
  
 

 
ПРОГРАМА ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА НА РИ В ТОРОНТО 

 

 
/ ВАНКУВЪР – ВИКТОРИЯ – КАЛГАРИ – СКАЛИСТИТЕ ПЛАНИНИ –

МОНРЕАЛ – КВЕБЕК – ОТАВА – ТОРОНТО – НИАГАРА/ 
14.06.2018 – 27.06.2018 

/14 дни - 12 нощувки - 12 закуски – 9 обяда/ 
 

С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КРУИЗ В АЛЯСКА ПРЕДИ ПРОГРАМАТА 
 
Ден 1     14.06.18 София - Ванкувър 

  
Отпътуване от София  за Торонто  с полет на  авиолиния  Луфтханза през Мюнхен  в 12:55 . Кацане 
в Мюнхен в 13:50.  Излитане от Мюнхен в 15:25   и пристигане във Ванкувър  в 16:55 . Посрещане и 
трансфер от летището до хотела. Настаняване в централно разположен хотел. Best Western Plus 
Chateau Granville  или подобен. Свободно време за разходка и нощувка във Ванкувър.  
 
Ванкувър (Vancouver) е канадски град в провинция Британска Колумбия. Той е най-големият град 
в западната част на страната и трети по големина в Канада. Ванкувър беше домакин на Зимната 
олимпиада през 2010 година. Градът е разположен на 49°16′ северна географска ширина и 123°7′ 
западна географска дължина. Често се прави грешка, считайки се, че градът се намира на близкия 
остров Ванкувър. Двата географски обекта са кръстени така в чест на британския морски капитан 



Джордж Ванкувър, който е изследвал района. Археологическите разкопки показват,че индианците 
се заселват по тези места 500 г. пр. Хр. Британският капитан Джордж Ванкувър пристига през 1792 
г. и започва да изследва района. Градът е основан под името Грейнвил през 1870 г., а няколко 
години по-късно е преименуван на Ванкувър. Днес градът се е разрастнал до площ от 113 кв. км, а 
населението му е около 2 млн. души. Климатът на Ванкувър е един от най-меките в Канада. 
Средната температура е 3º C през януари и 18º C през юли. Средното количество на валежите е 
1,219 мм годишно. 
 
Ден 2    15.06.18 / Ванкувър    
 
Закуска.   Туристическа обиколка на Ванкувър, определян като един от най-живописните и красиви 
световни градове: известната търговска улица Робсън Стрийт, квартала Гастаун – старата част на 
града, изпълнена със сгради във викториански стил, китайския квартал, Канада Плейс, където се 
провежда  Експо 86, Стенли Парк основан през 1888 г. от лорд Стенли с известното място за 
панорамни снимки Prospect Point , остров  Гранвил, историческия център на Ванкувър, висящият 
мост Lions Gate, свързващ град Ванкувър със северните и западните предградия, крайбрежният 
залив English Bay . Обяд в местен ресторант. След обяд – свободно време във Ванкувър с 
възможност за изкачване с панорамен кабинков лифт до планината „Grouse Mountain” – Бялата 
яребица, откъдето се открива невероятна гледка към Ванкувър, както и възможност за посещение 
на известния висящ мост Копилияно. Нощувка в хотела 
 
Ден 3    16.06.18/ Целодневен тур до Виктория и градините Бъчард 
 
Закуска. Целодневен тур до Виктория и градините Бътчарт 
- пътуване с ферибот до остров Ванкувър и  Виктория – 
столицата на Британска Колумбия. Маршрутът минава 
покрай гълфовите острови ( островите в залива? ), като в 
крайбрежните води могат да бъдат наблюдавани тюлени, 
китове и др. След пристигането във Виктория, разглеждане 
на пристанището и централната градска част, известна с 
красивите  градини и сгради, дело на един от най-
известните канадски архитекти – Франсис Ратънбъри. Ще 
посетим историческия Empress Hotel, вътрешното 
пристанище, осеяно със занаятчийски магазинчета, 
внушителните сгради на Парламента, парковете  Beacon 
Hill и Thunderbird Park с известната гора от тотемни 
стълбове, както и и нулевата миля на Трансканадската 
магистрала. След обиколката ще имаме свободно време за 
разходка и обяд в местен ресторант. 
 
Следобед ще посетим известните градини Butchart Gardens 
простиращи се на повече от 50 акра земя. Някога 
варовикова кариера, сега земята е превърната в огромна 
купа с цветя, където хиляди цъвтящи растения, дървета и 
храсти създават истински цветни чудеса. 
 Прибиране във  Ванкувър в следобедните часове. 



Нощувка във Ванкувър.  

Ден 4   17.06.17/ Ванкувър - Калгари     
 

 Закуска.  Трансфер до летището за сутрешен полет Торонто – Калгари. След пристигането в 
Калгари имаме обяд и полудневна туристическа обиколка на града. Разположен в подножието на 
величествените канадски Скалисти Планини  на запад и Великите равнини на изток, Калгари 
предлага на посетителите изживяването на два вълнуващи свята - пулсиращият живот на големия 
град и приключенията на дивата природа. По време на обиколката ще посетим форт Калгари, 
кварталът Ингълууд, музея  за изкуства Гленбоу, китайския квартал, пазара "Eau Claire", 
кметството, олимпийското село и съоръженията, построени за зимните игри през 1988 г.(вход не е 
включен), историческата и модерната част на града, хълмът Скотсмен, откъдето се открива гледка 
към Калгари. Настаняване в хотела-  Ramada Plaza Calgary downtown или подобен 
 
Ден 5    18. 06.18 /  Национален парк Банф и езерото Лейк Люис / Скалистите планини  
 

  
Закуска.  Целодневен тур до две от най-известните забележителности в Скалистите планини – 
емблематичното ледниково езеро Лейк Люис и планинския курорт Банф. Забележителностите 
включват невероятните, изваяни от вятъра каменни фигури, водопадите Bow Falls/ Ще се движим 
по известния маршрут  Tunnel Mountain Drive, откъдето се разкриват невероятни гледки към 
долината на река Bow River и известния хотел Banff Springs. Маршрутът включва още каньона 
Джонстън, езерото Ту Джек, езерото Морейн, долината на десетте върха, Изумруденото езеро, 
скалния мост, пресичащ река Кикинг Хорс и глетчера Виктория с гледката откриваща се към него, 
станала нарицателна за красотата на канадските Скалисти планини. 



Продължаваме към езерото Лейк Люис, което  със синьо-зелената си  вода, на фона на острите 
върхове на глетчера Виктория, е може би най-любимата и най-снимана сцена в канадските 
скалисти планини (без включен вход).  
 
По желание може да изберете да се включите към следните допълнителни екскурзии: 
 
 
Banff Gondola. - Цена на човек: $ 60.00 
Приключението започва с осем минутно пътуване 
до върха на планината Сулър с модерен кабинков 
лифт с кабини с вместиност 4 души. Гледките 
стават все по-зрелищни, когато се изкачвате от  700 
до 2300 м надморска височина в горната част, 
която е отправна точка за планински активности. 
 
 
 
 
Круиз по езерото Банф - Цена на човек: $ 60.00 
Този великолепен едночасов круиз с лодка 
великолепни  гледки към канадските Скалисти   
планини и подробен информационен коментар за 
богатата история на езерото Minnewanka. 
 
 
 
 
 
 
Качване на платформата Glacier Skywalk - Цена на 
човек: $ 40.00  
Насладете се  водопади, диви животни и 
вкаменелости изкачвайки се по вълнуваща пътека, 
която води до платформа, където стъклото е 
всичко, което ви отделя от повече от 300 метрова 
пропаст под вас. 
Връщане в хотела в късния следобед и нощувка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ден 6 – 19.06.18 / Калгари – Монреал 
 
Закуска.   Трансфер за обеден полет Калгари – 
Монреал. Стилният островен град със силно 
европейско влияние е всъщност  вторият по 
големина френско говорящ град в света.  
Трансфер и настаняване в хотел в централната 
част на града. Свободно време за вечеря и 
нощувка.  Хотел  Le Meridien или подобен  
 
 
 
 
 
Ден 7 - 20.06.2018 / Монреал 
 
Закуска.  По време на обиколката на града ще 

минем с автобус по централните булеварди на 

града и неговите основни търговски зони, 

подземния град, Старият Монреал - 

историческата пешеходна зона на града с 

живописните калдаръмени улички,  площадът  

Place Jacques Cartier, който е вход към старото 

пристанище на града, модерната улица St. 

Denis и планината Mt. Royal с изключително 

скъпи и  красиви квартали. Други 

забележителности, които са включени в 

маршрута ни са най-големият културен и 

артистичен комплекс Place des Arts, 

университетът Макгил, музеят на изкуствата, 

Катедралата Mary Queen Cathedral of the 

World , Монреалската фондова борса, 

кметството, Ile Ste, островите Св. Елена и Нотр 

Дам, крайбрежната улица на река  Сейнт 

Лорънс, Олимпийският стадион и 

ботаническата градина (без включен вход). 

Обяд в местен ресторант 

 

 

 

 

 



Ден 8 - 21.06.2018 /Квебек  

 

Закуска. Еднодневен тур до Квебек: пътуване през 
провинция Квебек едноименния  град, първото 
голямо селище,  основано от европейците в Канада и 
седалище на парламента на провинцията. Градът е 
известен като люлка на френската цивилизация и 
единствения град в Северна Америка, ограден с 
крепостни стени. Следва обиколка на Квебек с 
посещение на старата част на града, известна с 
типичната си френска архитектура, замъка Шато 
Фронтенак, Цитаделата, старите укрепления, , 
площадите Place Royale, Place d'Armes и Place de Paris, 
старото пристанище, терасата Дуферин, Алеята Ру 
Гранде и др. Ще видим още исторически съкровища 
като равнините на Авраам с изглед към Цитаделата, 
Парламента и катедралата Нотр Дам. Групата със 
сигурност ще бъде очарована от квартала Petit 
Champlain и неговите прекрасни бутици.   
Обяд в местен ресторант.  
 
Спирка на живописните водопади Montmorency Falls. 
Падащите от височина 83 метра водопади са най-
високите в провинция Квебек и са с 30 м по-високи от 
Ниагарския водопад. Водопадите се намират  в 
устието на река Montmorency, която падайки през 
скалите се влива изключително живописно в река 
Сейнт Лорънс. 
Връщане в Монреал и нощувка в хотела. 
 
 
Ден 9 - 22.06.2018 / Монреал – Отава – Торонто 
 
Закуска. Потегляне към Торонто, като по път ще 
разгледаме Отава – административната столица на 
Канада. Панорамна обиколка на столицата Отава, дом 
на 26 Национални музея: каналът Редю, който 
протича през града, правителствените сгради на 
Парламента, сградата на Кметството, официалната 
резиденция на Генерал-Губернатора на Канада Rideau 
Hall,  пазарът Хилт Буярд, най-старата пешеходна 
улица в Канада Sparks Street . Пазарът The ByWard 
Market е една от основните атракции на Отава, 
чудесно място за хранене, пазаруване и разглеждане 
на забележителности и най-доброто място да се насладите на вкусна "боброва опашка". 
Изключително богат исторически,  градът изобилства с образователни музеи, които варират от 



Музея на науката и технологиите, Националната художествена галерия на Канада до уникалния 
музей на цивилизацията, наблягащ на произхода на човека в Канада през времето. Обяд в Отава 
Продължаваме към Торонто, където вечерта се настаняваме в централно разположения хотел 
Hilton Garden Inn или подобен. 
 
Ден 10 - 23.06.2018 /  Торонто 

Закуска. Панорамна обиколка на Торонто със сградите на 
местния Парламент, улица Бей –  местната Уолстрийт, старото 
и новото кметство , централната част, където всяка сграда е 
оцветена различно, пристанището, улица “Иънг” - най-дългата 
в света, викторианския квартал “Йорквил” – царството на 
цветята, Entertainment District – центъра на нощния живот и 
забавленията.  По време на обиколката също ще видим 
масивния стадион "Роджър Сентър" (по-рано известен като 
"SkyDome"), кулата CN Tower ( входната такса не е включена в 
цената), финансовите и модните квартали на Торонто като 
Форест Хил и Каса Лома, Китайския квартал, Пазара "Св. 
Лорънс", огромния шопинг и офис център "Ийтън", който е 
най-натоварения в Северна Америка с над 50 милиона 
годишни посещения.  
 
Обяд в местен ресторант. 
Възможност за посещение на следните забележителности по желание: 
 
CN Tower  - $40.00 на човек 
CN Tower е комуникационна и наблюдателна кула в центъра 
на Торонто, Онтарио, Канада. Разположенa на височина 
553,33 метра, тя е завършена през 1976 г., ставайки най-
високата свободностояща структура в света и най-високата 
кула в света по това време. Тя държи и двата рекорда в 
продължение на 34 години до завършването на Burj Khalifa и 
Canton Tower. Тя остава най-високата свободностояща 
структура в Западното полукълбо и символ на Канада, 
привличайки повече от два милиона чуждестранни 
посетители годишно. 
 
 
АКВАРИУМЪТ  RIPLEY`S AQUARIUM: $30.00 на човек 
Аквариумът е атракция от 12,500 квадратни метра (135,000 кв. 
Фута), вдъхновяваща с повече от 5,7 милиона литра вода, 
изобразяваща морски и сладководни местообитания о  т цял 
свят. С повече от 20 000 животни от над 450 вида, аквариумът 
разполага с най-дългия подводен тунел за наблюдение в 
Северна Америка. Налице в аквариума са повече 100 
интерактивни възможности да усетите морските обитатели, 
включително три басейна, където можете да докоснете раци, 
акули и скатове.  



CASA LOMA $30.00 PER PERSON  
Посетете Канадския магически замък Casa Loma и се 
върнете във времената на европейската елегантност и 
великолепие. Бившият дом на канадския финансист 
Сър Хенри Пелат, най-големият замък на Канада, е 
съвкупност от декорирани апартаменти, тайни 
пасажи, тунел от над 250 метра, кули, конюшни и 
красиви градини с площ от 5 акра. 
 
 
 
Ден 11 - 24.06.2018    Торонто 
 
Закуска.     Посещение на Конвенцията  на Ротари Интернешънъл.   
 
Ден 12 - 25.06.2018    Ниагарски Водопад – Niagara On The Lake - Toronto 
 
Закуска.  
Днес ще се отправим на  целодневна екскурзия до 
Ниагарския водопад. Гръмовен тътен, мъгла, 
спектакъл от 155 милиона литра вода, падайки от 
височина над 54 метра - не е изненада, че Ниагарския 
водопад е едно от естествените чудеса на света. 
Акценти на посещението ни освен могъщите 
водопади са Ниагарските водноелектрически 
централи, Паметника на сър Исак Брок и цветния 
часовник. Включена в програмата ни е и най-голямата 
атракция на Ниагара - круиз под водопадите с 
Hornblower boat cruise. Свободно време за снимки, 
след което имаме организиран обяд и се отправяме 
към автобуса. Шофирайки през района на плодовите 
и лозови масиви на Онтарио скоро ще стигнем до 
старинния исторически малък град  Ниагара на 
езерото / Niagara-on-the-Lake /, разположен на 
бреговете на езерото Онтарио.  Освен разходка из 
изключително красивото градче  имаме посещение на 
местна винарска изба, където е включена дегустация 
на известните местни вина и по-специално 
уникалното десертно  ледено вино /ice wine/. 
Връщане в хотела в Торонто. 
 
 
Ден 13 - 26.06.2018 Заминаване за България    
 

Закуска. Свободно време до обяд за разходка в централната част на града и последни покупки. 

В 15.45 ч. - трансфер до летището. В 17.55 ч. – самолетен полет Торонто – Виена с „Air France”. 



Ден 14 - 27.06.2018     

0.08.2017 - Пристигане във Виена в 08.30 ч. сутринта. В 10.15 ч. – полет Виена – София. 

Пристигане на летище София в 12.45 ч. 

ЦЕНА НА ЧОВЕК, НАСТАНЕН В ДВОЙНА СТАЯ:    4075  евро   

ДОПЛАЩАНЕ ЗА ЕДИНИЧНА СТАЯ за 12 нощувки в хотелите :  1200  евро 

Цената  на пътуването е калкулирана при група от  30 човека , при курс  1 CAD = 1.32 лв . При 

промяна на съотношението с повече от 0.03 лв. Туроператора си запазва правото да актуализира 

цената на пътуването. 

Цената е в евро на човек и включва: 

• Самолетен билет София – Ванкувър - Торонто –София на авиокомпания Луфтханза и 

Австрийски Авиолинии с включени летищни такси   

• Самолетен билет   Ванкувър – Калгари  с включени летищни такси   

• Самолетен билет    Калгари - Монреал  с включени летищни такси   

• Трансфери летище-хотел-летище  както е описано в програмата; 

•             3  нощувки със закуски  във Ванкувър в хотел  Best Western Plus Chateau Granville 4*  или    

подобен - https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotels-in-vancouver/best-western-plus-

chateau-granville-hotel-suites-conference-ctr-/propertyCode.62046.html 

•  2  нощувки със закуски  в  Калгари / в зависимост от варианта/    в хотел  Ramada Plaza 

Calgary downtown 4* или подобен - https://ramadacalgary.com/ 

• 3 нощувки със закуска  в  Монреал  в хотел Le Meridien 4* или подобен  -

http://www.lemeridienversailleshotel.com/?SWAQ=958P 

• 4 нощувки със закуска  в  Торонто в хотел Hilton Garden Inn 4* или подобен  -

http://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/ontario/hilton-garden-inn-toronto-downtown-

YYZDTGI/index.html 

•             Туристически обиколки на Ванкувър, Калгари, Монреал, Отава, Торонто  с включени 

обяди   

•             Целодневна екскурзия  до Виктория и градините Бъчард с включен обяд   

•             Целодневна екскурзия  до национален парк Банф и езерото Лейк Люис с включен обяд   

•            Целодневна екскурзия  до Квебек  с включен обяд 

•            Целодневна екскурзия  до Ниагарски Водопад  с включен обяд 

•            Туристическа обиколка  на Niagara-On-The-Lake с посещение във винарна и включенa 

дегустация на вино 

• Екскурзоводско обслужване на английски и превод на български от водача на групата; 



• Входни такси на посещаваните обекти по програмата, освен упоменатите допълнителни 

атракции; 

• Медицинска застраховка с покритие 30 000 евро ; 

• Водач преводач  

Пакетната цена не включва:     

• разходи от личен характер 

•   задължителни  бакшиши за екскурзовод и шофьор – 10 канадски долара на човек на ден  

•   допълнителните мероприятия  и екскурзии  

•   такса за участие в конгреса и ротарианските мероприятия 

• багаж по вътрешните полети в Канада – около 25 CAD на куфар до 23 кг 

Разписание на полетите:  

LH1703 14JUN  SOF-MUC   12:55 – 13:50 
LH 476  14JUN  MUC-YVR   15:25 – 16:50 
OS 072  26JUN  YYZ-VIE      17:55 – 08:30+1 
OS 795  27JUN  VIE -SOF     10:15 – 12:45    
 
Начин на плащане: 
 

·         депозит – 1000 евро   при записване  до 30.11.2017  Депозитът е невъзвращаем. 
·         доплащане  на пълната сума  до 31.03.2018 

 

ПРОГРАМАТА СЕ ОРГАНИЗИРА  ОТ : 

 

 

 

 

СМАРТ ТРАВЕЛ ООД          ПТM ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД     

София 1000, бул „ Витоша” 53                                София 1463, ул. Княз Борис 1, 42 А 

Тел: 986 09 88, 986 09 66        Тел: 951 69 75; 0888 642622,  951 5953 

www.smarttravel.bg          www.ptmitourism.com   

E-mail: info@smarttravel.bg;                       Е-mail:info@ptmitourism.com 

За контакт: ДРАГОМИР ЛАЗАРОВ 0887 983375                МАРИЯ ПИГУЛЕВА  0888506477 

Ротари Клуб София Сити               Ротари Клуб София Сердика 

E-mail: dragomirlazarov@gmail.com                    E-mail: maria.piguleva@gmail.com  
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