apukkaresort

Estadia
de 23 a
27. 12

Natal no Bosque Apukka

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

1º Dia – 23 de Dezembro – Rovaniemi – Apukka Resort
Chegada a Rovaniemi por meios próprios e transporte
para alojamento Apa no Apukka Resort, situado entre
2 lagos no meio da natureza nórdica. Pernoita nas
Aurora Cabins, cabana panorâmica. Jantar ou snack
no restaurante do Aldeamento.
2º, 3º e 4º Dia – 24, 25 e 26 de Dezembro – Apukka
Pequeno almoço no restaurante do aldeamento.
Durante a estadia disfrutará de várias actividade
mágicas e festivas. Jantares no restaurante do
aldeamento.
Apukka Husky Tour
Passeio em trenó puxado por huskies, disfrute de
um passeio em trenó pela natureza branca (7-10km –
aprox 2h00)

famosos ajudantes do Pai Natal, os duendes poderá
descobrir o caminho até este secreto local (aprox 3h).
Finnish Sauna Experience
Ajude os duendes a acender velas para criar o
misterioso espírito de Natal. Este ensinarão o modo
de preparar uma sauna especial de Natal e terá tempo
para disfrutar esta experiência única tipicamente
finlandesa (aprox 2h30-3h).
5º Dia – 27 de Dezembro – Rovaniemi
Pequeno almoço no Aldeamento. Transporte para o
aeroporto – FIM DO PROGRAMA
– A ordem dos tours e horários serão definidos
localmente pelos guias – Todas as excursões incluem
os equipamentos necessários

Aurora Hunt by Snowtrain
Aproveite a maravilhosa noite branca de inverno, longe
das luzes artificiais, para tentar a sorte na observação
das famosas luzes do norte (aprox 3h).
Reindeer ride to Santa through the Magic Forest
Passeio em trenó puxado por renas pelo bosque até
ao esconderijo secreto do Pai Natal. Com a ajuda dos

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Quarto Duplo

€2.880

Criança em cama extra (4 aos 11 anos)

€2.175

Os preços incluem: Transferes In/Out em Rovaniemi, 4 Noites Apa no Apukka Resort – Cabana Aurora (panorâmica),
2 Jantares + 2 jantares festivos, tour Huskies, Tour da Auroras, Passeio com Renas, Sauna, Visita ao Pai-Natal, todo o
equipamento necessário nos tours mencionados e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.
Os preços não incluem: Passagens aéreas e respectivas taxas – Despesas de carácter pessoal

