Aventura
na
Carélia

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

Partidas diárias - Janeiro a 21 de Abril

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.

5º Dia – Kalevala – Kajaani – Lisboa
Pequeno almoço no hotel . Transporte para o aeroporto
– Voos a indicar para Lisboa – FIM DO PROGRAMA

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 3 noites. Jantar no Hotel (conforme
hora de chegada). Durante a estadia tem a disposição
Jacuzzi (interior e exterior) e sauna.

– A ordem do programa pode ser alterada

3º Dia – Kalevala – Raquetes de neve – Aventura em
mota de neve
Pequeno almoço no hotel. Passeio em raquetes de
neve pela floresta de Taiga. Almoço no hotel- À tarde,
safari em mota de neve pelas paisagens naturais da
Carélia. Jantar no hotel. À noite, não deixe de tentar a
sorte de observar as famosas luzes do norte.
4º Dia – Kalevala – Husky safari
Pequeno almoço no hotel. Manhão para safari com
trenó puxado por huskies pelos bosques e natureza
da Carélia. Almoço e Jantar no hotel.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.640

€2.295

Os preços incluem: Passagem aérea Finnair para Kajaani em classe Q e taxas de aeroporto (no pac. completo), transferes
In/Out em carro privado, visita panorâmica de Helsínquia, 4 noites de alojamento APA , 3 jantares, 2 almoços, Snowmobile
Safari, Husky Safari, Raquete de neve, tour das Auroras, Sauna e jacuzzis e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

