Kanada

Zahraniční poznávací cesta
po Kanadě

Termín:
9. – 20. 9. 2017

Počet účastníků:
max. 10 ve skupině

Země javorového listu a nedotčené přírody, velmi rozmanitá, na severu hodně ovlivněná kulturou původních
obyvatel - Eskymáků, na jihu se více přibližuje americkému stylu života. Kanada, to jsou nekonečné lesy
a prérie, divoká příroda plná vodopádů a smaragdových jezer, ale také členité pobřeží s nepřehlednými fjordy
nebo i deštnými pralesy. Jedná se o druhý největší stát na světě. Během této cesty navštívíte nejprve
východní oblast kolem Toronta a podíváte se k nádherným Niagarským vodopádům, které se rozkládají na
hranici Kanady a USA. Poté přeletíte do Calgary, odkud pojedete do Vancouveru. Během cesty budete mít
možnost objevit krásy západní části této jedinečné země. Čekají vás zastávky a prohlídky přírodních skvostů,
jakými jsou Národní park Banff, NP Jasper, NP Yoho a NP Glacier, zastavíte se u Icefield Visitors Center, kde
budete mít možnost se projet ve speciálním vozidle po ledovci Athabaska, navštívíte město Whistler – dějiště
Zimních olympijských her v roce 2010, a svezete se proslulou gondolou Peak 2 Peak. Cestu pak zakončíte ve
městě Vancouver, v jednom z nejhezčích kanadských velkoměst.
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Program cesty
1. den
sobota, 9. 9. 2017:
• Setkaní na Letišti Václava Havla ve 4:30, společný odlet v 6:50 do Bruselu
• Přestup v Bruselu a přílet do Toronta ve 12:55 místního času
• Pronájem minivanů a odjezd do hotelu
• Ubytování, individuální volno a nocleh
2. den
neděle, 10. 9. 2017:
snídaně
• Snídaně v hotelu
• Celodenní výlet k Niagarským vodopádům. Tento přírodní zázrak vysoký 51 metrů leží na hranicích
amerického státu New York a kanadského Ontaria. Vodopády se skládají celkem ze tří částí. Horseshoe Falls
na kanadské straně a American Falls na té druhé spojuje ostrov Goat Island (Kozí ostrov)
• Společně přejedeme na americkou stranu a navštívíme Kozí ostrov, kde se nachází nejlepší a nejbližší vyhlídka
na samotné vodopády, známá jako Cave of Winds
• Zájemci si mohou fakultativně udělat výlet lodí pod vodopády
• Oběd individuálně v některé z místních restaurací
• V podvečer návrat do hotelu
• Večeře individuálně a nocleh
3. den
pondělí, 11. 9. 2017:
snídaně
• Snídaně v hotelu, odhlášení z hotelu
• Po snídani odjezd na vnitrostátní letiště, odevzdání minivanů a odlet do Calgary
• Po příletu do Calgary vyzvednutí minivanů a odjezd do nádherného města Banff uprostřed stejnojmenného
národního parku. Po cestě zastávka v Bow Valley Provincial Park - Kananaskis Country, kde si můžeme udělat
krátkou procházku podél břehů jezera Chilver Lake
• Poté krátká zastávka v městečku Canmore, které je vstupní branou do Národního parku Banff
• V podvečer příjezd do městečka Banff, které vás okouzlí svou architekturou a atmosférou
• Ubytování v hotelu a procházka centrem města
• Večeře individuálně ve městě
• Návrat do hotelu a nocleh
4. den
úterý, 12. 9. 2017:
snídaně
• Snídaně v hotelu
• Po snídani odjezd na sever po slavné Parks Highway, která spojuje NP Jasper a Banff
• Dopoledne přijedeme do Icefield Visitors Center, kde budeme mít možnost se projet ve speciálním vozidle po
ledovci Athabaska, který je jedním z šesti největších ramen mnohem většího ledovce Columbia Icefield
• Odpoledne můžeme pokračovat dál na sever do Národního parku Jasper, který se rozkládá podél řeky
Athabaska a Sunwapta
• Budeme projíždět nádhernou krajinou po vysokohorské silnici se zastávkami u vodopádů, které jsou zde po
celé délce cesty
• Návrat do hotelu v pozdních večerních hodinách, nocleh
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Program cesty
5. den
středa, 13. 9. 2017:
snídaně
• Ráno snídaně v hotelu
• Celodenní program v oblasti NP Banff, během projížďky parkem navštívíme jedno z nejkrásnějších jezer
Kanady s inkoustovou modří vodní hladiny, jezero Peyto
• Poté přejezd k jezerům Louise a Moraine, kde bude možnost krátkých treků po okolí
• V podvečer návrat do městečka Banff, odpočinek, individuálně večeře a nocleh
6. den
čtvrtek, 14. 9. 2017:
snídaně
• Ráno snídaně v hotelu a odhlášení
• Celodenní program v oblasti Yoho National Park, během prohlídky návštěva Smaragdového jezera, vodopádů
Takakkaw nebo spirálových tunelů pod Průsmykem kopajícího koně
• V podvečer přejezd do oblasti Národní parku Glacier
• Ubytování v hotelu v městečku Revelstoke, individuálně večeře a nocleh
7. den
pátek, 15. 9. 2017:
snídaně
• Snídaně v hotelu a odhlášení
• Dopoledne výjezd na horu Revelstoke, která je proslulá svými jedinečnými loukami s množstvím květů
a nádhernými vyhlídkami na část řeky Columbia River. Při dobrém počasí je odsud vidět i nejslavnější průsmyk,
Eagle Pass
• Odpoledne přejezd do městečka Kelowna, které se nachází na břehu jezera Okanagan Lake
• Po cestě zastávka u jezera Mara v Mara Provincial Park, kde se zájemci mohou vykoupat
• Poté přejezd do města Vernon k jezeru Swan Lake a dále na jih do města Kelowna
• V podvečer příjezd do města, procházka městem spojená s individuální večeří
• Ubytování v hotelu a nocleh
8. den
sobota, 16. 9. 2017:
snídaně
• Snídaně v hotelu
• Po snídani odjezd do městečka Whistler, které se stalo symbolem Zimních olympijských her 2010. Po cestě
zastávky u jezer a možnost návštěvy některého z místních vinařství
• Odpoledne příjezd do Whistleru. Zájemci si mohou udělat kratší procházku po okolí
• Ubytování v hotelu, individuální program a večeře, nocleh
9. den
neděle, 17. 9. 2017:
snídaně
• Snídaně v hotelu
• Po snídani celodenní program v údolí Whistler Valley, které bývalo tradiční obchodní cestou indiánů, samotné
město Whistler vyhrálo několik designérských ocenění za svoji architekturu
• Společný výjezd lanovkou na Whistler Mountain, kde je možné si udělat krátkou procházku
• Přejezd proslulou gondolou Peak 2 Peak nad městem na druhý vrchol
• Odpoledne návštěva olympijského areálu
• V podvečer návrat do hotelu, individuální program a večeře, nocleh
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Program cesty
10. den
pondělí, 18. 9. 2017:
snídaně
• Ráno snídaně v hotelu
• Po snídani odjezd do Brandywine Falls Provincial Park, zastávka spojená s krátkou procházkou
• Poté krátká zastávka v městečku Squamish, krátký odpočinek a občerstvení
• Odpoledne příjezd do Vancouveru, zastávka u Capilano Suspension Bridge, prohlídka
• Poté odjezd do hotelu, ubytování a individuální program a večeře, nocleh
11. den
úterý, 19. 9. 2017:
snídaně
• Snídaně v hotelu
• Celodenní program ve Vancouveru, který je považován za jedno z nejkrásnějších měst na světě
• Individuální program ve městě
• Zájemci mohou s průvodcem navštívit některá ze zajímavých míst jako například Granville Island Public
Market, krytý trh na ostrově, čtvrť Gastown s parními hodinami, pitoreskní čínskou čtvrť, elegantní přístavní
část nebo vyhlášený městský park Stanley, který rozhodně nezapře svůj britský původ
• Večeře individuálně v některé z místních restaurací a volný program, nocleh
12. den
středa, 20. 9. 2017:
snídaně
• Snídaně v hotelu a odhlášení
• Dopoledne volný program ve městě
• V 15:00 odjezd na letiště, odevzdání vanů a check-in na let zpět do Mnichova s odletem v 18:35
• Noční přelet do Evropy
13. den
čtvrtek, 21. 9. 2017:
• V dopoledních hodinách přílet do Mnichova
• Přestup na let do Prahy
• V 16:10 přílet do Prahy, konec služeb CK IITours

Ubytování:
Toronto
NP Banff
Revelstoke
Kelowna
Whistler
Vancouver

2 noci
3 noci
1 noc
1 noc
2 noci
2 noci

Old Mill Toronto ***
Banff Boutique Inn ***
Regent Hotel ****
Kelowna Inn & Suites ***
Listel Hotel ***
BW Plus Uptown Hotel ***

www.oldmilltoronto.co
www.banffboutiqueinn.com
http://regenthotel.ca/
www.kelownainnandsuites.com
http://listelhotel.com
www.bestwesternvancouver.ca
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Celková cena
Celková cena za osobu v DBL pokoji:

66 980 Kč

Celková cena za osobu v SGL pokoji:

86 960 Kč

Ceny zahrnují:
 Ubytování ve vybraných hotelech na 11 nocí se všemi poplatky
 11x snídani ve vybraných hotelech formou bufetu nebo kontinentální snídaně
 Pronájem 15ti místného minivanu po celou dobu cesty včetně povinného pojištění
 Cenu pohonných hmot po celou dobu cesty dle programu
 Poplatky za dálnice a parkování
 Lokální přelet z Toronta do Calgary
 Přejezd proslulou gondolou Peak 2 Peak
 Návštěva Icefield Visitors Center a projížďka ve speciálním vozidle po ledovci Athabaska
 Vstupné na Capilano Suspension Bridge
 Služby česky mluvícího průvodce/ řidiče po celou dobu cesty
 Kanadské vstupní vízum ETA
 Komplexní cestovní pojištění
Ceny nezahrnují:
 Leteckou dopravu do Kanady a zpět:

cca 21 980 Kč (aktuální cena k 14. 2. 2017)

 Veškerou stravu a nápoje (kromě snídaní)
 Vše, co není výše zmíněno či specifikováno

Poznámka:
 Ceny jsou aktuální a fixní až době potvrzení rezervace. Ceny platí při počtu nejméně 10 platících osob.

CK IITours • www.iitours.cz • +420 270 005 000

