Aldeia do
Pai-Natal e
as Auroras
Boreais
Partidas diárias de Janeiro a 25 de Março

Organização: NORDICTUR - RNAVT 2050 - Condições Gerais em www.nordictur.pt

1º Dia - Lisboa - Helsínquia - Rovaniemi
Voos a indicar para Rovaniemi. À chegada,
transporte para alojamento Apa na categoria
seleccionada.
2º Dia – Safari Renas e Husky – Auroras Boreais
Pequeno almoço . Encontro com o guia – Partida para
uma herdade de renas, onde ouviremos histórias
e aprenderemos os segredos de uma das mais
antigas ocupações dos povos desta região. Curto
passeio em trenó puxado por renas com obtenção
da carta de condução deste modo de transporte.
Transporte para uma herdade de criação de cãesesquimós, onde serão dadas explicações de como
conduzir um trenó puxado por cães. Partida para
curto passeio pela natureza. Bebida quente junto
a fogueira enquanto aprendemos mais sobre estes
animais. Regresso à cidade ao final da manhã.
Tempo livre. À noite, partida para uma aventura de
caça das Auroras Boreais ou Luzes do Norte com
experiência em flutuar nas águas geladas do lago.
3º Dia – Aldeia do Pai-Natal
Pequeno almoço. Transporte para a famosa Aldeia
do Pai-Natal – Dia inteiro livre para explorar o
espaço a gosto pessoal, onde pode comprar

artigos regionais e recordações, enviar uma carta a
Amigos ou simplesmente tomar um reconfortante
café. O ponto principal do dia será a oportunidade
de tirar uma fotografia com o Pai Natal finlandês.
Transporte de regresso ao hotel no final da tarde.
4º Dia – Motas de Neve – Restaurante de gelo,
Igloos de vidro, hotel de gelo e Auroras
Pequeno almoço. Manhã Livre. À tarde, encontro
com o guia para passeio em mota de neve ao longo
dos rios e vastas florestas. Não deixe de observar
a paisagem única do topo da colina. Regresso à
cidade. A meio da tarde, transporte em autocarro
para o aldeamento Arcticsnowhotel, com os seus
igloos de vidro e gelo. Tempo para explorar o
espaço. Jantar no restaurante de gelo. Deverá
aproveitar o inicio da noite para tentar observar as
famosas luzes do Norte. Transporte de regresso.
5º Dia – Rovaniemi – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço. Transporte para o aeroporto.
Voos a indicar para Lisboa. FIM DO PROGRAMA
A ordem do programa será reajusta em função do
dia de saída

Pacote sem voos
Preços por Pessoa

Pacote completo

Duplo

Cama Extra
(até 11 anos)

Duplo

Cama Extra
(até 11 anos)

Original Sokos Vaakuna

€1.225

€630

€1.750

€1.075

Santa’s Hotel Santa Claus

€1.325

€585

€1.850

€1.030

Chalet Hotel Ounasvaara

€1.715

€1.475

€2.240

€1.920

Arctic Treehouse Hotel

€2.200

€730

€2.725

€1.175

Os preços incluem: Passagem aérea Finnair em classe Q com taxas de aeroporto (no pac. completo), transferes In/out,
alojamento Apa 4 noites na categoria seleccionada, Safari com Renas, Husky Safari, Tour das Auroras (flutuar no Gelo),
Safari em Motas de Neve, Tour ao Arctic Snowhotel com jantar no restaurante de gelo, todo o equipamento necessário
para as actividades e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

