Levi
Luxury
Vila de Gelo

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

Partidas diárias de Janeiro a Abril

1º Dia – Lisboa – Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia. À chegada, transporte
em carro privado para alojamento APA no Hotel Haven
ou similar no centro de Helsínquia.

enormes muralhas de gelo, irá encontrar a maior
cúpula de gelo da Europa, uma Capela, restaurante,
Ice bar e galerias com esculturas feitas em gelo. Jantar
no aldeamento e pernoita no hotel de gelo.

2º Dia – Helsínquia – Kittilä – Levi
Pequeno almoço no hotel – Visita panorâmica
de Helsínquia. À hora indicada, transporte para o
aeroporto. Voo para Kittilä. À chegada, transporte em
carro privado para o Hotel K5 ou similar. Alojamento
APA 2 noites. Jantar no Hotel.

6º Dia – Kittilä – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço no aldeamento. Transporte em carro
privado para o aeroporto de Kittilä. Voos a indicar
para Lisboa. FIM DO PROGRAMA

3º Dia – Livre em Levi
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar
a região de Levi (estância de ski, tours opcionais ou
actividades de gosto pessoal). Jantar no Hotel.

– A ordem do programa pode ser alterada

4º Dia – Igloo de Vidro – Auroras Boreais
Pequeno almoço no hotel. Check Out (pode deixar as
bagagens na recepção). Tempo livre, à hora indicada
transporte para pernoita num igloo de vidro. Jantar
ligeiro no Aldeamento. Aproveite para observar as
famosas luzes do norte.
5º Dia – Vila de Gelo – Hotel de Gelo
Pequeno almoço no igloo. Transporte para à Vila de
Gelo “Lainio”. Tempo para visitar à vila rodeada por

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.605

€2.355

Os preços incluem: Passagem aérea Finnair para Kittilä em classe Q e taxas de aeroporto (no pac. completo), transferes
In/Out em carro privado, visita panorâmica de Helsínquia, alojamento 5 noites APA (Hotel, Igloo de Vidro, Hotel de Gelo),
4 Jantares e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

