"ફન પાસ" (મનોરંજન પાસ) ઉપલબ્ધ છે !
આ ઉનાળો બચતો કરીને ઉજવો જ્યારે 2018 ફન પાસ વડે ઓન્ટેરરયોના આકર્ષક સ્થળોના પ્રવાસનં આયોજન કરો.
એક ચૂકવણી કરનાર પખ્ત કે વરરષ્ઠ વ્યક્તતનો સંગાથ હોય ત્યારે, 18 પ્રખ્યાત આકર્ષક સ્થળોમાં બે એક્લમેન્રી સ્કૂલ-વર્ષ
સધીના શાળાના બાળકો માટે 2018 ફન પાસ કૂપનો મફત પ્રવેશ પૂરો પાડે છે . માતા-ક્પતાઓ પણ પસંદ કરેલા
ઓન્ટેરરયો પ્રોક્વક્ન્સયલ પાતસષમાં રોજીંદી પાર્કિંગ પરક્મટ પર $5 જે ટલી બચત કરી શકે છે . બસ એક કૂપન લઇને કોઇ
સહભાગી આકર્ષણ સ્થળમાં આવો.
કટંબ દીઠ $340 ઉપરાંતની બચત સાથે, ફન પાસ ઓન્ટેરરયોના તમામ પરરવારોને આપણાં પ્રોક્વન્સમાં જોવાલાયક ઘણાં
આકર્ષણોનો પ્રવાસ કરવા અને કંઇક નવં લક્ષમાં લેવા પ્રોત્સાક્હત કરે છે .

છાપેલી આવૃક્િ (મરિત સંસ્કરણ)
ફન પાસ પક્સ્તકાઓ સમગ્ર પ્રોક્વન્સમાં શાળાકીય વર્ષના અંતે સહભાગી થતી શાળાઓના બાળકોને હાથોહાથ આપવામાં
આવે છે . માતા-ક્પતાઓ નીચે આપેલી લલંક મારફતે કૂપનો ઓનલાઇન ડાઉનલોડ પણ કરી શકે છે અથવા છાપી શકે છે .

ઓનલાઇન આવૃક્િ
તમે ફન પાસ કૂપનો સધી ઓનલાઇન પહોંચ પણ મેળવી શકો છો. તમને આની જરૂર પડશે:



તમારા બાળકના સ્કૂલ બોડષ કે ખાનગી શાળાનં નામ
તમારો પોસ્ટલ કોડ

પાસ અહ ીં મેળવો

શં તમને ફન પાસને લગતો કોઇ પ્રશ્ન છે ?
ઇમેલ મોકલો, funpass@ontario.ca ને અથવા ફોન કૉલ કરો 416-327-7705 નંબર પર.

સહભાગી થતા આકર્ષણ સ્થળો
સમગ્ર પ્રોક્વન્સમાં
ઓન્ટેરરયો પાતસષ (છૂ ટ માત્ર રોજીંદી વાહન પરક્મટ પર)

સેન્રલ ઓન્ટેરરયો
તલાઇનબગષ
McMichael Canadian Art Collection (મૅકમાઇકલ કેનેરડયન આટષ કલેતશન)

ક્મડલેન્ડ
Sainte-Marie among the Hurons (સેઇન્ટ-મેરી અમોન્ગ ધી હરોન્સ)

પેન્ટૅન્ગઇક્શન
Discovery Harbour (રડસ્કવરી હાબષર)

ટોરોન્ટો
Art Gallery of Ontario (આટષ ગૅલેરી ઓફ ઓન્ટેરરયો)
Ontario Science Centre (ઓન્ટેરરયો સાયન્સ સેન્ટર)
Royal Ontario Museum (રોયલ ઓન્ટેરરયો મ્યક્િયમ)
Elgin and Winter Garden Theatre (એલ્જીન એન્ડ ક્વન્ટર ગાડષન ક્થયેટર - માત્ર પયષટન માટે)

નોધષનષ ઓન્ટેરરયો
સડબરી
Science North (સાયન્સ નોથષ)

થન્ડર બૅ
Fort William Historical Park (ફોટષ ક્વક્લયમ ક્હસ્ટોરરકલ પાકષ)

સાઉથ-વેસ્ટનષ ઓન્ટેરરયો
ડ્રેસડેન
Uncle Tom's Cabin Historic Site (અન્કલ ટોમ્સ કેક્બન ક્હસ્ટોરરક સાઇટ)

ઇસ્ટનષ ઓન્ટેરરયો
ઓગસ્ટા
Homewood Museum (હોમવૂડ મ્યક્િયમ)

બ્રોકક્વલ
Fulford Place Museum (ફુલફોડષ પ્લેસ મ્યક્િયમ)

કકંગ્સસ્ટન
Fort Henry National Historic Site (ફોટષ હેન્રી નેશનલ ક્હસ્ટોરરક સાઇટ)

મોરરસબગષ
Upper Canada Village (અપર કેનેડા ક્વલેજ)

સાઉથ-સેન્રલ ઓન્ટેરરયો
બર્લષન્ગ્સટન
Royal Botanical Gardens (રોયલ બોટાક્નકલ ગાડષન્સ)

નાયગ્રા ફૉલ્જસ
Butterfly Conservatory (બટરફ્લાય કન્િવેટરી)
Old Fort Erie (ઓલ્જડ ફોટષ ઍરી)

ક્તવન્સ્ટન
Laura Secord Homestead (લૉરા સેકન્ડ હોમસ્ટેડ)

