
O Melhor da
Terra do 
Pai-Natal e 
as Auroras

Os preços incluem: Passagem aérea Finnair em classe Q com taxas de aeroporto (no pac. completo), 1 noite APA em 
Helsínquia,  transferes In/out em Rovaniemi, 3 noites no hotel da categoria seleccionada, Santa Claus Safari, tour das 
Auroras, Husky Safari, Tour ao Arctic Snowhotel com jantar no restaurante de gelo, todo o equipamento necessário para 
as actividades e Seguro Multiviagens.

 

Preço por pessoa em 
Pacote sem voos Pacote completo

Duplo Cama extra (até 11 anos) Duplo Cama extra (até 11 anos)

Santa’s Hotel Santa Claus €1.425 €595 €2.215 €1.270

Arctic Light Hotel €1.605 €625 €2.395 €1.300

Chalet Hotel Ounasvaara €1.660 €635 €2.450 €1.310

Arctic Treehouse Hotel €2.195 €680 €2.985 €1.355
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Partidas diárias até 30 de Março de 2023
1º Dia – Lisboa – Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia. À chegada, 
deslocação em shuttle do hotel para alojamento 
APA ao junto ao aeroporto.

2º Dia – Helsínquia – Rovaniemi 
Pequeno almoço no hotel. Deslocação em shuttle 
do hotel para o aeroporto. À hora indicada, voo 
para Rovaniemi a Terra da famosa Aldeia do Pai-
Natal. À chegada, transporte para alojamento Apa 3 
noites no Hotel da categoria seleccionada.

3º Dia – Santa Claus Safari – Auroras Boreais
Pequeno almoço no hotel. Encontro com o guia 
– 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 
Árctico. Transporte em carro para 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. 
Almoço durante o tour. Regresso à cidade e tempo 

livre. À noite reserva-nos um passeio pelo bosque 
para tentativa de observação das famosas luzes do 
norte “Auroras Boreais”.

4º Dia – Husky safari – Restaurante de gelo, Igloos 
de vidro, hotel de gelo e Auroras
Pequeno almoço no hotel. Encontro com o guia – 
Partida de carro para uma herdade de criação de 
cães-esquimós. Serão dadas explicações de como 
conduzir um trenó puxado por cães, partida para 
curto passeio pela natureza, em grupos de 2 pessoas 
– o musher, que conduzirá o trenó, e um passageiro. 
Regresso à cidade. A meio da tarde, transporte em 
autocarro para o aldeamento Arcticsnowhotel, com 
os seus igloos de vidro e gelo. Tempo para explorar 
o espaço. Jantar no restaurante de gelo. Deverá 
aproveitar o inicio da noite para tentar observar as 
famosas luzes do Norte. Transporte de regresso à 
cidade.

5º Dia – Rovaniemi – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o 
aeroporto. Voos a indicar para Lisboa. FIM DO 
PROGRAMA

http://www.nordictur.pt

