Lapónia
Cabo Norte
e Lofoten
Partidas
2019

Julho 05 e 19
Agosto 02 e 09

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

Circuito guiado - Espanhol

1º Dia – Lisboa – Helsínquia - Rovaniemi
Voos a indicar para Rovaniemi – À chegada, transporte
para alojamento APA em Hotel Scandic Pohjanhovi ou
similar

5º Dia – Harstad – Tromso
Pequeno-almoço no hotel. Viagem em direcção
a Tromso, conhecida como a Veneza do Norte.
Alojamento Apa no Thon Hotel Tromso

2º Dia – Rovaniemi – Kiruna
Pequeno almoço no hotel. Visita a Aldeia do Pai-Natal
onde pode comprar artigos regionais e recordações,
enviar uma carta a Amigos ou simplesmente tomar
um reconfortante café. Pode até tirar uma fotografia
com o Pai Natal finlandês (o tour pode ser feito no
último dia). Viagem pela Lapónia até chegar a Kiruna,
conhecida pelo famoso hotel de Gelo. Alojamento Apa
no Hotel Scandic Kiruna ou similar. Jantar no Hotel.

6º Dia – Tromso – Cabo Norte
Pequeno-almoço no hotel. Continuação da viagem
para norte. Passagem pelos fiordes do norte
Breivikeidet, Svensby Y Lyngseidet e Olderdalen.
Chegada à tarde a Kamoyvaer para alojamento Apa
no Hotel Arran Nordkapp. Jantar cedo. Partida para o
Cabo Norte, este encontra-se a 308 metros acima do
mar, e é referido como ponto mais a norte da Europa.
É um lugar mágico onde pode observar o sol da meia
noite. Regresso ao Hotel

3º Dia – Kiruna – Abisco – Svolvaer
Pequeno almoço no hotel. Pela manhã saída para o
Parque Nacional de Abisco com as suas paisagens
majestosas e selvagens de altas montanhas. Cruzando
a fronteira a viagem leva-nos até as Ilhas Lofoten para
pernoita na capital Svolvaer. Alojamento Apa no Hotel
Scandic Svolvaer ou similar.
4º Dia – Svolvaer – Harstad
Pequeno almoço no hotel. Viagem turistica pelas
fantásticas paisagens das Ilhas Lofoten. Uma das
rotas mais bonitas do norte da Noruega com a sua
geografia acidentada, bacias e praias de areia branca,
pequenas e acolhedoras vilas de pescadores, onde
pode observar o seu método tradicional da seca do
bacalhau. A pesca do Bacalhau é a principal atividade
desta região. Jantar e alojamento no Hotel Scandic
Harstad ou similar.

7º Dia – Cabo Norte – Saariselkä
Pequeno-almoço no hotel. Viagem ao longo do fiorde
Porsanger até chegar a fronteira finlandesa. Paragem
em Inari para visita ao Museu Sami Siida. Aproveite
para conhecer a cultura e modo de vida da região.
Jantar e alojamento no Hotel Holiday Club Saariselkä
ou similar.
8º Dia – Saariselkä – Rovaniemi
Pequeno-almoço no hotel. Viagem para sul pelos
grandes bosques da Lapónia. Alojamento Apa no
Hotel Scandic Pohjanhovi ou similar.
9º Dia – Rovaniemi – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto
de Rovaniemi – voos a indicar para Portugal.
FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.315

€1.970

Quarto Single

€1.875

€2.530

Os preços incluem: Voos Finnair em classe Q com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), Transferes In/Out, 8 noites de
alojamento APA nos hotéis mencionados ou similares, 1 Almoço (7º dia), 4 Jantares (2º, 4º, 6º e 7º dia), Entrada no Cabo
norte, Museu Sami Saiida, Guia local em espanhol e Seguro Multiviagens.
Só é permitido uma mala de 20kg + saco de mão até 10Kg por pessoa

