
PROGRAM CANADA 22.06 - 05.07.2018 

 

Ziua 1, 22 iunie 

Intalnire la Aeroportul International Henri Coanda (Otopeni) cu insotitorul de grup la ora 04:00; plecare 

spre Toronto la ora 06:05, zbor Air France (cu schimbarea cursei la Paris). Sosire la Toronto la ora locala 

16:10. Transfer la hotel. Cazare la hotel hotel Holiday Inn Express Toronto Downtown1 sau similar, în 

apropiere de Palais des congrès du Toronto métropolitain. 

Ziua 2, 23 iunie 

Mic dejun. In aceasta dimineata vom face un tur al orasului Toronto impreuna cu un ghid local. Vom 

trece pe langa zgarienori cu arhitecturi indraznete, cladirea Primariei, Universitate, zona de shopping 

Bloor – Yorkville, Lawrence Market, CN Tower (553 m; accesul pe puntea de observatie este optional). 

Nu ne putem desparti de aceasta minunata tara inainte da a vizita una dintre cele mai impresionate 

forte ale naturii, Cascada Niagara. Optional, vom merge pana in apropiere de inima cascadei intr-o 

croaziera de neuitat, la bordul “Hornblower Mist”. Cazare in Toronto la acelasi hotel. 

Ziua 3, 24 iunie - Toronto 

Participarea la deschiderea oficială a Convenției internaționale Rotary - Toronto 2018 

Prima poziție 10: 30-12: 30 | Air Canada Centre 

Al doilea loc 15: 30-17: 30 | Air Canada Centre 

În după-amiaza, timp liber pentru vizitarea orașului împreună cu insotitorul de grup. 

Cazare in Toronto la acelasi hotel. 

Transferurile la / de la centrul de convenții nu sunt incluse în nici o zi. 

 

Ziua 4: 25 iunie - Toronto 

Participarea la Convenția Internațională Rotary - Toronto 2018 

Cazare in Toronto la acelasi hotel. 

 

Ziua 5, 26 iunie - Toronto 

Participarea la Convenția Internațională Rotary - Toronto 2018 

Cazare in Toronto la acelasi hotel 

 

Ziua 6, 27 iunie - Toronto - Ottawa 

Participarea la încheierea Convenției internaționale Rotary - Toronto 2018. 

Ceremonia de închidere 17: 00-19: 00 | Air Canada Centre 

Seara, un transfer cu autobuzul in Ottawa. Capitala Canadei, situată pe malurile Canalului Rideau, 

Ottawa este confluența culturilor franceze și britanice, un conglomerat de culturi și națiuni diferite. 

Orașul se confruntă în prezent cu cea mai rapidă dezvoltare urbană pe continentul nord-american. 

Sosire, transfer privat si cazare la hotel Sheraton Ottawa2 sau similar. 

                                                           
1 https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/toronto/yyzls/hoteldetail 
2 http://www.sheratonottawa.com/ 

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/toronto/yyzls/hoteldetail
http://www.sheratonottawa.com/


Ziua 7, 28 iunie - Ottawa 

În prima parte a zilei, turul panoramic Ottawa cu un ghid local vorbitor de limbă engleză. 

Cazare la hotel în Ottawa. 

 

Ziua 8, 29 iunie - Ottawa - Quebec 

Dimineața, transfer cu autobuz privat catre Quebec. 

Sosire și transfer privat la hotel Best Western Plus City Centre/Centre-Ville3. 

 

Ziua 9, 30 iunie - Quebec 

Orașul Quebec, cel mai vechi oras canadian, inclus de UNESCO pe lista obiectivelor patrimoniului 

mondial.  Tur panoramic cu vorbitori de limbă engleză. Cazare la acelasi hotel. 

 

Ziua 10, 1 iulie - Quebec - Montreal 

Plecare în prima parte a zilei la Montreal, transferul va fi cu atutobuzul. 

Cazare in Hotel Les Suites Labelle4 în Montreal. 

 

Ziua 11, 2 iulie - Montreal 

Turul panoramic al orașului Montreal, cu un ghid local vorbitor de limba engleză. 

Cazare la Hotel Les Suites Labelle. 

 

Ziua 12, 3 iulie - Montreal 

Cazare la Hotel Les Suites Labelle. In aceasta zi programul este liber pentru plimbari individuale, 

shopping, sau se poate opta pentru participarea la programe optionale. Cei ce vor sa cunoasca mai mult 

orasul pot descoperi diversitatea si complexitatea sa prin vizitele in Cartierul Chinezesc, Mica Italie, 

Cartierul Grecesc, dar si Plateau Mont-Royal.  

 

Ziua 13, 4 iulie - Montreal - București 

Mic dejun si eliberarea camerelor. Transfer privat la aeroport. Plecare la 18:45 catre Amsterdam. 

 

Ziua 14, 5 iulie  

Sosire la 07:35 in Amsterdam. 

Plecare la 09:30 catre Bucuresti si sosire la 13:10. 

 

 

 

 

                                                           
3 https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotels-in-quebec/best-western-plus-city-centre-centre-

ville/propertyCode.67020.html 
4 http://www.hotellabelle.com/default.en-ca.aspx 

https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotels-in-quebec/best-western-plus-city-centre-centre-ville/propertyCode.67020.html
https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotels-in-quebec/best-western-plus-city-centre-centre-ville/propertyCode.67020.html
http://www.hotellabelle.com/default.en-ca.aspx


Zboruri 

 

TARIF 3145 EURO/ PERSOANA (cazare in camera dubla) 

• Tarif valabil pentru 20-24  participanti 

TARIF 3315 EURO/ PERSOANA (cazare in camera dubla) 

• Tarif valabil pentru 15-19 participanti 

 

 

SERVICII INCLUSE: 

 • transport cu avionul Bucuresti –Toronto si Montreal – Bucuresti cu compania Air France (via Paris) si 

zboruri interne;  

• 12 nopti cazare cu mic dejun continental la hoteluri de 3*: 5 nopti Toronto, 2 nopti Ottawa, 2 nopti 

Quebec City, 3 nopti Montreal;  

• transferuri Toronto-Ottawa si Ottawa-Quebec, Quebec- Montreal (fara ghid local) conform 

itinerariului;  

• tururi panoramice cu ghizi locali vorbitori de limba engleza in orasele Montreal, Quebec, Ottawa, 

Toronto;  

• excursia la Niagara (croaziera pe vasul Hornblower Mist este optionala si se achita separat);  

• vizitele precizate in program (taxele de intrare la obiective se achita separat, dupa caz);  

• insotitor roman de grup;  

• taxele de aeroport si catering (pot suferi modificari). 

 

 NU SUNT INCLUSE:  

• taxa pentru autorizatia de calatorie electronica (eTA) 7 CAD (dolari canadieni), se achita personal de 

catre fiecare aplicant, cu cardul; persoanele care detin o viza turistica de Canada valabila nu au nevoie 

de eTA;  

• excursiile optionale; 

 • asigurarea medicala (obligatorie) si asigurarea storno; 

 • tips pentru soferi, ghizi locali si bagajisti (se practica) – 50 USD, se platesc la fata locului prin 

insotitorul de grup. 

 


