
Auroras 
e a  Lapónia

Os preços incluem: Voos Finnair em classe Q e respectivas taxas (no Pac. Completo), 1 noite Apa junto ao aeroporto, 
Transferes In/Out em Rovaniemi, 4 Noites de alojamento Apa Hotel Scandic Pohjanhovi ou similar, visita à Aldeia do Pai-
Natal, Husky safari (5km), Motas de neve (2horas), Auroras (3horas), Roupa térmica (3º ao 5º dia), Guia local em Espanhol 
(3º ao 5º dia) e Seguro Multiviagens.                  Só é permitido uma mala de 20kg + um saco de mão até 10Kg por pessoaO

rg
an

iz
aç

ão
: N

O
R

D
IC

T
U

R
  -

 R
N

A
V

T
 2

0
50

 -
 C

o
nd

iç
õ

es
 G

er
ai

s 
em

 w
w

w
.n

o
rd

ic
tu

r.p
t

Partidas
Janeiro 06, 13, 20 e 27
Fevereiro 03, 10, 17 e 24 
Março 03, 10 e 17
Circuito parcialmente guiado 
em espanhol       

1º Dia – Lisboa – Helsínquia 
Voos a indicar para Helsínquia. Chegada e 
deslocação por meios próprios para alojamento 
Apa em hotel junto ao aeroporto.

2º Dia – Helsínquia – Rovaniemi
Deslocação por meios próprios para o aeroporto. 
Voo a indicar para Rovaniemi – Bem-vindo à Aldeia 
do Pai Natal – Chegada e transporte em carro 
privado para alojamento Apa no Hotel Scandic 
Pohjanhovi ou similar

3º Dia – Motos de Neve 
Pequeno almoço no hotel. O dia começa com um 
pouco de adrenalina e velocidade, passeio em moto 
de neve – snowmobile. Esta aventura proporcionar-
lhe-á a oportunidade fantástica de aprender a 
conduzir uma moto de neve pelos bosques pintados 
de branco. Durante a atividade haverá uma curta 
pausa para que possa recuperar o folego e tomar 
uma bebida quente. Regresso a cidade. Tarde livre.

4º Dia – Husky Safari – Aldeia do Pai Natal – 
Auroras Boreais
Pequeno almoço no hotel. Hoje será passado na 
famosa aldeia do Pai-Natal – Onde irá fazer um curto 
passeio em trenó puxado pelos huskies e explorar a 
seu gosto o espaço da casa do Pai Natal. Aprecie a 
beleza da Lapónia a partir do seu trenó de Huskies! 
Relaxe e deixe os seus sentidos repousarem na 

calma e no silêncio que o envolve, enquanto o guia 
lidera a matilha. Após o safari, poderá aquecer-
se numa fogueira e aprender um pouco sobre o 
modo de vida na herdade. 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.  À noite, passeio em 
autocarro para tentativa de observação das auroras 
boreais.  Aproveite o ar fresco e se os Deuses dos 
Céus estiverem a seu favor, terá a oportunidade 
de ver a aurora boreal bailar pelos céus. Durante a 
noite, aprenderá sobre a natureza ártica bem como 
histórias sobre a cultura e tradições locais. Poderá 
também experimentar raquetes de neve. Regresso 
à cidade.

5 º Dia – Livre em Rovaniemi
Pequeno almoço no hotel. Dia livre explorar a cidade 
a seu gosto. Pode desfrutar de uma das muitas 
atividades de neve, como safaris de renas, pesca no 
gelo, fazer compras na cidade ou dar um passeio 
pelas margens do rio Ounasjoki.

6º Dia – Rovaniemi – Helsínquia – Lisboa 
Pequeno almoço no hotel. À hora indicada, 
transporte para o aeroporto. Voos a indicar para 
Portugal. FIM DO PROGRAMA

– A ordem dos tours pode ser alteradapara Portugal. 

 

Preço por pessoa Pacote sem voos Pacote completo

Quarto Duplo   €1.255 €2.005

Quarto Single   €1.860 €2.610

Criança em cama extra (menos de 12 anos)   €975 €1.595

http://www.nordictur.pt

