Estocolmo
e
Lulea
Partidas diárias até 31 de Março

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

1º Dia - Lisboa - Estocolmo
Voos a indicar para Estocolmo. Chegada e
deslocação por meios próprios para alojamento
APA no Hotel Clarion The Sign ou similar.
2º Dia – Livre em Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade a seu gosto. Bem-vindo a Estocolmo, capital
da vida e do movimento! Construída sobre 14 ilhas,
parte de um arquipélago. A Capital da Suécia é uma
cidade encantadora, vibrante e rodeada de beleza
e água – por isso é apelidada de Veneza do Norte!.
3º Dia – Estocolmo – Lulea
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade a seu gosto. Ao final da tarde, partida em
comboio noturno para Lulea (pernoita a bordo).
4º Dia – Livre em Lulea
Chegada e transporte para Alojamento Apa 3 noites
no Brändön Lodge (cabanas). Dia livre para explorar
a cidade. Jantar no aldeamento. Durante a estadia
não deixe de tentar a sua sorte na observação das

Preço por pessoa
Quarto Duplo

famosas Luzes do Norte.
5º Dia – Hovercraft
Pequeno almoço no Aldeamento. Hoje o dia reservanos um passeio em hovercraft pelas paisagens
brancas do arquipélago, uma verdadeira aventura.
Jantar no aldeamento.
6º Dia – Quebra-Gelos
Pequeno almoço no Aldeamento. Transporte para
Pitea, embarque no cruzeiro Quebra-Gelos, visita
guiada ao navio para aprender um pouco sobre o seu
funcionamento. Durante o cruzeiro oportunidade
de flutuar nas águas geladas acabadas de abrir
pelo navio. Regresso ao aldeamento para jantar e
pernoita.
6º Dia – Lulea – Estocolmo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o
aeroporto. Voos a indicar para Portugal. FIM DO
PROGRAMA

Pacote sem voos
€2.605

Pacote completo
€3.515

Os preços incluem: Passagem aérea TAP/SAS em classe W/U com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 2 noites
de alojamento Apa em Estocolmo, Viagem de comboio Estocolmo – Lulea, Alojamento 3 noites Brändön Lodge com
jantares, Tour em Hovercraft, Cruzeiro quebra-gelos, Transferes mencionados e Seguro Multiviagens VIP.

