Partida
27 de
Dezembro

Fim de Ano em Tro
mso

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

1º Dia – 27 de Dezembro - Lisboa - Oslo
Voo TAP a indicar para Oslo. Deslocação por meios
próprios para alojamento APA 2 noites no Comfort
Hotel Grand Central ou similar.
2º Dia – Livre em Oslo
Pequeno almoço no Hotel. Aproveite para explorar a
cidade sem perder os highlights como por exemplo –
Parque Vigeland, museu Viking e museu Munch entre
muitos outros.
3º Dia – Oslo – Tromso - Capital das Auroras
Pequeno almoço no Hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto, voo SAS a indicar para
Tromso – à chegada, transporte para alojamento Apa
2 noites no Hotel Clarion Collection Aurora ou similar.
4º Dia - Livre em Tromso – Auroras Boreais
Pequeno almoço no Hotel. Dia livre para explorar a
cidade a seu gosto sugere-se visita ao Museu Polaria, à
Catedral do Árctico e passeio no funicular a Fjelleisen
donde poderá observar os majestosos fiordes e ilhas.
No final do dia passeio em busca das Auroras Boreais.
Instruções e recomendações em relação ao percurso
e como “capturar” as imagens. Tempo livre para
observar os Ceus. Transporte de regresso ao Hotel.

5º Dia – Fim de Ano no Resort Malangen
Pequeno almoço no Hotel. Viagem pela natureza
do Árctico até ao Resort Malangen a cerca de uma
1 hora de distância da cidade no fiorde de Balsfjord.
Tempo livre para explorar o espaço ou tours opcionais
(husky, renas, motas de neve entre outros). À noite,
jantar de gala de Passagem de Ano no restaurante
do resort acompanhado com música ao vivo e fogo
de artificio – Pernoita no Sea View Apartment (vista
fiorde). Durante a noite não deixe de tentar observar
as famosas Luzes do Norte.
6º Dia – Dia livre
Pequeno almoço no resort. Dia livre para explorar a
região ou tours opcionais. Jantar no restaurante do
resort. Não deixe de tentar novamente a sua sorte na
observação das famosas Luzes do Norte.
7º Dia – 02 de Janeiro – Tromso – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no resort. Transporte para o
aeroporto. Voos a indicar para Lisboa. Fim do
Programa.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote Completo

Quarto Duplo

€1.570

€2.465

Os preços incluem: Voos na Tap/SAS em classe K/M/H e taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 4 Noites de alojamento
Apa nos hotéis mencionados ou similares, 2 noite no Resort Malangen (Sea View Apartment) com 2 jantares, tour e
transferes mencionados no itinerário e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

