzuri ,  

o 1 cina 

o Ghid profesionist , vorbitor de limba engleza pe toata durata turului, cu exceptia zilei de 23 iunie 

o Tur panoramic de Toronto, Ottawa, Québec, Montreal 

o Activitati: croaziera la Niagara/ Croaziera celor 1000 Insule / excursie de observare a ursilor / 

Croaziera de observare a balenelor / Vizita la un sat indian /Insula Orleans/Canionul Ste Anne/ 

Cascada Montmorency 

Nota 1. Nu sunt incluse: 

 Alte mese in afara celor specificate 

 Alte servicii in afara celor mentionate 

 Optional se pot adauga si alte servicii la cerere. 

 Excursie Turnul CN si croaziera pe lacul Ontario 100 euro/pers (minim 20 pers) 
Va multumim! 


