Aventura
Romântica
Partidas diárias de Janeiro a 19 de Abril

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

1º dia - Lisboa - Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia. À chegada, transporte
em carro privado para alojamento APA no Hotel
Radisson Blu Royal ou similar no centro de Helsínquia.
2º Dia – Helsínquia – Kajaani – Kalevala
Pequeno almoço no hotel – Visita panorâmica
de Helsínquia. À hora indicada, transporte para o
aeroporto. Voo para Kajaani. À chegada, transporte
em carro privado para o aldeamento Kalevala.
Alojamento APA 2 noites. Jantar no Hotel (conforme
hora de chegada). Durante a estadia tem a disposição
Jacuzzi (interior e exterior) e sauna.
3º Dia – Kalevala – Husky safari
Pequeno almoço no hotel. Manhã para safari com
trenó puxado por huskies pelos bosques e natureza
da Carélia. Almoço e Jantar no hotel.

5º Dia – Kalevala – Relax e Spa
Pequeno almoço no hotel. Manhã Livre. Almoço no
hotel. À tarde, banho aromatizante, massagens e
sauna, tempo para relaxar e aproveitar o ambiente
romântico a dois. Jantar no hotel.
6º Dia – Kalevala – Aventura em mota de neve
Pequeno almoço no hotel. Dia para safari em mota
de neve pelas paisagens naturais da Carélia (inclui
almoço). Jantar no hotel.
7º Dia – Kalevala – Kajaani – Lisboa
Pequeno almoço no hotel . Transporte para o aeroporto
– Voos a indicar para Lisboa – FIM DO PROGRAMA
A ordem do programa pode ser alterada

4º Dia – Kalevala – Escola de ski corta mato
Pequeno almoço no hotel. Escola de ski no Kalevala
estádio. Após instruções e conhecimentos básicos
partida para pequeno passeio pela natura com o
guia. Tarde livre para continuar a explorar o espaço
envolvente e praticar ski. Almoço e Jantar no hotel

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.850

€2.465

Os preços incluem: Passagem aérea Finnair para Kajaani em classe Q e taxas de aeroporto (no pac. completo), transferes
In/Out em carro privado, 1 noite de alojamento apa em Helsínquia, visita panorâmica de Helsínquia, alojamento 5 noites
APA (com roupão e chinelos), 4 jantares e 1 jantar especial Finlandês, 4 almoços, tours mencionado, Sauna e jacuzzis e
Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

