Magia
Do
Ártico
Partidas diárias Janeiro a 31 de Março

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

1º Dia - Lisboa - Helsínquia - Rovaniemi
Voos a indicar para Rovaniemi a Terra da famosa Aldeia do Pai-Natal. À chegada, transporte para alojamento
Apa 2 noites no Hotel Santa Claus ou similar.
2º Dia – Santa Claus Safari
Pequeno almoço no hotel. Partida em mota de neve para uma herdade de renas, onde ouviremos histórias e
aprenderemos os segredos de uma das mais antigas ocupações dos povos desta região. Curto passeio em
trenó puxado por renas e cerimónia de travessia do Circulo Polar Ártico. Transfer em carro para almoço em
restaurante. Tarde livre na Aldeia do Pai Natal, onde pode comprar artigos regionais e recordações, enviar
uma carta a Amigos ou simplesmente tomar um reconfortante café. Pode até encontrar o próprio Pai Natal
finlandês, ao regressar à cidade, será entregue um certificado da travessia do Círculo Polar Ártico. Jantar no
Hotel.
3º Dia – Hotel de Gelo
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para actividades a gosto pessoal. No final da tarde, transporte para
alojamento no hotel de Gelo, uma experiência única e inesquecível. Visita guiada ao aldeamento – tempo para
sauna. Jantar tradicional numa Kota.
4º Dia – Igloo de Vidro – Pesca no Gelo – Auroras Boreais
Pequeno almoço no Aldeamento. De manhã experiência em pesca no gelo – Almoço – À tarde passeio em
raqueta de neve . Jantar no restaurante de gelo. Pernoita num igloo de vidro para à tentar observar as famosas
luzes do norte – Auroras Boreais.
5º Dia – Rovaniemi – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço no Aldeamento. À hora indicada, transporte para o aeroporto. Voos a indicar para Portugal.
FIM DO PROGRAMA
A ordem do programa pode ser alterada
Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.505

€2.055

Os preços incluem: Passagem aérea Finnair em classe Q para Rovaniemi com taxas de aeroporto (no Pac. completo),
Transferes In/Out, 2 noites de alojamento APA no Hotel Santa Claus ou similar com 1 jantar, 1 noite no hotel de gelo com
jantar, 1 noite no Igloo de vidro com jantar no restaurante de gelo, Pesca no Gelo e passeio em raqueta de neve, Santa
Claus Safari, todo o equipamento necessário nos tours mencionados e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

