
 مزایای شرکت در تور تابستانی کانادا

 اخذ ویزای مولتی کانادا برای دانش آموز 

 فراگیری زبان انگلیسی در محیط انگلیسی زبان برای فرزندان شما 

 بازدید از مناطق دیدنی تورنتو ، آبشار نیاگارا ، کبک ، مونترال و اتاوا 

  آشنایی با کشور کانادا جهت بررسی اخذ اقامت و یا تحصیل خود یا

 فرزندان در آینده 

 امکان همراهی والدین با فرزندان با دریافت ویزای مولتی برای آنها 

  افتتاح حساب بانکی و دریافت کارت اعتباری ویزا در صورت

 همراهی حداقل یکی از والدین

 

  سال  21تا  21گروه سنی مخصوص 

  هفته ای ( 4و  9) تورهای  2911مرداد  21تیر لغایت  21زمان تور از 

  صبح 21-1کالس های زبان انگلیسی از دوشنبه تا جمعه هر روز از ساعت 

  بعد ازظهر  5تا 2بازدید از دیدنی های شهر تورنتو هر روز از ساعت 

 تور یکروزه بازدید از شهر و آبشار نیاگارا 

  شب و سه روزه مونترال، کبک و اتاوا   1تور 

 رفت و برگشت  فرودگاه در کانادا 

  اسکان   (  به همراه  صبحانه و شامHomestay  ) 

 اعطای گواهینامه پایان دوره شرکت در کالس های زبان 

  9102مشخصات تور تابستانی 

Business Tagline or Motto 

  

      NovaStar Canadaگروه بین المللی   

به دنبال موفقیت در برگزاری اولین تور تابستانی دانش     

، دومیشن تشور تشابسشتشانشی           9102آموزی در سال 

را با مشارکت و همکاری  Summer Camp 2019کانادا

سشال     01مرکز آموزشی معتبر کانادایی با سابقه بی  از 

 برگزار میکند.  Summer Campبرگزاری



Special day 

Special day 

Special day 

Special day 

Special day 

Special day 

 جدول زمان بندی بازدید از جاذبه های کانادا 

package 3weeks 

 

4weeks  پکیج های تور تابستانی 

2019دان  آموزی   

Full package (English 

Class, Homestay,  

Airport pick/drop, Tour) 

4615 

$ USD  

5195  

$ USD  

آموزش زبان، اسکان، رفت و برگشت فرودگاه 

در کانادا  ، بازدید از مناطق دیدنی تورنتو، 

 آبشار نیاگارا، اتاوا، کبک ومونترال

Homestay, Airport pick 

up—drop off , Tour 

4030 

$ USD 

4540  

$ USD 

اسکان، رفت و برگشت فرودگاه، بازدید از 

مناطق دیدنی تورنتو، آبشار نیاگارا، اتاوا، 

 کبک ومونترال 

Only Tour 3475 

$ USD 

3775  

 $ USD 

بازدید از مناطق دیدنی تورنتو، آبشار نیاگارا،  

 اتاوا، کبک ومونترال 

English Class, Tour 4095  

$ USD 

4460 

$ USD 

آموزش زبان،  بازدید از مناطق دیدنی تورنتو، 

 آبشار نیاگارا، اتاوا، کبک ومونترال 

 توجه

 .هزینه ویزای مولتی  و اسکان  همرا ه دان  آموز جداگانه محاسبه می شود 

 شماره  تماس برای هماهنگی

 02188229053  

package 3weeks 

 

4weeks  پکیج های تور تابستانی 

2019دان  آموزی   

Full package (English 

Class, Homestay,  

Airport pick/drop, Tour) 

4615 

$ USD  

5195  

$ USD  

آموزش زبان، اسکان، رفت و برگشت فرودگاه 

در کانادا  ، بازدید از مناطق دیدنی تورنتو، 

 آبشار نیاگارا، اتاوا، کبک ومونترال

Homestay, Airport pick 

up—drop off , Tour 

4030 

$ USD 

4540  

$ USD 

اسکان، رفت و برگشت فرودگاه، بازدید از 

مناطق دیدنی تورنتو، آبشار نیاگارا، اتاوا، 

 کبک ومونترال 

Only Tour 3475 

$ USD 

3775  

 $ USD 

بازدید از مناطق دیدنی تورنتو، آبشار نیاگارا،  

 اتاوا، کبک ومونترال 

English Class, Tour 4095  

$ USD 

4460 

$ USD 

آموزش زبان،  بازدید از مناطق دیدنی تورنتو، 

 آبشار نیاگارا، اتاوا، کبک ومونترال 


