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• Kanada’ya gerçekleştirilecek “Eğitim Sistemi İnceleme Gezisi” içeriği itibarıyla bir mesleki uzmanlık gezisidir. Gezinin
temel amacı dünyanın başarılı eğitim sistemi modellerinden biri olan Kanada eğitim sistemini ülkenin eğitimdeki
öncü kurum ve kişileriyle seminer ve workshoplar ile yerinde incelemek ve okul ziyaretleriyle deneyimlemektir.
• Gezi yalnızca Türkiye’deki üniversite öncesi eğitim veren özel öğretim kurumlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Yöneticilerine açıktır.
• Program sırasında Ontario Eyaleti Eğitim Bakanlığı da ziyaret edilecek ve katılımcılara sertifika takdimi
gerçekleştirilecektir.
• Programın tamamı VIP hizmet kalitesinde organize edilmiştir. Türkiye’den Kanada’ya seyahat eden iş dünyasından
seçkin ve özel gruplara yıllardır VIP hizmet sunan partner kuruluşlarımız ile birlikte hizmet sunulacaktır. (THY direkt
uçuşu (ekonomi sınıfı), 5 yıldızlı otel konaklaması, VIP transferler, ünlü restoranlarda yemek organizasyonları, boş
zamanlarda bölgede tarih, sanat, doğa ve alışveriş etkinlikleri)
• Program içeriğinde yer alan tarih, sanat, doğa ve alışveriş etkinlikleri katılımcıların en iyi Kanada deneyimi yaşamaları
için özel olarak planlanmıştır.
• Programa katılım ücreti 2.750 USD olup uçak biletleri, kara transfer ücretleri, konaklama, gezi süresince sosyal
etkinliklere giriş/katılım ücretleri, tüm yemekler (alkollü içecekler hariç), %13 satış vergisi ve %15 servis ücretleri,
Türkçe rehberlik hizmetleri ve diğer tüm masrafları karşılamaktadır.
• Programa katılım ücreti Kanada vizelerinin alınması için verilecek vize danışmanlığı hizmetini de kapsamaktadır.
(Kanada Vize Harcı: 100 CAD (Kanada Doları), Yaklaşık 310 TL ve Vize Başvuru Merkezi VFS Hizmet Bedeli 75 TL
katılımcılar tarafından ayrıca ödenecektir.)

1.GÜN
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde buluşma
Türk Hava Yolları ile İstanbul-Toronto seferi
Akşam 18.00 sularında Toronto Lester B.Pearson Uluslararası Havalimanı’na varış
Rehberimiz tarafından kaşılanma ve özel transfer aracımız ile Toronto’nun
merkezindeki otelimize varış.
• Otelimizde akşam yemeği
• Serbest zaman
•
•
•
•

2.GÜN
• Sabah otelde kahvaltı
• Eğlenceli bir panoramik şehir turu (Nathan Phillips Meydanı, Chinatown, Yorkville,
Union Station, Distillery District)

• Kanada Eğitim Sistemi hakkında bilgi almak üzere Keystone International
Okulunu ziyaret.
Eğitim sistemiyle ilgili bir workshop ve okul turu gerçekleştirilecektir

• Okulda öğle yemeği
• Dünyanın ikinci en yüksek kulesi olan ve tüm Toronto’yu gözler önüne seren
CN Kulesini ziyaret
• Gün sonunda Eaton Centre AVM ’da serbest zaman ve alışveriş
• Canoe Restaurant’da akşam yemeği
• Otele dönüş ve serbest zaman

3.GÜN
• Sabah otelde kahvaltı
• Kanada Eğitim Sistemi hakkında bilgi almak üzere; 2017 yılında dünyanın en
iyi 32.ve Kanada’nın 1. üniversitesi seçilen Toronto Üniversitesini ziyaret.
Eğitim sistemiyle ilgili bir workshop ve kampus turu gerçekleştirilecektir

• Badali Restaurant’ta Öğle yemeği
• Toronto Premium Outlets’e (TPO) alışveriş ziyareti

Öğleden sonra şehir merkezine bir saat uzaklıktaki TPO’da alışveriş molası

• Port Credit kenti gezisi

Outlet dönüşünde Kanada’nın 6. büyük şehri Mississauga’nın merkezinden geçerek, şehrin
kurulduğu nokta olan Port Credit’e geliş. Credit Nehri’nin Ontario Gölü’ne döküldüğü
noktada yer alan Port Credit marinasında yürüyüş.

• Snug Harbour Restaurant’da (Port Credit marina içinde) akşam yemeği
• Otele dönüş ve serbest zaman

4.GÜN
• Sabah otelde kahvaltı
• Toronto’nun en başarılı okullarından biri olan Hudson College ziyareti
Öğrencilerine spor, sanat ve akademik alanda bir çok fırsat tanıyabilen eğitim kurumunda
kampus gezisi

• Volos Restaurant’ta Öğle yemeği
• Ontario Eyaleti Eğitim Bakanlığını ziyaret

Ülkenin eğitim sistemi hakkında workshop yapılacaktır

•
•
•
•

Katılımcılara sertifika takdimi
Serbest Zaman
Blue Restaurant’da akşam yemeği
Otele dönüş ve serbest zaman

5.GÜN
• Sabah otelde kahvaltı
• Toronto’nun üniversite yerleştirmede en başarılı okullarından biri olan York
Public School ziyareti
Eğitim sistemiyle ilgili bir workshop ve kampus turu gerçekleştirilecektir

• Red Lobster Restoran’da Öğle yemeği
• Okullarından çeşitli sebepler ile ayrılmış öğrencileri yeniden okula kazandırma
amaçlı kurulmuş bir okul olan Contact Alternative School ziyareti
Okulun eğitim sistemi hakkında bilgi verilmesi ve okul turu gerçekleştirilecektir

• Serbest Zaman
• Benihana Restoran’da Akşam yemeği
• Otele dönüş ve serbest zaman

6.GÜN
• Otelde kahvaltı
Kanada ile ABD arasındaki sınırı oluşturan, 55 kilometre uzunluğundaki Niagara
Nehri’yle aynı adı taşıyan ünlü şelalenin bulunduğu Niagara Falls ve tarihi
Niagara on the Lake kasabası, bugünkü programımızın iki ana durağı.
• Niagara Şelaleleri gezisi
ABD-Kanada sınırında yer almaktadır ve dünyanın en büyük ve ünlü şelaleleri arasındadır.
Niagara şelaleleri ayrıca dünyanın tek ters akan şelaleleridir. Öğleden önce 10.30 sularında
Toronto şehir merkezine 1,5 saat uzaklıktaki ünlü Niagara Falls’a varış. Burada ünlü
şelaleleri yakından görüp resim ve video çekiyoruz. Ayrıca, şelalelin neredeyse tam altında
yer alan tünellerde dolaşarak, “Journey Behind The Falls” heyecanını veya “HornBlower”
tekne gezisi ile unutulmaz bir şelale macerası yaşayacağız.

• KEG Niagara Fallsview’de öğle yemeği
Niagara şelaleri manzarası eşliğinde

6.GÜN – (2)
• Niagara on the Lake Kasabası Gezisi
Ünlü İngiliz Başbakanı Winston Churchill’in, “dünyadaki en güzel Pazar gezintisi” olarak
tanımladığı, Niagara Parkway’i izleyerek ve Aero Car ve Queenston Heights’daki hatıra fotoğrafı
çekmek için verilecek iki kısa molayı takiben, tarihi Niagara-on-the-Lake kasabasına varıyoruz.
Niagara Nehri’nin Ontario Gölü’ne döküldüğü noktada yer alan, 1812-14 İngiliz-Amerikan
Amerikalıların tamamen yakıp yıktığı ve 19. Yüzyıl İngiliz mimari stiliyle yeniden inşa edilen
kasabanın merkezi ve sahildeki parkı içeren yürüyüş ve serbest zaman

• Dönüş yolculuğumuz için Toronto Lester B.Pearson Uluslararası Havalimanı’na
transfer, 19.30’da Pearson’a varış
• Türk Hava Yolları ile Atatürk Havalimanı’na dönüş ve keyifli bir yolculuğun sonu

TEŞEKKÜR EDERİZ…
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