Antecipe o Natal

Estadias
de 01 a
20. 12

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

1º Dia – Rovaniemi - Aldeia do Pai-Natal
Chegada a Rovaniemi por meios próprios e transporte
para alojamento Apa no Hotel selecionado.
2º Dia – Santa Claus Safari
Pequeno almoço no hotel. O mais popular safari
combinando natureza, cultura e o espírito de Natal –
Viagem até 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 e cerimónia de
travessia do Circulo Polar Árctico. Passeio em mota de
neve. Transporte em carro para almoço em restaurante.
Tempo livre na Aldeia do Pai Natal, onde pode
comprar artigos regionais e recordações, encontrar o
próprio Pai Natal finlandês, enviar uma carta a Amigos
ou simplesmente tomar um reconfortante café. No
regresso à cidade, será entregue um certificado da
travessia do Círculo Polar Árctico. Jantar no Hotel.
3º Dia – Husky Safari – Santa Park – Auroras Boreais
Pequeno almoço no hotel. Encontro com o guia na loja
– Viagem de carro até à herdade de criação de cãesesquimós. Serão dadas explicações de como conduzir
um trenó puxado por cães, partida para passeio pela
natureza, em grupos de duas pessoas – o musher, que
conduzirá o trenó, e um passageiro. Bebida quente

Preço por pessoa
Hotel Scandic Rovaniemi
Santa’s Hotel Santa Claus

à volta da fogueira. Regresso à cidade e transporte
para o Santa Park – Um mundo fascinante no interior
de uma montanha com varias galerias onde sentirá
a magia do Natal. Observe os duendes a cumprir as
suas tarefas e sinta o aroma dos famosos gingerbread.
Tempo livre para desfrutar de actividades para toda
a família. Almoço ligeiro durante a visita. Regresso a
cidade. Jantar no Hotel. À noite, passeio em autocarro
para tentativa de observação das famosas Luzes do
Norte.
4º Dia – Rovaniemi
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto/
estação de comboios. FIM DO PROGRAMA.
– Possibilidade de tours extras, pernoita num igloo de
vidro ou jantares temáticos (no restaurante de Gelo ou
Kota) A ordem dos tours poderá ser alterada
– Estadias de 20 a 23 sob consulta– A ordem dos tours
pode ser alterada – TODAS AS EXCURSÕES INCLUEM
OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO

Quarto Duplo

Criança em cama extra
(menos de 12 anos)

€1.685

€805

Os preços incluem: Transferes In/Out, 3 Noites de alojamento em quarto standard no Hotel selecionado com pequenoalmoço, Santa Claus Safari com almoço, Husky safari, Santa Park com almoço, Tour das Auroras Boreais, 2 jantares no
hotel, todo o equipamento necessário nos tours mencionados e Seguro Multiviagens.
Os preços não incluem: Passagens aéreas e respectivas taxas – Despesas de carácter pessoal

