
Os preços incluem: Transferes In/Out em carro privado, 4 Noites de alojamento Apa em quarto standard no Hotel 
selecionado, 2 Jantares, 1 Jantar especial de Natal, Visita do Pai-natal (24.12), 3 Tours como descritos no itinerário, todo o 
equipamento necessário nos tours mencionados e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

 

Preço por pessoa Quarto Duplo Criança em cama extra 
(menos de 12 anos)

Hotel Scandic Rovaniemi €2.110 €675

Santa’s Hotel Santa Claus €2.310 €1.140

1º Dia – 23 de Dezembro - Rovaniemi
Chegada a Rovaniemi por meios próprios e transporte 
em carro privado para alojamento Apa no Hotel da 
categoria seleccionada.

2º Dia – 24 de Dezembro – Véspera de Natal
Pequeno almoço no hotel. Todos sabem que o 
esconderijo secreto para descanso do Pai Natal é na 
Lapónia mas agora terão a possibilidade de o visitar. 
O próprio Pai Natal não estará lá porque está muito 
ocupado mas deixou-lhes uma mensagem e terão de 
a descobrir. Viagem em autocarro até ao esconderijo 
com várias paragens para observar os animais da 
floresta e até poderá ver os famosos e pequenos 
ajudantes do Pai-Natal escondidos na floresta. 
Finalmente chegará a uma pequena cabana onde terá 
uma pausa para snack. As crianças visitarão a pequena 
cabana decorada ao estilo do Natal e receberão 
uma carta personalizada do Pai Natal. Os pequenos 
ajudantes do Pai Natal ajudarão as crianças a dar 
comida aos animais e a escolher e decorar uma árvore 
de Natal. As renas do Pai Natal chegarão à cabana e 
todos terão a possibilidade de um passeio no trenó e 
se conseguir será emitida uma carta internacional de 
condução deste tipo de transporte Lapão e já que 
está no Circulo Polar Árctico não poderá deixar de 
experimentar uma cerimónia de travessia do Circulo à 
moda lapã. Regresso ao hotel a meio da tarde. Jantar 
buffet finlandês de Natal no restaurante do hotel. 
Visita do famoso Pai Natal com as suas renas.

3º Dia – 25 de Dezembro – Diversão de Natal
Pequeno almoço no hotel. Viagem em autocarro 
para o centro de diversão na neve para todo o tipo 

de actividades, mini motas de neve e motas de neve 
para adultos, motas 4 rodas para a floresta, trenós de 
pé, toboggans, golf no gelo, raquetas de neve, e esqui 
para experimentar. Divirta-se enquanto tenta pesca no 
gelo ou participa no jogo de hóquei no gelo. Bebidas 
quentes à disposição e num grande tepee pode grelhar 
salsichas. Regresso ao hotel. À noite, jantar buffet de 
Natal no restaurante do hotel.

4º Dia – 26 de Dezembro – Santa Claus Safari*
Pequeno almoço no hotel. O mais popular safari 
combinando natureza, cultura e o espírito de Natal – 
Viagem até 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. Passeio em mota de 
neve. Transporte em carro para almoço em restaurante. 
Tempo livre na Aldeia do Pai Natal, onde pode 
comprar artigos regionais e recordações, encontrar o 
próprio Pai Natal finlandês, enviar uma carta a Amigos 
ou simplesmente tomar um reconfortante café.  No 
regresso à cidade, será entregue um certificado da 
travessia do Círculo Polar Árctico. Jantar no Hotel. 
(possibilidade de jantar no restaurante de gelo). * No 
caso da chegada a 22 este tour é feito no dia 23

5º Dia – 27 de Dezembro – Rovaniemi
Pequeno almoço no hotel. Transporte em carro 
privado para o aeroporto – FIM DO PROGRAMA

– A ordem dos tours pode ser alterada – TODAS 
AS EXCURSÕES INCLUEM OS EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS.

Estadias de 22 a 26 ou de 23 a 27 de Dezembro de 2019
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https://nordictur.pt/especial-festas/

