Ice Hotel
e as Auroras
Boreais
Partidas diárias de 2 de Janeiro a 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 Downtown
Camper Hotel by Scandic ou similar.
2º Dia – Estocolmo – Kiruna
Pequeno almoço no hotel. 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! Ao final da tarde, partida em comboio nocturno
para Kiruna (pernoita a bordo).
3º Dia – ICEHOTEL
Desembarque de manhã e transporte para o Icehotel.
Aqui tudo é feito de neve e gelo do rio Torne, até os
copos do bar. Resto de dia livre para explorar o local.
Pernoita no hotel de gelo, num dos fantástico quarto
criados todos anos com diferentes temas.

de comboios. Viagem até Narvik e daí em autocarro
para Tromso. Alojamento Apa no Hotel Clarion
Collection Aurora ou similar.
6º Dia – Livre em Tromso
Pequeno almoço no Hotel. Dia livre para explorar a
cidade a seu gosto. Recomenda-se visita ao Museu
Polaria, à Catedral do Árctico e passeio no funicular a
Fjelleisen donde poderá observar os majestosos fiordes
e ilhas. À noite, tour para tentativa de observação das
famosas luzes do norte “Auroras Boreais”.
7º Dia – Tromso – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto.
Voos a indicar para Portugal. FIM DO PROGRAMA

4º Dia – ICEHOTEL
Despertar com uma chávena de sumo de bagas quente.
Sauna e pequeno almoço. Dia livre para actividades.
Pernoita em alojamento quente.
5º Dia – Kiruna – Tromso
Pequeno almoço no hotel. Transporte para a estação

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.530

€2.275

Quarto Single

€2.395

€3.120

Os preços incluem: Passagem aérea TAP/SAS em classe W/U com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 1 Noite de
alojamento Apa em Estocolmo e 2 Noites no Ice Hotel (1 noite icehotel e 1 noite warm accommodation), Transferes em
Kiruna, Viagem Kiruna/Tromso, 2 Noites Apa em Tromso, tour das Auroras, Transfer em Tromso e Seguro Multiviagens
VIP LIGHT.

