
 

A program: 

szeptember 11. - indulás 

szeptember 12. – Apiexpo megtekintése 

szeptember 13-14. – szakmai kirándulás 
Szeptember 15. -  Montreál - Quebec 

Reggeli után montreáli városnézésre indul a csoport busszal. Megtekintik a város nevezetes helyeit: 

Belváros, Óváros, Notre Dame katedrális (belépővel ), Földalatti város, botanikus kert, montreali 

tőzsde, Olimpiai stadion, … majd Quebec-be utazik a csoport. Szállás: Quebec-ben (Kb 240 km) 

Szeptember 16. – Quebec-Ottawa 

Reggeli után ismerkedés Quebec látnivalóival : Citadella, katedrális, Parlament-hegy, Frontenac 

kastély, Dufferin terasz, Kis-Champlain negyed, Place Royale, Place de Paris… majd Ottava-ba utazik a 

csoport . Szállás: Ottawa-ban (Kb. 370 km) 

Szeptember 17. - Ottawa-Toronto 

Reggeli után városnézés Ottawa-ban: Parlament-hegy, Sparks utca, Laurier-ház, Rideau-csatorna, … 

Tovább utazás Toronto-ba.  Út közben rövid látogatás egy helyi méhészetben. Szállás: Toronto-ban 

(kb. 210 km) 

Szeptember 18. - Toronto – Niagara vízesés 

Reggeli után rövid ismerkedés Torontóval, CN-torony (belépővel), Skydome stadion, kikötő negyed, 

kinai negyed, Parlament épülete, egyetemek, régi és új városháza … Tovább utaznak a Niagara-

vízesés felé. (Kb. 135 km) 

Megálló a Niagara-on-the Lake kisvárosban, mely 1971-ben Felső-Kanada első fővárosa volt. Ma 

hangulatos kisváros. Borkóstoló egy helyi borászatban. Majd tovább haladnak Ontario szőlő és 

gyümölcs ültetvényei mentén a vízeséshez. Szállás: a Niagara-vízesés kanadai oldalán.  

Szeptember 19 Niagara vízesés - Toronto 

Délelőtt kirándulás a vízesés kanadai oldalán, Niagara Vizi erőmű, Isaac Brock emlékmű. virágóra… 

Hajókázás a vízesés alatt. Szabadidő, majd transzfer a torontói repülőtérre, hazautazás 

Szeptember 20 Hazaérkezés 

 

Közlekedés:   repülővel, menetrend szerinti járataival, feladott poggyásszal 
Szállás:    3* szállodákban 
Elhelyezés:   egyágyas és kétágyas szobákban  
Ellátás:    reggeli a szállodában 
Egyéb szolgáltatások:  repülőtéri transzferek busszal, városok között buszos közlekedés, 
magyar nyelvű idegenvezetés 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Árak: 

Repülőjegy irányár kb: Budapest Monteral/ Toronto Budapest ( európai átszállással ) 
Kb. 270.000 – 290.000 Ft/fő illetékkel együtt mai foglalható helyek szerint 
 
3 éjszaka Montreal, 1 éjszaka Quebec, 1 éjszaka Ottawa, 1 éjszaka Toronto, 1 éjszaka Niagara 
Buszos körutazás idegenvezetéssel, magyar csoport kísérővel.  
3* szállodában reggelivel, autóbusz, helyi idegenvezető angol nyelven, program leírás szerint: 
Minimum  18 fős csoport esetében 
  2 ágyas szobában        599,000.-Ft/fő 

1 ágyas felár    94,000.-Ft/fő 
14-17 fős csoport esetében a felár : 75,000.-Ft/fő 

A megadott ár akkor tartalmazza a szállást (reggelivel), és a lenti programok díjait is. (buszos 
utazás, idegenvezetés,városnézések,hajózás,,stb) 
        

Apimondia belépő és 2 napos technikai kirándulás (méhészet látogatás) ára külön fizetendő (OMME 
fizeti). 
 
Így, a költőpénzzel és egyebekkel együtt kb. 1millió forint/fő. 
 

Az irányárak 230.-Ft/CAD árfolyamig érvényesek, a ténylegesen foglalható repülőhelyek árának 
megfelelően változhatnak.  Foglalás nem történt. 
Az utazáshoz betegségi, baleset és poggyászbiztosítást is ajánlhatunk. 
Az utazáshoz beutazástól kezdődően minimum 6 hónapig érvényes útlevél szükséges. 
Kanadába és USA-ba on-line regisztráció szükséges, melyet intézünk díj ellenében. 
Kanadai vízum regisztráció: 6000.-Ft/fő 

 
 
 

 


