Aventura
nos
Igloos
Partidas diárias - 09 de Janeiro a Abril

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

1º Dia – Lisboa – Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia. À chegada, deslocação
por meios próprios para alojamento APA ao junto ao
aeroporto.
2º Dia – Helsínquia – Ivalo – Saariselkä
Pequeno almoço no hotel. À hora indicada, voo
para Ivalo. Chegada e transporte para o aldeamento
turístico de Kakslauttanen. Alojamento Apa 3 noites
(2 noites numa cabana e 1 noite num igloo panorâmico
no East Village). Jantar no restaurante do aldeamento.
Durante a estadia não deixe de tentar observar as
famosas luzes do norte.
3º Dia – Safari a uma herdade de Renas – Auroras
Boreais
Pequeno almoço no aldeamento. De manhã, Safari a
uma herdade de renas. Em tempos antigos o único
meio de transporte de Inverno na Lapónia eram trenós
puxados por renas. Poderá experimentar este meio
tradicional de viajar através das paisagens brancas.
Tarde livre – Jantar no restaurante do aldeamento.
À noite, passeio em limpa neves para tentativa de
observação das Auroras Boreais.

com cães esquimós – Viagem até uma herdade, onde o
ladrar entusiasmado dos cães lhes dão as boas vindas.
Antes da partida para o safari serão dadas lições de
como conduzir um trenó puxado por cães, em grupos
de 2 pessoas – o “musher”, que conduzirá o trenó, e
um passageiro. Almoço ligeiro. Tarde Livre. Jantar no
restaurante do aldeamento. No final do dia passeio em
mota de neve pelas diferentes paisagens cobertas de
neve em busca das famosas luzes do norte.
5º Dia – Saariselkä – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço no aldeamento. À hora indicada,
transporte para o aeroporto. Voo para Helsínquia,
transbordo para voos a indicar para Lisboa.
FIM DO PROGRAMA
– A ordem do programa pode ser alterada

4º Dia – Husky Safari – Auroras Boreais
Pequeno almoço no aldeamento. De manhã, Safari

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€2.165

€2.910

Supl. Cabana Kelo

€450

Os preços incluem: Passagem aérea Finnair em classe Q com taxas de aeroporto (no pac. completo), 1 noite APA em
Helsínquia, transferes In/Ou, 3 noites no aldeamento turístico de Kakslauttanen (East Village) , 3 jantares, todos os safaris
mencionados, todo o equipamento necessário nos tours mencionados e Seguro Multiviagens VIP.

