RNAVT 2050

INVERNO 2018/19

Há 25 Anos a realizar os Seus Sonhos...

Aventura
nos
Igloos
Partidas diárias - 09 de Janeiro a Abril

1º Dia – Lisboa – Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia. À chegada, deslocação
por meios próprios para alojamento APA ao junto ao
aeroporto.
2º Dia – Helsínquia – Ivalo – Saariselkä
Pequeno almoço no hotel. À hora indicada, voo
para Ivalo. Chegada e transporte para o aldeamento
turístico de Kakslauttanen. Alojamento Apa 3 noites
(2 noites numa cabana e 1 noite num igloo panorâmico
no East Village). Jantar no restaurante do aldeamento.
Durante a estadia não deixe de tentar observar as
famosas luzes do norte.
3º Dia – Safari a uma herdade de Renas – Auroras
Boreais
Pequeno almoço no aldeamento. De manhã, Safari a
uma herdade de renas. Em tempos antigos o único
meio de transporte de Inverno na Lapónia eram trenós
puxados por renas. Poderá experimentar este meio
tradicional de viajar através das paisagens brancas.
Tarde livre – Jantar no restaurante do aldeamento.
À noite, passeio em limpa neves para tentativa de
observação das Auroras Boreais.

com cães esquimós – Viagem até uma herdade, onde o
ladrar entusiasmado dos cães lhes dão as boas vindas.
Antes da partida para o safari serão dadas lições de
como conduzir um trenó puxado por cães, em grupos
de 2 pessoas – o “musher”, que conduzirá o trenó, e
um passageiro. Almoço ligeiro. Tarde Livre. Jantar no
restaurante do aldeamento. No final do dia passeio em
mota de neve pelas diferentes paisagens cobertas de
neve em busca das famosas luzes do norte.
5º Dia – Saariselkä – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço no aldeamento. À hora indicada,
transporte para o aeroporto. Voo para Helsínquia,
transbordo para voos a indicar para Lisboa.
FIM DO PROGRAMA
– A ordem do programa pode ser alterada

4º Dia – Husky Safari – Auroras Boreais
Pequeno almoço no aldeamento. De manhã, Safari

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€2.165

€2.910

Supl. Cabana Kelo

€450

Os preços incluem: Passagem aérea Finnair em classe Q com taxas de aeroporto (no pac. completo), 1 noite APA em
Helsínquia, transferes In/Ou, 3 noites no aldeamento turístico de Kakslauttanen (East Village) , 3 jantares, todos os safaris
mencionados, todo o equipamento necessário nos tours mencionados e Seguro Multiviagens VIP.

Igloos
e Auroras
Boreais
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
Radisson Blu Royal ou similar no centro da cidade.

5º Dia – Saariselkä – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço no aldeamento. À hora indicada,
transporte para o aeroporto. Voos a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA.

2º Dia – Helsínquia – Ivalo – Saariselkä
Pequeno almoço no hotel. Visita panorâmica de
Helsínquia. À hora indicada, transporte para o
aeroporto. Voo para Ivalo. Chegada e transporte para
alojamento APA 2 noites no Hotel Lapland Riekonlinna
(ou similar). Durante a estadia aproveite a noite para
tentar observar as famosas Luzes do Norte.

A ordem do programa pode ser alterada

3º Dia – Livre em Saariselkä
Pequeno almoço no hotel. Sugere-se marcação de
tours opcionais. Jantar no Hotel.
4º Dia – Northern Lights Village – Igloo de Vidro –
Auroras
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para actividades.
Transporte para o Northern lights village (aprox 1500m
do hotel) – Jantar no restaurante do aldeamento.
Pernoita num Igloo de vidro. À noite passeio em trenó
aquecido para tentar observar as famosas luzes do
norte.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.250

€2.000

Quarto Single

€1.715

€2.470

Os preços incluem: Passagem aérea Finnair em classe Q para Ivalo com taxas de aeroporto (no Pac. completo), Transferes
In/Out, 1 noite de alojamento Apa em Helsínquia, Visita regular de Helsínquia, 2 noites de alojamento APA no Hotel
Lapland Reikonlinna ou similar, 2 jantares, Alojamento 1 Noite num Igloo no Northern Lights village, tour em busca das
auroras em trenó e Seguro Multiviagens.

Magia
do
Árctico
Partidas diárias - 09 de Janeiro a 31 de Março

1º Dia – Lisboa – Helsínquia – Rovaniemi
Voos a indicar para Rovaniemi. 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 Árctico. 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 Árctico.
Jantar no Hotel.

4º Dia – Igloo de Vidro
Pequeno almoço no Aldeamento. Dia livre para
actividades a gosto pessoal. 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 dos tours pode ser alterada
- Possibilidade de noites e tours extra

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.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.515

€2.260

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, Santa Claus Safari, todo o equipamento necessário nos
tours mencionados e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

O Melhor da
Terra do
Pai-Natal
Partidas diárias - 10 de Janeiro a 31 de Março

1º dia - Lisboa - Helsínquia - Rovaniemi
Voos a indicar para Rovaniemi. À chegada, transporte
para alojamento da categoria seleccionada.
2º Dia – Santa Claus Safari
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. À noite,
jantar no restaurante panorâmico Sky Ounasvaara.
Regresso à cidade.
3º 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 cãesesquimós. 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.
4º Dia – Livre em Rovaniemi – Auroras Boreais
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para actividades a
gosto pessoal. Jantar no hotel. A noite reserva-nos um
passeio pelo bosque para tentativa de observação das
famosas luzes do norte “Auroras Boreais”.
5º Dia – Rovaniemi – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto.
Voos a indicar para Lisboa. FIM DO PROGRAMA
A ordem do programa será reajusta em função do dia
de saída

Pacote sem voos
Preços por Pessoa

Pacote completo

Duplo

Cama Extra
(até 11 anos)

Duplo

Cama Extra
(até 11 anos)

Hotel Scandic Rovaniemi

€1.610

€715

€2.300

€1.310

Hotel Pohjanhovi

€1.720

€830

€2.465

€1.450

Hotel Santa Claus

€1.745

€830

€2.490

€1.450

Chalet Hotel Ounasvaara

€1.875

€1605

€2.560

€2.170

Arctic Light Hotel

€2.045

€870

€2.790

€1.490

Arctic Treehouse Hotel

€2.770

€1.010

€3.430

€1.595

Os preços incluem: Passagem aérea Finnair em classe Q com taxas de aeroporto (no pac. completo), transferes In/
out, alojamento Apa 4 noites na categoria seleccionada, 2 Jantares, Santa Claus Safari, Husky Safari, Tour ao Arctic
Snowhotel com jantar no restaurante de gelo, tour das Auroras, todo o equipamento necessário para as actividades e
Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

Aventura
na Terra do
Pai-Natal
Partidas diárias - 06 de Janeiro a 17 de Março

1º Dia – Lisboa – Helsínquia – Rovaniemi
Voos a indicar para Rovaniemi. À chegada, transporte
para alojamento Apa no Hotel Bear’s Lodge. Sauna
disponível todos os dias das 17h às 20h.
2º Dia – Pesca no Gelo e Motas de Neve
Pequeno almoço no hotel. Encontro com o guia –
instruções e regras de segurança para condução das
motas de neve. Início do passeio pelo bosque até
chegarmos a um lago gelado para pesca no gelo,
todo o pescado será preparado junto a uma fogueira –
Almoço ligeiro. Regresso ao hotel – Final de tarde livre
para actividades a gosto pessoal – Jantar no hotel.
3º Dia – Raquetes de Neve e Husky Farm
Pequeno almoço no hotel. Encontro com o guia
para passeio em raquetes de neve pelo bosque até
chegarmos à 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 ao hotel
para almoço – Tarde livre – Jantar no Hotel.

ouviremos histórias e aprenderemos os segredos
de uma das mais antigas ocupações dos povos
desta região. Curto passeio em trenó puxado por
renas (obtenção de carta de condução deste tipo
de transporte) e cerimónia de travessia do Circulo
Polar Árctico. Transporte 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 encontrar o próprio
Pai Natal finlandês. Almoço durante o tour. Regresso
ao Hotel, será entregue um certificado da travessia
do Círculo Polar Árctico. Jantar de despedida com
especialidades da Lapónia.
5º Dia – Rovaniemi – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto.
Voos a indicar para Lisboa. FIM DO PROGRAMA
– A ordem dos tours pode ser alterada

4º Dia – Santa Claus Safari
Pequeno almoço no hotel. Encontro com o guia –
Partida em carro para uma herdade de renas, onde

Preço por pessoa

Quarto Duplo

Cama Extra (até 11 anos)

Pacote sem voos

€1.050

€750

Pacote completo

€1.800

€1.370

Supl. Cabana Standard

€260

Supl. Cabana Superior

€395

Os preços incluem: Passagem aérea Finnair em classe Q com taxas de aeroporto (no pac. completo), transferes In/out,
alojamento Apa 4 noites na categoria seleccionada, Pensão completa (2º ao 4º dia), todos os Safaris descritos, todo o
equipamento necessário nos tours mencionados e Seguro Multiviagens.

Castelo de
Gelo e
Quebra Gelos
Partidas 3ªs Feira - 22 de Janeiro a 09 de Abril

1º dia - Lisboa - Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia. Chegada e transporte
em carro privado para alojamento APA no Hotel
Radisson Blu Royal ou similar no centro da cidade.
2º Dia – Helsínquia – Kemi
Pequeno almoço no hotel. Transporte em carro
privado para o aeroporto. Voo para Kemi. À chegada,
transporte em carro privado para alojamento APA no
Hotel Merihovi. Jantar (conforme horário de chegada)
3º Dia – Reindeer Safari
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para explorar a
cidade ou visitar a galeria Gemstone. Almoço no hotel.
À tarde, passeio em trenó com puxado por renas pelo
bosque e tentativa de tentar a sua perícia do famoso
lasso. Jantar no hotel.

5º Dia – Husky Safari
Pequeno almoço no hotel. Encontro com o guia –
Partida para passeio com os cães-esquimós. Serão
dadas explicações de como conduzir um trenó puxado
por cães, curto passeio pela natureza, em grupos de
2 pessoas – o musher, que conduzirá o trenó, e um
passageiro. Almoço ligeiro no restaurante de gelo.
Tempo livre. Pernoita nas Seaside Glass Village. Jantar
no Aldeamento. Durante a noite não deixe de tentar a
sua sorte na observação das Auroras Boreais.
6º Dia – Kemi – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto.
Voos a indicar para Lisboa. FIM DO PROGRAMA
A ordem do programa pode ser alterada

4º Dia – Cruzeiro Quebra gelos – Castelo de Gelo
Pequeno almoço no hotel. Encontro com o guia. A
aventura continua com safari em mota de neve até ao
navio quebra gelos. Visita a bordo, almoço e tempo
para mergulho nas águas geladas acabadas de abrir
pelo barco. Fim do cruzeiro e transporte para o Castelo
de Gelo. Jantar e pernoita no Castelo de Gelo.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€2.315

€2.955

Os preços incluem: Passagem aérea Finnair em classe Q com taxas de aeroporto (no Pac. completo), transfer In/Out, 1
noite APA em Helsinquia, Transferes em Kemi, alojamento 2 noites APA em Kemi, 2 jantares (conforme hora de chegada)
, 1 noite no hotel de Gelo (Castelo de Gelo) com jantar no restaurante de gelo, Reendier Safari, Husky Safari com almoço
ligeiro, Safari em mota de neve e Cruzeiro Quebra Gelo com almoço, 1 noite no Seaside Glass Village com jantar e Seguro
Multiviagens VIP LIGHT.

Levi
Luxury
Vila de Gelo
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.

Lapónia
ea
Vila de Gelo
Partidas diárias de Janeiro a Abril

1º dia - Lisboa - Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia. À chegada, transporte
para alojamento APA no hotel Radisson Blu Royal ou
similar no centro de Helsínquia.

5º 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

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 alojamento APA 2 noites no Hotel
Levi Panorama ou similar.

A ordem do programa pode ser alterada

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.
4º Dia – Vila de Gelo – Hotel de Gelo
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar Levi
– Ao final da tarde, transporte para à Vila de Gelo
“Lainio”. Tempo para visitar à vila rodeada por enormes
muralhas de gelo, irá encontrar a maior cúpula de gelo
da Europa, uma Capela, um restaurante, um Ice bar
e galerias com esculturas feitas em gelo. Jantar no
aldeamento e pernoita no hotel de gelo.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.090

€1.840

Quarto Single

€1.650

€2.395

Os preços incluem: Passagem aérea Finnair em classe Q para Kittilä com taxas de aeroporto (no Pac. completo), Transferes
In/Out, Alojamento Apa em Helsínquia, Visita panorâmica regular, Alojamento no Hotel Levi Panorama ou similar com
jantares, 1 noite no hotel de gelo com jantar e Seguro Multiviagens

Aventura
na
Carélia
Partidas diárias - Janeiro a 21 de Abril

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

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

2º Dia – Helsínquia – Kajaani – Kalevala
Pequeno almoço no hotel – Visita panorâmica
de Helsínquia. À hora indicada, transporte para o
aeroporto. Voo para Kajaani. À chegada, transporte
em carro privado para o aldeamento Kalevala.
Alojamento APA 3 noites. Jantar no Hotel (conforme
hora de chegada). Durante a estadia tem a disposição
Jacuzzi (interior e exterior) e sauna.

– A ordem do programa pode ser alterada

3º Dia – Kalevala – Raquetes de neve – Aventura em
mota de neve
Pequeno almoço no hotel. Passeio em raquetes de
neve pela floresta de Taiga. Almoço no hotel- À tarde,
safari em mota de neve pelas paisagens naturais da
Carélia. Jantar no hotel. À noite, não deixe de tentar a
sorte de observar as famosas luzes do norte.
4º Dia – Kalevala – Husky safari
Pequeno almoço no hotel. Manhão para safari com
trenó puxado por huskies pelos bosques e natureza
da Carélia. Almoço e Jantar no hotel.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.640

€2.295

Os preços incluem: Passagem aérea Finnair para Kajaani em classe Q e taxas de aeroporto (no pac. completo), transferes
In/Out em carro privado, visita panorâmica de Helsínquia, 4 noites de alojamento APA , 3 jantares, 2 almoços, Snowmobile
Safari, Husky Safari, Raquete de neve, tour das Auroras, Sauna e jacuzzis e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

Aventura
Romântica
Partidas diárias de Janeiro a 19 de Abril

1º dia - Lisboa - Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia. À chegada, transporte
em carro privado para alojamento APA no Hotel
Radisson Blu Royal ou similar no centro de Helsínquia.
2º Dia – Helsínquia – Kajaani – Kalevala
Pequeno almoço no hotel – Visita panorâmica
de Helsínquia. À hora indicada, transporte para o
aeroporto. Voo para Kajaani. À chegada, transporte
em carro privado para o aldeamento Kalevala.
Alojamento APA 2 noites. Jantar no Hotel (conforme
hora de chegada). Durante a estadia tem a disposição
Jacuzzi (interior e exterior) e sauna.
3º Dia – Kalevala – Husky safari
Pequeno almoço no hotel. Manhã para safari com
trenó puxado por huskies pelos bosques e natureza
da Carélia. Almoço e Jantar no hotel.

5º Dia – Kalevala – Relax e Spa
Pequeno almoço no hotel. Manhã Livre. Almoço no
hotel. À tarde, banho aromatizante, massagens e
sauna, tempo para relaxar e aproveitar o ambiente
romântico a dois. Jantar no hotel.
6º Dia – Kalevala – Aventura em mota de neve
Pequeno almoço no hotel. Dia para safari em mota
de neve pelas paisagens naturais da Carélia (inclui
almoço). Jantar no hotel.
7º Dia – Kalevala – Kajaani – Lisboa
Pequeno almoço no hotel . Transporte para o aeroporto
– Voos a indicar para Lisboa – FIM DO PROGRAMA
A ordem do programa pode ser alterada

4º Dia – Kalevala – Escola de ski corta mato
Pequeno almoço no hotel. Escola de ski no Kalevala
estádio. Após instruções e conhecimentos básicos
partida para pequeno passeio pela natura com o
guia. Tarde livre para continuar a explorar o espaço
envolvente e praticar ski. Almoço e Jantar no hotel

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.850

€2.465

Os preços incluem: Passagem aérea Finnair para Kajaani em classe Q e taxas de aeroporto (no pac. completo), transferes
In/Out em carro privado, 1 noite de alojamento apa em Helsínquia, visita panorâmica de Helsínquia, alojamento 5 noites
APA (com roupão e chinelos), 4 jantares e 1 jantar especial Finlandês, 4 almoços, tours mencionado, Sauna e jacuzzis e
Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

Pausa
na
Lapónia
Partidas 2ªs Feira - 12 de Janeiro a 20 de Abril

1º Dia – Lisboa – Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia. À chegada, transporte
em carro privado para alojamento APA no Hotel
Radisson Blu Royal ou similar no centro de Helsínquia.
2º Dia – Helsínquia – Kittilä – Muonio
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 Muonio – alojamento nos
Hotéis Harriniva / Jeris / Torassieppi (possibilidade de
alojamento em cabanas). Jantar no Hotel (conforme
hora de chegada). Durante a sua estadia não deixe de
tentar a sua sorte para observar as Auroras Boreais

hotel. À tarde, safari em mota de neve pelo bosque
(aprox 30km) – Jantar no hotel.
6º Dia – Muonio – Kittilä – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Transporte em carro privado
para o aeroporto de Kittilä. Voos a indicar para Lisboa.
FIM DO PROGRAMA
– A ordem do programa pode ser alterada

3º Dia – Husky Safari
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para explorar
a região. Almoço no hotel. À tarde, safari em trenó
puxado por cães esquimós (aprox 2 horas – 17km).
Jantar no hotel. Sauna à disposição.
4º Dia – Livre em Harriniva
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para relaxar ou
actividades a gosto pessoal. Almoço e Jantar no hotel.
5º Dia – Motas de neve
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre. Almoço no

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.210

€1.865

Quarto Duplo

€720

€1.310

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, 4 jantares (conforme horário de
chegada), 3 Almoços, Husky e Snowmobile safari e Seguro Multiviagens.

Triângulo
Nórdico
Partidas diárias de Outubro a 30 de Abril

1º dia - Lisboa - Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia – à chegada, transporte
para alojamento APA no Hotel Radisson Blu Royal ou
similar.
2º Dia – Helsínquia
Pequeno almoço no hotel. De manhã visita panorâmica
de Helsínquia. Tarde livre
3º Dia – Helsínquia – Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre. A meio da
tarde, deslocação por meios próprios para terminal
marítimo – cruzeiro para Estocolmo – partida do
paquete vermelho e branco da VIKING LINE – pernoita
em cabine exterior a bordo.
4º Dia – Estocolmo
Pequeno almoço a bordo. Chegada a Estocolmo,
e deslocação por meios próprios para alojamento
Apa Hotel Elite ou similar no centro – Dia livre para
explorar a cidade a seu gosto. Estocolmo, capital da
vida e do movimento! Construída sobre 14 ilhas, parte
de um arquipélago. A Capital da Suécia é uma cidade
encantadora, vibrante e rodeada de beleza e água –
por isso é apelidada de Veneza do Norte!

5º Dia – Estocolmo – Tallinn
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre. Deve
comparecer no cais da TALLINKSILJA até às 16h00.
Às 17h00, partida para Tallinn – pernoita em cabine
exterior a bordo.
6º Dia – Tallinn
Pequeno almoço a bordo. Chegada a Tallinn e
transporte para alojamento APA no centro (não terá
o quarto disponível tão cedo) – Visita guiada a pé do
centro histórico. Resto do dia livre.
7º Dia – Tallinn – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o cais- Ferry para Helsínquia.
Desembarque e transporte para o aeroporto – Voos a
indicar para Portugal. FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€900

€1.445

Quarto Single

€1.490

€2.030

Os preços incluem: Passagem aérea Finnair em classe Q com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), transferes
mencionados, 4 noites de alojamento em hotéis de 1ª classe com pequeno almoço, Visita panorâmica de Helsínquia,
travessia marítima em cabine exterior entre Helsínquia/Estocolmo/Tallinn com pequeno almoço, ferry Tallinn/Helsínquia
e Seguro Multiviagens.

Tromso
Capital das
Auroras
Partidas diárias de Dezembro a 31 de Março

1º Dia – Lisboa – Oslo
Voo TAP a indicar para Oslo. Deslocação por meios
próprios para alojamento APA no Hotel Thon Opera
ou similar.
2º Dia – Livre em Oslo
Pequeno almoço no Hotel. Aproveite para explorar a
cidade sem perder os highlights como por exemplo –
Parque Vigeland, museu Viking e museu Munch entre
outros.
3º Dia – Oslo – Tromso
Pequeno almoço no Hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto, voo SAS a indicar para
Tromso – à chegada, transporte em flybus para o
centro. Alojamento Apa no Hotel Thon Tromso ou
similar. Cerca das 19h15 pick up em frente ao Hotel
Scandic Ishavshotel e partida para tentativa de
observação das auroras boreais, paragem para ouvir
histórias sobre as luzes do norte, aquecer junto a uma
fogueira e observar os céus da Lapónia.
4º Dia – Husky Safari
Pequeno almoço no Hotel. Dia livre para explorar
Tromso. No final da tarde, uma grande aventura o
espera com refeição quente durante o tour – safari em
trenó puxado por huskies pela natureza selvagem junto
a Tromso, poderá ter a sorte de conseguir observar as

Luzes do Norte durante o passeio.
5º Dia – Campo Tamok – Oteren
Pequeno almoço no Hotel. Manhã livre para explorar
a cidade. Às 17h00, partida para um novo safari para
tentativa de observação das Auroras. encontro em
frente do Rica Ishavshotel. Viagem pela natureza
do Árctico até chegar ao Campo Tamok em Oteren.
Chegada e safari para observação das Auroras com
refeição durante o passeio. Regresso a Tromso no final
do dia (cerca das 24h).
6º Dia – Livre em Tromso
Pequeno almoço no Hotel. Dia livre para explorar a
cidade a seu gosto. Recomenda-se visita ao Museu
Polaria, à Catedral do Árctico e passeio no funicular
a Fjelleisen donde poderá observar os majestosos
fiordes e ilhas.
7º Dia – Tromso – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no Hotel. Transporte em flybus
para o aeroporto, voos a indicar para Lisboa. FIM DO
PROGRAMA.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.460

€2.240

Quarto Single

€1.850

€2.660

Os preços incluem: Passagem aérea Tap/Sas em classe W/U e taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 6 Noites de
alojamento Apa nos hotéis mencionados ou similares, Transferes In/Out em Tromso, tours mencionados no itinerário e
Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

Escapadinha
Boreal
Tromso
Partidas diárias de Outubro a 30 de Março

1º Dia – Lisboa – Oslo – Tromso
Voo TAP/SAS a indicar para Tromso, transporte em flybus para alojamento APA no Hotel da categoria
selecionada.
2º Dia – Tromso – Em busca das Auroras Boreais
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a cidade a seu gosto. Recomenda-se visita ao Museu
Polaria e à Catedral do Árctico. Às 17h30, pick up no Kaigata 2 e partida para passeio (até 7h) pelos
melhores locais para tentativa de observação das auroras, as famosas Luzes do Norte.
3º Dia – Tromso – Em busca das Auroras Boreais
Pequeno almoço no Hotel. Dia livre para explorar a cidade a seu gosto. Recomenda-se passeio no funicular
a Fjelleisen donde poderá observar os majestosos fiordes e ilhas em redor ou fazer actividades na neve
(passeio com huskies, motas de neve entre outros). À noite, nova oportunidade de observação das Auroras
Boreais.
4º Dia – Tromso – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Transporte em flybus para o aeroporto, voos a indicar para Lisboa. FIM DO
PROGRAMA.
* Possibilidade de adicionar noites extra – Preços sob consulta

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Hotéis Turística

Hotéis 1ª Classe

Hotéis Turística

Hotéis 1ª Classe

Quarto Duplo

€720

€850

€1.460

€1.545

Quarto Single

€940

€1.130

€1.715

€1.820

Os preços incluem: Passagem aérea TAP/SAS em classe W/U com taxas de aeroporto (no Pac. completo), 3 noites de
alojamento Apa Hotel da categoria selecionada, Transferes IN/OUT em flybus, 2 tours das Auroras Boreais e Seguro
Multiviagens.

Escapadinha
nos
Fiordes
Partidas diárias de Outubro a 15 de Abril

1º Dia – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para Oslo, chegada e deslocação por
meios próprios para alojamento APA 2 noites no Hotel
da categoria selecionada no centro.

5º Dia – Livre em Bergen
Pequeno almoço no Hotel. Aproveite para explorar
Bergen, cidade Património Mundial e porta para
alguns dos fiordes mais bonitos do mundo.

2º Dia – Livre em Oslo
Pequeno almoço no Hotel. Aproveite para explorar a
cidade sem perder os highlights como por exemplo –
Parque Vigeland, museu Viking e museu Munch entre
outros.

6º Dia – Bergen – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto – voos a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA.

3º Dia – Oslo – Myrdal – Flam
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para a estação. Partida em comboio para
Myrdal. Mudança para a linha histórica, uma das mais
famosas do mundo até chegar a Flam, pequena vila
a porta do Sognefjord, conhecido como o fiorde
dos sonhos. Alojamento APA no hotel da categoria
selecionada.
4º Dia – Flam – Gudvangen – Voss – Bergen
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para explorar a
região. Às 15h10, passeio de barco ao longo do fiorde
até Gudvangen (Património Mundial) – mudança para
viagem de autocarro até Voss e mudança para viagem
de comboio para Bergen – Alojamento 2 noites Apa
no hotel da categoria selecionada no centro.

Preço por pessoa
Quarto Duplo

Pacote sem voos

Pacote completo

Hotéis Turística

Hotéis 1ª Classe

Hotéis Turística

Hotéis 1ª Classe

€800

€1.055

€1.550

€1.805

Os preços incluem: Passagem aérea TAP/SAS em classe W/U com taxas de aeroporto (no Pac. completo), 5 noites de
alojamento Apa nos Hotéis da categoria selecionada, Comboio Oslo-Bergen com tour pelo fiorde dos sonhos e Seguro
Multiviagens.

Oslo,
Trondheim
e Bergen
Partidas diárias de Novembro a 31 de Março

1º Dia – Lisboa – Oslo
Voo a indicar para Oslo – à chegada, deslocação por
meios próprios para a cidade – alojamento APA no
Hotel Thon Opera ou similar.
2º Dia – Oslo – Lillehammer
Pequeno almoço no hotel. De manhã, deslocação por
meios próprios para a estação de comboios. Viagem
de comboio para Lillehammer. Chegada e deslocação
por meios próprios para alojamento Apa no First Hotel
Breiseth ou similar. Tempo livre para explorar a cidade
a seu gosto.
3º Dia – Lillehammer – Trondheim
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para a estação de comboios – viagem em
comboio de Lillehammer para Trondheim. Deslocação
por meios próprios para alojamento Apa no Hotel
Thon Trondheim ou similar.
4º Dia – Trondheim – Cruzeiro das Auroras
Pequeno almoço no hotel. Deslocação para o cais
da Hurtigruten – às 10h00, embarque no expresso
costeiro para viagem ao longo da costa rumo sul.
Com passagem pelas cidade de Kristiansund, Molde,
Alesund, Torvik, Maloy, Floro até alcançar Bergen.
Pernoite em cabine exterior. Aproveite a noite para
tentar observar as famosas luzes do norte.

5º Dia – Bergen
Pequeno almoço a bordo – Chegada prevista para as
14h30. Deslocação por meios próprios para alojamento
Apa no Hotel Comfort Holberg ou similar. Resto de
dia livre para visitar Bergen conhecida como a porta
dos fiordes fundada no sec. XI. Não deixe de visitar o
bairro de Bryggen (Património da Humanidade), Igreja
de Maria, Castelo do Rei Haakony e o moderno museu
de Belas Artes.
6º Dia – Bergen – Oslo
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para a estação. Viagem de comboio até
Voss, chegada e mudança para viagem em autocarro
até Gudvagen. Cruzeiro no fiorde até alcançar Fläm.
Viagem no comboio histórico para Myrdal e aí
mudança para o comboio regular com destino a Oslo.
Deslocação por meios próprios para alojamento Apa
no Hotel Thon Opera.
7º Dia – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto – voo a indicar para Portugal.
FIM DO PROGRAMA.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.400

€1.965

Quarto Single

€1.810

€2.375

Os preços incluem: Passagem aérea TAP em classe W com taxas de aeroporto (no Pac. completo), Alojamento APA 5
noites nos mencionados ou similares, 1 noite em cabine exterior, Viagens de comboio/barco mencionadas no itinerário e
Seguro Multiviagens.

Aventura
no
Árctico
Partidas diárias de Janeiro a 31 de Março

1º Dia – Lisboa – Oslo
Voo Tap a indicar para Oslo, deslocação por meios
próprios para centro. Alojamento APA no Hotel
Radisson Royal Christiania ou similar.

5º Dia – Kirkenes – Oslo
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o
aeroporto, voo a indicar para Oslo. Deslocação por
meios próprios para alojamento APA.

2º Dia – Oslo – Kirkenes – Snow Hotel – Em busca da
Luzes do Norte
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto, voo a indicar para Kirkenes.
À chegada, transporte para alojamento Apa no Snow
Hotel (Game Cabin). À noite, passeio em autocarro
para tour de observação das Auroras Boreais.

6º Dia – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voo a indicar para Lisboa.
FIM DO PROGRAMA
– A ordem dos tours pode ser alterada

3º Dia – Pesca no Gelo (Caranguejo Real)
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre. Às 13h00,
partida para Safari de pesca do Caranguejo Real, será
servido como almoço numa casa de pescadores.
4º Dia – Husky Safari e Hotel de Gelo
Pequeno almoço no hotel. Hoje o dia reserva-nos
um Safari em trenó puxado pelos cães esquimós com
snack ligeiro durante o tour. Jantar e pernoita no hotel
de gelo.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€2.715

€3.330

Quarto Single

€3.650

€4.265

Os preços incluem: Passagem aérea Tap/Sas em classe W e taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 2 Noites de alojamento
Apa nos hotéis mencionados ou similares, 2 Noites de alojamento Apa em cabana, 1 noite no hotel de gelo, 3 jantares, Tour
em busca das Auroras, Pesca do caranguejo Real, Safari com Husky, Transferes In/Out em Kirkenes e Seguro Multiviagens
VIP.

Tromso,
Cabo Norte
e Kirkenes
Partidas diárias - 15 de Novembro a 07 de Abril

1º Dia – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para Oslo. Chegada e deslocação por
meios próprios para alojamento APA no Hotel Scandic
Holberg ou similar.
2º Dia – Oslo – Tromso
Pequeno almoço no Hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto – voo para Tromso. Chegada
e transporte em Flybus para alojamento APA no Hotel
Clarion Colletion Aurora ou similar. Durante a estadia
aproveite para tentar observar as famosas luzes do
Norte.
3º Dia – Tromso – Auroras em mota de neve
Pequeno almoço no Hotel. Dia livre para visitar a
cidade e o Museu Polaria. À noite, passeio em mota
de neve para observação das Auroras Boreais com
refeição durante o tour.
4º Dia – Cruzeiro das Auroras
Pequeno almoço no Hotel. Manhã livre. À tarde, partida
a bordo do expresso costeiro da Hurtigrutten rumo
ao Norte. Pernoita a bordo com jantar. Aproveite esta
boa oportunidade de admirar a paisagem do Árctico e
observar as Auroras Boreais.

Cabo Norte. Regresso ao barco para continuação da
viagem rumo a Kirkenes. Pernoita a bordo com jantar.
6º Dia – Pesca no Gelo e Hotel de Gelo
Pequeno almoço a bordo. Chegada a Kirkenes às
09h45 e desembarque. Tempo livre. Às 13h00, partida
para Safari de pesca do Caranguejo Real, o pescado
será servido como almoço numa casa de pescadores.
Apôs o tour transporte para alojamento no hotel de
gelo. Jantar e pernoita no hotel de gelo.
7º Dia – Kirkenes – Oslo
Pequeno almoço no hotel. Transporte para a cidade.
Tempo livre. Deslocação por meios próprios para o
aeroporto – voo a indicar para Oslo. Deslocação por
meios próprios para alojamento APA.
8º Dia – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto – voos a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA.

5º Dia – Honningsvag – Cabo Norte – Kirkenes
Pequeno almoço a bordo. Às 11h45, chegada a
Honningsvag e partida para tour de autocarro até ao

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€3.150

€4.075

Quarto Single

€4.500

€5.430

Os preços incluem: Passagem aérea Tap/Sas em classe W/U com taxas de aeroporto (Pacote Completo), Alojamento 7
noites APA (incluí 2 noites a bordo da Hurtigrutten e 1 noite no Hotel /Igloo de Gelo), 3 Jantares, Visita ao Cabo Norte,
Tour Pesca do caranguejo real com almoço e Safari em Mota de Neve com jantar e Seguro Multiviagens VIP PLUS.

Svalbard
O Reino do
Urso Polar
Partidas diárias de Novembro a 31 de Janeiro

1º Dia – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para Oslo. Chegada e deslocação por
meios próprios para alojamento APA no Hotel Thon
Opera ou similar.
2º Dia – Dia livre em Oslo
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade. Nâo deixe de visitar o Palácio Real, a fortaleza
medieval Akershus e o Parque Frogner com as suas
esculturas obra de Gustav Vigeland.
3º Dia – Oslo – Spitsbergen
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voo a indicar para as
Spitsbergen. Chegada a Longyearbyen e transporte
para o Trapper’s Hotel. Encontro com o guia para
viagem até Trapper’s Hut para pernoita e jantar. O guia
explicará as tradições locais. Não deixe de tentar a sua
sorte na observação das Luzes do Norte.
4º Dia – Spitsbergen
Pequeno almoço na Cabana. Passeio em trenó puxado
pelos simpáticos Huskies para explorar a região, um dos
poucos locais onde é possível avistar Auroras Boreais
durante o dia. Regresso a cabana para transporte para
Longyearbyen e Trapper’s Hotel.

5º Dia – Spitsbergen
Pequeno almoço no hotel. Hoje o dia reserva-nos um
passeio em raquetes de neve pelo glaciar. Não deixe
de tentar a sua sorte na observação das Luzes do
Norte.
6º Dia –Spitsbergen – Tromso
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o
aeroporto. Voo para Tromso. Chegada e transporte
em flybus para o centro. Alojamento APA no Hotel
Clarion Aurora ou similar.
7º Dia – Dia livre em Tromso
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar
a cidade, conhecida como a Veneza do Norte – À
noite, partida para passeio pelos melhores locais para
tentativa de observação das auroras, as famosas Luzes
do Norte.
8º Dia – Tromso – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Transporte em Flybus para
o aeroporto. Voos a indicar para Portugal – FIM DO
PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Single

€2.155

€3.005

Os preços incluem: Voos TAP/SAS em classe W/U, incluindo taxas de aeroporto (no pacote completo), 2 Noites de
alojamento APA em Oslo, Transferes em flybus em Tromso, 2 Noites de alojamento APA em Tromso, Transferes em
Svalbard, 2 noites no Trapper’s Hotel , 1 noite no Trapper’s Hut (cabana), 1 Jantar, Tours mencionados e Seguro Multiviagens
VIP.

Ilhas
Lofoten
Partidas diárias - Dezembro a 31 de Março

1º Dia – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para Oslo – Deslocação por meios
próprios para alojamento APA no Hotel Scandic
Holberg ou similar.
2º Dia – Livre em Oslo
Pequeno almoço no Hotel. Aproveite para explorar a
cidade sem perder os highlights como por exemplo –
Parque Vigeland, museu Viking e museu Munch entre
outros.
3º Dia – Oslo – Svolvaer
Pequeno almoço no hotel. Transporte por meios
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para as
Lofoten. À chegada transporte por meios próprios
para alojamento Apa no Rorbuer Svinoya (cerca de
6Km do aeroporto) Durante a sua estadia não deixe
de tentar observar as auroras boreais.

6º Dia – Passeio de Barco* – Auroras Boreais
Pequeno almoço no Rorbuer. Passeio de barco na
região com almoço a bordo (*não tem partidas diárias).
Tarde livre para relaxar no rorbuer. À noite, passeio em
autocarro em busca das auroras boreais.
7º Dia – Svolvaer – Oslo
Pequeno almoço no Rorbuer. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto – voos a indicar para Oslo.
Deslocação por meios próprios para alojamento APA.
8º Dia – Oslo – Portugal
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto – voos a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA

4º Dia – Svolvaer
Pequeno almoço no Rorbuer. Hoje o dia reserva-nos
um tour pelas fantásticas paisagens do arquipélago
das Lofoten. Final de tarde livre.
5º Dia – Raquetas de neve
Pequeno almoço no Rorbuer. Passeio em raquetas de
neve pelo manto branco das ilhas Lofoten. Tarde livre
para explorar Svolvaer.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.735

€2.960

Quarto Single

€2.430

€3.635

Os preços incluem: Passagens aéreas TAP/SAS em classe W, incluindo taxas de aeroporto (no pacote completo), 2 Noites
Apa em Oslo, 4 noites Apa em Rorbuer, actividade mencionadas nas Lofoten e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

Cruzeiro
das Auroras
Expresso Costeiro
Partidas diárias

Cruzeiro ao longo da costa Norueguesa

Desperta o esplorador dentro de si e parta
a aventura de uma experiência única
Nada mais profundo do que as noites
escuras de Inverno ou os dias sem fim de
Verão - Nada permanece igual aventurese pelos locais mais remotos, profundos
fiordes, cidades únicas e desfrute da
oportunidade de observar uma paisagem
natural, a flora e a cultura local a cada
passo da sua viagem
BEM VINDO A BORDO
MS Spitsberegen
MS Midnatsol 		
MS Trollfjord 		
MS Finnmarken 		
MS Kong Harald

MS NordkappMS
MS Nordlys
MS Nordnorge
MS Polarlys
MS Richard With

Clássicos MS Vesteralen & MS Lofoten 		
Bergen - Kirkenes
Rumo Norte - 7 dias de cruzeiro
Kirkenes - Bergen
Rumo Sul - 6 dias de Cruzeiro

Islândia
Geysers e Glaciares
Partidas
2018/19

Novembro 01, 06, 13, 15*, 22 e 29
Dezembro 06 e 11
Janeiro 08, 10, 17, 22 e 31
Fevereiro 05, 07*, 14, 19, 21 e 28
Março 05, 12, 14*, 19 e 28
Abril 02 e 04
Circuito guiado - Inglês/*Espanhol

1º dia - Lisboa - Reykjavik
Voos a indicar para a Islândia. À chegada, transporte
em flybus para alojamento Apa no Hotel Reykjavik
Natura/Klettur ou similar.
2º Dia – Triângulo Dourado
Pequeno almoço no hotel. Começa o dia com visita
ao centro das Luzes do Norte “Auroras Boreais”
com explicação e apresentação de imagens.
Continuação da viagem até ao Parque Natural de
Pingvellir (Património da Unesco) e local do antigo
Parlamento Islandês. O parque é situado numa zona
de deslumbrante paisagem vulcânica com montanhas
e campos de lava. Continue para a espectacular queda
de água Gullfoss, Geyser e Strokkur área de fontes
termais. Pernoita na região de Fludir no Icelandair
Hotel Fludir ou similar. Durante a estadia no campo
não deixe de tentar observar as Luzes de Norte.

4º Dia – Parque Nacional de Skaftafell e Lagoa Glaciar
Pequeno almoço no hotel. Visita ao Parque Natural
de Skaftafell, local de enorme beleza natural
dominada pelo glaciar Vatnajökull, o maior da Europa.
Continuação da viagem até a lagoa glaciar, Jökulsárlón.
Regresso ao hotel, e pernoita.
5º Dia – Hveragerdi e Lagoa Azul
Pequeno almoço no hotel. Viagem de regresso
a Reykjavik passando pela zona geotérmica
de Hveragerdi, com as suas estufas aquecidas.
Continuação da viagem até a Lagoa Azul, tempo para
banhos. Alojamento Apa no Hotel Reykjavik Natura/
Klettur ou similar.
6º Dia – Reykjavik – Lisboa
Transporte em flybus para o aeroporto, voos a indicar
para Portugal. FIM DO PROGRAMA

3º Dia – Vulcão Eyjafjallajokull, Quedas de água e
praias de areia preta
Pequeno almoço no hotel. Viagem para visita ao
centro vulcânico em Porvaldseyri perto do famoso
vulcão Eyjafjallajökull que esteve em erupção em
2010. Continuação para sul com paragem nas quedas
de água Skógafoss e Seljalandsfoss e passagem nas
praias de Reynisfjara onde pode observar as estranhas
formações rochosas no oceano. Pernoita na região de
Kirkjubæjarklaustur no Hotel Icelandair klaustur ou
similar.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.315

€2.365

Quarto Single

€1.660

€2.750

Os preços incluem: Voos Tap/Icelandair para Reykjavik em classe U/S e taxas de aeroporto (no pac. Completo), 2 Noites
Apa no Hotel Reykjavik Natura/Klettur ou similar, 3 Noites nas regiões descritas, com pequeno-almoço, 3 jantares, centro
de auroras de Reykjavik, entrada no centro vulcânico, entrada na Lagoa Azul, 1 tour a pé para observação das luzes do
norte, tour com guia do 2º ao 5º dia e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

Aventura
na
Islânda
Partidas diárias de Outubro a 27 de Março

1º dia - Lisboa - Reykjavik
Voos a indicar para a Islândia. À chegada, transporte
flybus para alojamento Apa 4 noites no Hotel Klettur
ou similar no centro da cidade.
2º Dia – Reykjavik – Lagoa Azul – Auroras
Pequeno almoço no hotel. Visita panorâmica de
Reykjavik, carinhosamente chamada a Maior Cidade
do Mundo. Este tour é uma introdução detalhada
e completa de Reykjavik – passado e presente.
Transporte para a Lagoa Azul – famosa pelas suas
características únicas de banhos e tratamentos. O
local tem uma paisagem única, onde lava e águas
termais se complementam. Tempo livre para usufruir
da lagoa, regresso com vários horários disponíveis
(pode escolher no local). À noite, passeio em superjeep para tentativa de observação das famosas luzes
do norte.
3º Dia – Dentro do Glaciar
Pequeno almoço no hotel. Hoje o dia reservanos passeio em autocarro em direção a região de
Bordgarfjordur, com passagem pelas quedas de
água de Hraunfossar e pelo geyser Deildartunguhver.
Junto ao glaciar de Langjökul mudança para viagem
em super-jeep até ao famoso túnel de Gelo para uma
viagem ao interior do glaciar. Regresso a Reykjavik ao
final da tarde.
4º Dia – Triângulo Dourado em Super-Jeep
Pequeno almoço no hotel. Este passeio permite aos
visitantes aceder a algumas das mais famosas e

emocionantes maravilhas naturais da Islândia, em
Super Jeep. Visite Parque Nacional de Pingvellir e a
área geotérmica de Geyser e Gullfoss “a queda de
água d’ouro.” Desfrute de um passeio de mota de neve
no Glaciar. Regresso a Reykjavik.
5º Dia – Costa sul – Skaftafell – Jökulsárlón – Auroras
Pequeno almoço no hotel. Hoje o dia é dedicado à
costa sul. A viagem leva-nos através das ricas terras
agrícolas e pelas montanhas da costa sul da Islândia
até às quedas de água de Seljalandsfoss e Skógafoss.
Passaremos encantadoras aldeias no sul, até alcançar
Vik com as suas famosas praias de areia preta e daí
para o Parque Nacional Skaftafell antes de chegar à
extraordinária lagoa glacial, Jökulsárlón. Alojamento
Apa na região. À noite, passeio a pé para tentativa
de observação das famosas luzes do norte (caso as
condições atmosféricas o permitam).
6º Dia – Grutas Glaciares – Reykjavik
Pequeno almoço no hotel. Este tour leva-
nos ao
interior de um glaciar. Viagem em super-jeep até
ao maior Glaciar da Europa – Vatnajokull. Passeio
dentro duma gruta de gelo natural, todos os anos são
procuradas novas grutas para explorar a sua beleza
interior. Regresso a Reykjavik para alojamento Apa no
Hotel Klettur ou similar no centro da cidade.
7º Dia – Reykjavik – Lisboa
De madrugada, transporte em flybus para o aeroporto.
Cerca das 7h00, partida em voos a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€2.615

€3.555

Os preços incluem: Voos Tap/Icelandair para Reykjavik em classe U/S e taxas de aeroporto (no pac. Completo), Transfer
in/out em Flybus, 5 Noites Apa no Hotel Klettur ou similar, 1 Noite na região sul, todos os tours descritos no itinerário e
seguro Multiviagens Seguro Multiviagens VIP.

Escapadinha
na
Islândia
Partidas diárias de Outubro a 13 de Abril

1º dia - Lisboa - Reykjavik
Partida em voos TAP/Icelandair para Reykjavik.
Transporte em flybus para alojamento APA 4 noites
no Hotel Icelandair Natura / Center Midgardur Hotel
– Durante a estadia pode usufruir de uma entrada no
Spa do Hotel.
2º Dia – Triângulo Dourado em autocarro
Pequeno almoço no hotel. O Triângulo Dourado vai
levá-lo ao Parque Nacional de Pingvellir, Património
Mundial da UNESCO, a queda de água de Gullfoss,
bem como a famosa área geotérmica de Geyser, onde
fontes termais e geysers são abundantes. Tempo
para banhos nas piscinas naturais de Fontana em
Laugarvatn.
3º Dia – Reykjavik – Lagoa Azul – Auroras Boreais
Pequeno almoço no hotel. Visita panorâmica de
Reykjavik, carinhosamente chamada a Maior Cidade
do Mundo. Este tour é uma introdução detalhada
e completa de Reykjavik – passado e presente.
Transporte para a Lagoa Azul – famosa pelas suas
características únicas de banhos e tratamentos. O
local tem uma paisagem única, onde lava e águas
termais se complementam. Tempo livre para usufruir
da lagoa, regresso com vários horários disponíveis
(pode escolher no local). À noite, tour para tentativa
de observação das famosas luzes do norte “Auroras
Boreais”.

Preço por pessoa

4º Dia – Reykjavik – Costa sul
Pequeno almoço no hotel. Hoje o dia é dedicado à
costa sul. A viagem leva-nos através das ricas terras
agrícolas e pelas montanhas da costa sul da Islândia
até às quedas de água de Seljalandsfoss e Skógafoss.
Visita ao Museu Skogar, onde pode ver retratada
a cultura da Islândia. Continuação da viagem até
alcançar Vik com as suas famosas praias de areia
preta. Regresso a Reykjavík no final da tarde.
5º Dia – Reykjavik – Lisboa
De madrugada, transporte em flybus para o aeroporto.
Cerca das 7h00, partida em voos Icelandair/Tap para
Portugal. Fim do programa.
* Possibilidade de adicionar noites extra – Preços sob
consulta

Hotel Reykjavik Natura / Center Midgardur Hotel
Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.390

€2.295

Quarto Single

€2.065

€2.960

Os preços incluem: Voos Tap/Icelandair para Reykjavik em classe U/S e taxas de aeroporto (no pac. Completo), transferes
em flybus, 4 noites de alojamento Apa, 1 entrada no Spa do hotel, Triângulo Dourado, visita panorâmica de Reykjavik, ida
à Lagoa Azul (com banhos e toalha), Tour das Auroras Boreais, Tour à costa sul e Seguro Multiviagens VIP LIGHT. 

O Melhor
da
Islânda
Partidas diárias de Outubro a 31 de Março

1º dia - Lisboa - Reykjavik
Partida em voos TAP/Icelandair para Reykjavik.
Transporte em flybus para alojamento APA 3 noites
no Hotel Icelandair Natura ou similar
2º Dia – Triângulo Dourado em autocarro
Pequeno almoço no hotel. O Triângulo Dourado vai
levá-lo ao Parque Nacional de Pingvellir, Património
Mundial da UNESCO, a queda de água de Gullfoss,
bem como a famosa área geotérmica de Geyser, onde
fontes termais e geysers são abundantes. Tempo
para banhos nas piscinas naturais de Fontana em
Laugarvatn.
3º Dia – Reykjavik – Lagoa Azul – Auroras
Pequeno almoço no hotel. Visita panorâmica de
Reykjavik, carinhosamente chamada a Maior Cidade
do Mundo. Este tour é uma introdução detalhada
e completa de Reykjavik – passado e presente.
Transporte para a Lagoa Azul – famosa pelas suas
características únicas de banhos e tratamentos. O
local tem uma paisagem única, onde lava e águas
termais se complementam. Dia livre para usufruir da
lagoa, regresso com vários horários disponíveis (pode
escolher no local). À noite, passeio de autocarro para
tentativa de observação das famosas luzes do norte.

carro com passagem por alguns dos highlights da
região do Lago Mývatn, rica em maravilhas naturais
e geológicas. Alojamento Apa no SelHotel Mývatn ou
similar. À noite, os clientes são encorajados a fazer um
passeio a pé na região para tentar observar as Auroras
Boreais.
5º Dia – Livre em Mývatn
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
região ou aproveite para fazer um tour opcional. À
noite, aproveite para tentar observar as famosas luzes
do norte.
6º Dia – Akureyri – Reykjavik – Auroras
Pequeno almoço no hotel. Viagem de regresso a
Akureyri. Voo a indicar para Reykjavik. Chegada e
deslocação por meios próprios para alojamento APA
no Hotel Reykjavik Natura ou similar. À noite, nova
tentativa para observação das famosas luzes do norte
com passeio em super-jeep.
7º Dia – Reykjavik – Lisboa
De madrugada, transporte em flybus para o aeroporto.
Voos a indicar para Portugal. FIM DO PROGRAMA
– A ordem dos tours pode ser alterada

4º Dia – Reykjavik – Akureyri – Lago Mývatn
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. À hora indicada, voo para
Akureyri, a capital do norte. À chegada, viagem de

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€3.015

€3.855

Quarto Single

€4.060

€4.900

Os preços incluem: Voos TAP/Icelandair em classe U/S com taxas de aeroporto (Pacote Completo), transferes In/Out em
Flybus, 6 Noites de alojamento APA no Hotéis mencionados ou similares, todos os tours descritos no Itinerário e Seguro
Multiviagens VIP.

Islândia
e as Auroras
Boreais
Partidas diárias de Outubro a 12 de Abril

1º dia - Lisboa - Reykjavik
Partida em Voos a indicar para a Islândia. À chegada,
transporte flybus para alojamento APA 2 noites no
Hotel Skuggi ou similar no centro da cidade.
2º Dia – Livre em Reykjavik
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
capital da Islândia a seu gosto ou fazer tours a gosto
pessoal. Recomenda-se visita à Lagoa Azul ou ao
Triângulo Dourado.
3º Dia – Reykjavik – Akureyri – Auroras
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto doméstico. À hora indicada
voo para Akureyri. Chegada e deslocação por meios
próprios para alojamento APA 2 noites no Hotel Kea
ou similar. Tempo livre para explorar a cidade. À noite,
vamos tentar a sorte num passeio de autocarro para
observação das Auroras Boreais.

suas piscinas de lama borbulhante. Final da visita com
tempo para banhos nas piscinas naturais. À noite, nova
tentativa de observação das Auroras Boreais.
5º Dia –Akureyri – Reykjavik
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voo a indicar de regresso a
Reykjavik. Chegada e deslocação por meios próprios
para alojamento APA Hotel Skuggi ou similar.
6º Dia – Reykjavik – Lisboa
De madrugada, transporte em flybus para o aeroporto.
Voos a indicar para Portugal. FIM DO PROGRAMA.

4º Dia –Akureyri – Lago Myvatn – Akureyri
Pequeno almoço no hotel. Viagem para explorar
a região do Lago e as suas riquezas naturais. Este
passeio leva-nos a um dos lugares mais bonitos na
Islândia, visita a queda de água de Godafoss, as
formações de lava e as características mais atraentes
do Lago Myvatn, passagem pelo vulcão Krafla com as

Preços por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.655

€2.560

Quarto Single

€1.965

€2.870

Os preços incluem: Voos TAP/Icelandair para Reykjavik em classe U/S e taxas de aeroporto (no pac. Completo), Transfer
in/out em Flybus, 5 Noites Apa nos Hotéis mecionados ou similares, Voo Reykjavik – Akureyri – Reykjavík (incluí taxas de
aeroporto), Tour ao Lago Mývatn, 2 Tours das Auroras Boreais e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

Ice Hotel
e as Auroras
Boreais
Partidas diárias de 2 de Janeiro a 31 de Março

1º Dia – Lisboa – Estocolmo
Voos a indicar para Estocolmo. Chegada e deslocação
por meios próprios para alojamento APA no Downtown
Camper Hotel by Scandic ou similar.
2º Dia – Estocolmo – Kiruna
Pequeno almoço no hotel. Bem-vindo a Estocolmo,
capital da vida e do movimento! Construída sobre 14
ilhas, parte de um arquipélago. A Capital da Suécia
é uma cidade encantadora, vibrante e rodeada de
beleza e água – por isso é apelidada de Veneza do
Norte! Ao final da tarde, partida em comboio nocturno
para Kiruna (pernoita a bordo).
3º Dia – ICEHOTEL
Desembarque de manhã e transporte para o Icehotel.
Aqui tudo é feito de neve e gelo do rio Torne, até os
copos do bar. Resto de dia livre para explorar o local.
Pernoita no hotel de gelo, num dos fantástico quarto
criados todos anos com diferentes temas.

de comboios. Viagem até Narvik e daí em autocarro
para Tromso. Alojamento Apa no Hotel Clarion
Collection Aurora ou similar.
6º Dia – Livre em Tromso
Pequeno almoço no Hotel. Dia livre para explorar a
cidade a seu gosto. Recomenda-se visita ao Museu
Polaria, à Catedral do Árctico e passeio no funicular a
Fjelleisen donde poderá observar os majestosos fiordes
e ilhas. À noite, tour para tentativa de observação das
famosas luzes do norte “Auroras Boreais”.
7º Dia – Tromso – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto.
Voos a indicar para Portugal. FIM DO PROGRAMA

4º Dia – ICEHOTEL
Despertar com uma chávena de sumo de bagas quente.
Sauna e pequeno almoço. Dia livre para actividades.
Pernoita em alojamento quente.
5º Dia – Kiruna – Tromso
Pequeno almoço no hotel. Transporte para a estação

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.530

€2.275

Quarto Single

€2.395

€3.120

Os preços incluem: Passagem aérea TAP/SAS em classe W/U com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 1 Noite de
alojamento Apa em Estocolmo e 2 Noites no Ice Hotel (1 noite icehotel e 1 noite warm accommodation), Transferes em
Kiruna, Viagem Kiruna/Tromso, 2 Noites Apa em Tromso, tour das Auroras, Transfer em Tromso e Seguro Multiviagens
VIP LIGHT.

Hotel
de
Gelo
Partidas diárias de Dezembro a 15 de Abril

1º dia - Lisboa - Estocolmo
Voos a indicar para Estocolmo. Chegada e deslocação
por meios próprios para alojamento APA no hotel
Clarion Hotel Sign ou similar.
Bem-vindo a Estocolmo, capital da vida e do
movimento! Construída sobre 14 ilhas, parte de
um arquipélago. A Capital da Suécia é uma cidade
encantadora, vibrante e rodeada de beleza e água –
por isso é apelidada de Veneza do Norte!
2º Dia – Estocolmo – Kiruna
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar
a cidade. Ao final da tarde, partida em comboio
nocturno para Kiruna (pernoita a bordo).

Sauna e pequeno almoço. Dia livre para actividades.
Pernoita em alojamento quente.
5º Dia – Kiruna – Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto
e voo a indicar para Estocolmo. Chegada e deslocação
por meios próprios para alojamento APA no hotel
Clarion Hotel Sign ou similar.
6º Dia – Estocolmo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA

3º Dia – Kiruna – ICEHOTEL
Desembarque de manhã e transporte para o Icehotel.
Resto de dia livre para explorar o local, pernoita no
hotel de gelo com temperatura interior de 5 graus
negativos numa cama de neve e gelo coberta por
peles de rena.
4º Dia – ICEHOTEL
Despertar com uma chávena de sumo de bagas quente.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.355

€1.940

Quarto Single

€2.330

€2.885

Os preços incluem: Passagem aérea TAP/SAS em classe U/K com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 2 Noites de
alojamento Apa em Estocolmo e 2 Noites no Ice Hotel (1 noite icehotel e 1 noite warm accommodation), Viagem nocturna
de comboio Estocolmo – Kiruna, Transferes em Kiruna e Seguro Multiviagens.

Suécia
Tree Hotel
Partidas diárias de 2 de Janeiro a 15 de Março

1º Dia – Lisboa – Estocolmo
Voos a indicar para Estocolmo. Chegada e deslocação
por meios próprios para alojamento APA 2 noites no
Clarion Hotel Amaranten ou similar.
2º Dia – Livre em Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade a seu gosto. Bem-vindo a Estocolmo, capital da
vida e do movimento! Construída sobre 14 ilhas, parte
de um arquipélago. A Capital da Suécia é uma cidade
encantadora, vibrante e rodeada de beleza e água –
por isso é apelidada de Veneza do Norte!
3º Dia – Estocolmo – Lulea
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. À hora indicada, voo para
Lulea. Chegada e transporte para Alojamento Apa
3 noites no Brändön Lodge (cabanas). Jantar no
aldeamento. Durante a estadia não deixe de tentar a
sua sorte na observação das famosas Luzes do Norte.
4º Dia – Lulea – Hovercraft
Pequeno almoço no Aldeamento. Hoje o dia reservanos um passeio em hovercraft pelas paisagens brancas
do arquipélago, uma verdadeira aventura. Jantar no
aldeamento.
5º Dia – Lulea – Snowmobile Safari
Pequeno almoço no Aldeamento. Passeio em mota
de neve pelo bosque e lagos um misto de adrenalina
e aventura. Não deixe de observar as fantásticas
paisagens que o rodeiam. Jantar no aldeamento.

6º Dia – Lulea – Boden – Tree Hotel
Pequeno almoço no Aldeamento. Transporte para
estação de caminhos de ferro – viagem de comboio
para Boden e daí transporte para Harads, onde fica
o famoso Tree Hotel. Check in no Britta’s Pensionat.
Pequena deslocação a pé pelo bosque até encontrar
o seu quarto suspenso nas árvores para pernoita de 2
noites.
7º Dia – Tree Hotel – Husky Safari
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para explorar
a região. À tarde, safari em trenó puxado por huskies
pelo bosque da Lapónia sueca. À noite, não deixe de
tentar a sorte para observar as famosas luzes do norte.
8º Dia – Livre na Região do Tree Hotel
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
região a seu gosto e actividades. Pernoita no Britta’s
Pensionat. Jantar no Hotel
9º Dia – Boden – Lulea – Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Transporte para a estação
de comboios e viagem para Lulea. À chegada,
transporte para o aeroporto de Lulea. Voo a indicar
para Estocolmo. Chegada e deslocação por meios
próprios para alojamento APA no Clarion Hotel
Amaranten ou similar.
10º Dia – Estocolmo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€3.760

€4.435

Os preços incluem: Passagem aérea TAP/SAS em classe U/K com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 3 Noites de
alojamento Apa em Estocolmo, Viagens de comboio descritas no itinerário, Alojamento 3 noites Brändön Lodge com
jantares, Tour em Hovercraft, Snowmobile Safari, Alojamento 3 noites Apa ( 2 Tree hotel + 1 Guesthouse), Husky safari,
Transferes mencionados e Seguro Multiviagens VIP PLUS.

Aventura
na Lapónia
Suéca
Partidas diárias de Dezembro a 15 de Abril

1º dia - Lisboa - Estocolmo
oos a indicar para Estocolmo. Chegada e deslocação
por meios próprios para alojamento 2 noites APA
no centro. Bem-vindo a Estocolmo, capital da vida
e do movimento! Construída sobre 14 ilhas, parte de
um arquipélago. A Capital da Suécia é uma cidade
encantadora, vibrante e rodeada de beleza e água –
por isso é apelidada de Veneza do Norte!
2º Dia – Livre em Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade a seu gosto. Recomenda-se visita ao Palácio
Real, ao edifício do Parlamento, as ilhas de Djurgarden
e a parte antiga da cidade “Gamla Stan” com as suas
ruelas estreitas e com numerosas lojas de antiguidades
e ao impressionante museu Wasa.
3º Dia – Estocolmo – Kiruna – Abisco
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voo a indicar para Kiruna.
à chegada transporte para a estação de comboio e
viagem de comboio para Abisko (aprox 1h30) muito
famosa pelas suas paisagens naturais e “bons”
céus para as Luzes do Norte num cenário rústico.
Alojamento 3 noites no Hotel Abisco Mountain Lodge
com jantares.

4º e 5º Dia – Livres em Abisko
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para actividades na
neve a gosto pessoal. Jantares no Hotel.
6º Dia – Abisko – Kiruna
Pequeno almoço no hotel. Transporte para a estação
de comboio. Viagem para Kiruna. À chegada,
transporte para o famoso Ice hotel. Resto de dia livre
para explorar o local. Pernoita em alojamento quente.
7º Dia – Hotel de Gelo
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para actividades a
gosto pessoal. Pernoita no hotel de gelo numa cama
de neve e gelo coberta por peles de rena.
8º Dia – Kiruna – Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o
Aeroporto. Voo a indicar para Estocolmo. Chegada e
deslocação por meios próprios para alojamento Apa.
9º Dia – Estocolmo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€2.020

€2.700

Quarto Single

€3.200

€3.795

Os preços incluem: Passagem aérea TAP/SAS em classe U/K com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 3 Noites apa
em Estocolmo, Comboio Kiruna-Abisko-Kiruna, 3 Noites apa em Abisko com jantar, Transferes em Kiruna, Alojamento 1
noite Apa icehotel (Artsuite), Alojamento 1 noite Apa ( warm accommodation) e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

Moscovo
e St.
Petersburgo
Partidas diárias até 30 de Abril

1º Dia – Lisboa (Porto) – Moscovo
Voos a indicar para Moscovo – à chegada, transporte
privado para alojamento 3 noites APA no Hotel Gamma
ou similar.
2º Dia – Moscovo
Pequeno almoço no hotel. De manhã visita panorâmica
guiada de Moscovo com seus pontos principais,
Kremlin, Theatre Square, Sparrow Hills entre muitos
outros pontos de interesse da cidade. Tarde livre para
explorar a cidade.
3º Dia – Livre em Moscovo
Pequeno almoço no hotel. Dia inteiramente livre
para explorar a cidade a seu gosto ou optar por uma
opcional (sob consulta).

Fortaleza de Pedro e Paulo, o Palácio de Inverno, a
Catedral de St. Isaac, o Convento Nevsky entre outros.
Tarde livre.
6º Dia – Livre em S. Petersburgo
Pequeno almoço no hotel. Dia inteiramente livre
para explorar a cidade a seu gosto ou optar por uma
opcional (sob consulta).
7º Dia – S. Petersburgo – Lisboa (Porto)
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto
– voos a indicar para Portugal. FIM DO PROGRAMA
- Existe a possibilidade de outras categorias de Hotéis

4º Dia – Moscovo – S. Petersburgo
Pequeno almoço no hotel. Após pequeno-almoço,
transporte para a estação de comboios. Viagem em
comboio para S. Petersburgo. Chegada e transporte
para alojamento Apa no Hotel Ladoga ou similar.
5º Dia – S. Petersburgo
Pequeno almoço no hotel. Pela manhã visita guiada
desta cidade conhecida como a Veneza do Norte,
passando pelos seus pontos de maior esplendor, a

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€870

€1.530

Quarto Single

€1.475

€2.135

Os preços incluem: Voos Lufthansa em classe W e taxas de aeroporto (no Pac. Completo), Transferes In/Out, Viagem de
comboio em 2ª. Classe entre as cidades (1ª. Classe nas versões superiores), 6 Noites de alojamento APA, Visitas de cidade
guiadas em privado e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.
NÃO INCLUI VISTO OBRIGATÓRIO

Tallin, Riga
e
Vilnius
Partidas diárias até 30 de Abril

1º Dia – Lisboa – Tallinn
Voos a indicar para Tallinn – à chegada, transporte
privado para alojamento 2 noites APA no Hotel
Metropol ou similar.

6º Dia – Vilnius
Pequeno almoço no hotel. De manhã, visita guiada
a Vilnius, com os seus monumentos de grande valor
patrimonial e histórico. Tarde livre.

2º Dia – Tallinn
Pequeno almoço no hotel. De manhã, visita guiada
pelo lindíssimo centro histórico de Tallinn, classificado
como Património Mundial da Unesco. Tarde livre.

7º Dia- Vilnius – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Transporte privado para o
aeroporto. Voos a indicar para Portugal.

3º Dia – Tallinn – Riga
Pequeno almoço no hotel. Viagem entre as duas
capitais. Alojamento 2 noites APA no Hotel Hansa ou
similar.

- Existe a possibilidade de outras categorias de Hotéis

4º Dia – Riga
Pequeno almoço no hotel. De manhã, visita guiada à
belíssima cidade de Riga, rica na sua curiosa mistura
de estilos arquitectónicos. Tarde livre.
5º Dia – Riga – Vilnius
Pequeno almoço no hotel. Viagem entre as duas
capitais. Alojamento 2 noites APA no Hotel Panorama
ou similar.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€670

€1.190

Quarto Single

€1.140

€1.660

Os preços incluem: Voos KLM em classe N com taxas de aeroporto (Pac. Completo), 6 Noites de alojamento APA,
transferes In/Out, transporte entre capitais em autocarro regular, Visita de cidade a pé em privado das cidades e Seguro
de Multiviagens.

À Descoberta
das
Capitais
Partidas diárias de Outubro a 31 de Março

1º Dia – Lisboa – Copenhaga
Voos a indicar para Copenhaga. À chegada, deslocação
por meios próprios para a cidade – alojamento APA 2
noites no Hotel The Square ou similar.

6º Dia – Oslo – Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Viagem de comboio entre as
duas capitais. Alojamento APA 2 noites no Downtown
Camper Hotel by Scandic ou similar.

2º Dia – Livre em Copenhaga
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade. Recomenda-se visita ao Tivoli, Biblioteca real,
antigo Palácio Real de Christiansborg, Bairro típico
de Nyhavn, Palácio Real de Amalienborg e a famosa
Pequena Sereia.

7º Dia – Livre em Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Recomenda-se visita ao
Palácio Real, ao edifício do Parlamento, as ilhas de
Djurgarden e a parte antiga da cidade “Gamla Stan”
com as suas ruelas estreitas e com numerosas lojas de
antiguidades e ao impressionante museu Wasa.

3º Dia – Copenhaga – Oslo
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre. A meio da
tarde, deslocação por meios próprios para o cais. Às
17h00, partida em cruzeiro da DFDS Seaways para
Oslo. Pernoita a bordo em cabine exterior. É necessário
passaporte para apresentar na travessia marítima

8º Dia – Estocolmo – Helsínquia
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre. Deslocação
por meios próprios para o cais. Cerca das 17h partida
de barco para Helsínquia. Pernoita em cabine exterior.

4º Dia – Oslo
Pequeno almoço a bordo. Desembarque às 09h30 e
deslocação por conta própria para alojamento APA no
Hotel Scandic Oslo City ou similar – resto do dia livre.
5º Dia – Livre em Oslo
Pequeno almoço no hotel. Aproveite para explorar a
cidade. Não deixe de visitar o Palácio Real, o Teatro
Nacional, o Parque Frogner com as suas esculturas
obra de Gustav Vigeland e o Museu Viking.

9º Dia – Helsínquia
Pequeno almoço a bordo. Desembarque às 10h00 e
deslocação por meios próprios para alojamento APA
no Hotel Original Sokos Presidentti ou similar. Resto
do dia livre para explorar a cidade.
10º Dia – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.425

€1.810

Quarto Single

€2.490

€2.875

Os preços incluem: Passagem aérea KLM em classe E com taxas de aeroporto (Pacote Completo), Alojamento 7 Noites
de alojamento Apa nos hotéis mencionados ou similares, 2 Noites Apa a bordo em camarotes exteriores, Comboio Oslo
– Estocolmo e Seguro Multiviagens.

Copenhaga
Oslo e os
Fiordes
Partidas diárias até 30 de Abril

1º dia - Lisboa - Copenhaga
Voos a indicar para a Copenhaga, de acordo com
seu itinerário. Alojamento 2 noites APA na categoria
selecionada.
2º Dia – Livre em Copenhaga
Pequeno almoço no hotel. Dia livre na capital da
Dinamarca. Aproveite para dar um passeio pela rua de
comércio “Strøget”, visite o Parlamento, o Palácio Real
de Amalienborg, a Pequena Sereia e tantos outros
lugares emblemáticos da cidade.
3º Dia – Copenhaga – Oslo
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre – No final da
tarde Cruzeiro DFDS Seaways para Oslo. Pernoita
a bordo em cabines exteriores – A apresentação do
passaporte é obrigatória para embarque no cruzeiro.
4º Dia – Oslo
Pequeno almoço a bordo. Desembarque e transporte
por meios próprios para alojamento 2 noites APA na
categoria selecionada. Aproveite para explorar as
atrações que Oslo oferece.

6º Dia – Oslo – Bergen
Pequeno almoço no hotel. Viagem de comboio até
Myrdal e daí mudança para a linha histórica de Fläm,
que irá levá-lo através de paisagens selvagens e de
belas montanhas com quedas de água e encostas
íngremes atingindo uma altura de 900 metros até ao
Sognefjord. De Fläm, continuação da viagem agora
de barco pelo fiorde de Nærøyfjord, o mais estreito
fiorde da Europa até Gudvangen (Património Mundial
da UNESCO). Viagem em autocarro para Voss e daí
em comboio até chegar a Bergen. Alojamento 2 noites
APA na categoria selecionada.
7º Dia – Livre em Bergen
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
capital dos fiordes. Aproveite para explorar Bergen,
cidade Património Mundial e porta para alguns dos
fiordes mais bonitos do mundo.
8º Dia – Bergen – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA

5º Dia – Livre em Oslo
Pequeno almoço no hotel. Desfrute da capital
Norueguesa, há muito para ver! Passeie pela famosa
rua Karl Johan no centro da cidade, visite o parque
de esculturas “Vigelandspark”, a nova Opera House e
alguns dos famosos museus da cidade, como o dos
Vikings.

Preços por Pessoa em Quarto Duplo

Pacote sem voos

Pacote completo

Hotéis Turística

€1.085

€1.645

Hotéis 1ª Classe

€1.380

€1.940

Os preços incluem: Voos KLM em classe E com taxas de aeroporto (Pacote Completo), 6 Noites de alojamento APA,
Travessia marítima em camarotes exteriores com pequeno almoço, Viagem Oslo – Bergen pelos fiordes (comboio, barco,
autocarro) e Seguro Multiviagens.

Condições
Gerais
e
Fin
A ORGANIZAÇÃO técnica destas viagens é realizada por
NORDICTUR, Novo Operador e Representante de Interesses e
Circuitos Turísticos, Lda., com sede na Rua Frei Luís de Granada
-12 C, em Lisboa, contribuinte nº 503 075 027, capital social de
€100.000, registado na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa sob o nº 4265/931015 e do RNAVT 2050.
PREÇOS E PROGRAMAS DAS VIAGENS – As informações
referentes a itinerário, preços, meios de transporte e categorias
dos alojamentos encontram-se pormenorizadas no programa
/ itinerário da respectiva viagem. Todos os preços incluem IVA à
taxa aplicável. RESSALVAMOS EVENTUAIS ERROS DE IMPRENSA
NA ELABORAÇÃO DO PRESENTE FOLHETO E DE INSERÇÂO DE
CONTEUDOS NO SITE.
CONDIÇÕES PARA CRIANÇAS - Devido à especificidade dos vários
programas, informações sobre preços para crianças / jovens
serão fornecidas caso a caso, a pedido do Cliente.
INSCRIÇÃO – No acto da reserva deverá ser efectuado um
depósito de 35% sobre o valor total dos serviços. Os restantes
65% devem ser liquidados até 21 dias antes da data da partida.
Apôs confirmação dos serviços o cliente deverá enviar a ficha
normativa assinada com a reconfirmação da aceitação da reserva.
O não cumprimento destas condições dá direito à NORDICTUR
de proceder à anulação da reserva, bem como a reter o valor
do depósito já efectuado. Se a inscrição para a viagem for feita a
menos de 21 dias antes do início da viagem, a reserva será feita
mediante o pagamento da totalidade do preço dos serviços. A
agência organizadora reserva-se o direito de anular qualquer
inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado nas condições
mencionadas. As reservas encontram-se condicionadas a
obtenção da parte dos fornecedores a confirmação de todos os
serviços.
ESPECIAL FESTAS / CIRCUITOS GUIADOS – No acto da reserva
deverá ser efectuado um depósito de 50% sobre o valor total
dos serviços. Os restantes 50% devem ser liquidados em prazo
a informar no acto da reserva. Caso a viagem seja marcada com
menos de 30 dias antes da data da partida a mesma deverá ser
liquidada na totalidade após confirmação. O não cumprimento
destas condições dá direito à NORDICTUR de proceder à anulação
da reserva, bem como a reter o valor do depósito já efectuado.
ALTERAÇÕES – Na eventualidade de o Cliente ou qualquer um dos
seus acompanhantes pretender alterar a sua viagem para outra
data, poderá fazê-lo desde, que os fornecedores o permitam
e simultaneamente venha a ser possível obter de todos os
fornecedores a confirmação das alterações pretendidas. Contudo
terá de assumir o pagamento de eventuais despesas e encargos
decorrentes da alteração. Caso a alteração seja feita com menos
de 40 dias antes da viagem fica sujeito ainda às despesas e
encargos previstos na rubrica “desistências”. Após o início da
viagem não será possível qualquer alteração ao programa.
DESISTÊNCIAS – Até 40 dias antes da data da partida, poderá
o Cliente ou algum acompanhante desistir da viagem desde
que pague todas as despesas efectuadas entre as datas da
inscrição e da anulação (mínimo: taxa de reserva € 30) bem como
qualquer serviços com condições específicas e não reembolsáveis
(passagens aéreas, vistos, etc). Caso a desistência seja a menos
de 40 dias antes da data da partida, às despesas efectuadas
acrescerão 15% do total do valor dos serviços de que o Cliente
pretenda desistir/cancelar

– EXCEPÇÃO: GRUPOS, EXCURSÕES À RÚSSIA, PACOTES FESTAS
– a desistência de participação em grupos, excursões à Rússia e
pacotes especial festas terão despesas de cancelamento após
confirmação independentemente da antecedência da mesma,
despesas de cancelamento entre os 25% e os 100% conforme
o programa ou a antecedência com que for cancelada (valor
a reeconfirmar caso a caso após pedido de cancelamento do
cliente)
REEMBOLSOS – Se o Cliente, após o início da viagem, não
utilizar os serviços, não terá direito a qualquer reembolso.
Quando, por causas não imputáveis à NORDICTUR, não forem
prestados serviços previstos no programa e não for possível a
sua substituição por outros equivalentes, o Cliente terá direito à
restituição da diferença entre o preço das prestações previstas e
pagas e as efectivamente fornecidas.
DOCUMENTAÇÃO – Todos os Clientes deverão possuir documento
de identificação com fotografia e cartão internacional de saúde,
documentos militares, autorizações para menores, vistos, sempre
que tal for exigido pelos países a visitar. O Cliente será informado
pela sua Agência de Viagens sobre os requisitos especiais do(s)
destino(s) da viagem, caso os haja. No caso de alguma autoridade
recusar a concessão de vistos de entrada no seu território devido
à falta de algum dos documentos pessoais, a NORDICTUR declina
toda a responsabilidade, sendo por conta do Cliente todas as
eventuais despesas efectuadas, considerando-se este facto como
uma ANULAÇÃO total da viagem.
BAGAGEM – O cliente tem obrigação de reclamar junto da entidade
prestadora dos serviços no momento imediato de subtração,
deterioração ou destruição da bagagem e no caso de mero atraso
na entrega da bagagem a reclamação deve ser feita dentro de
21 dias a contar da data da entrega da mesma. Recomendase também que os Clientes tenham permanente atenção às
suas bagagens, nunca as abandonando ou perdendo de vista,
enquanto não estiverem sob o controlo dos transportadores
por elas responsáveis. A responsabilidade sobre a bagagem
enquadra-se nos termos legais do seguro de viagem necessitando
para o seu accionamento a apresentação da tal reclamação.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – Se, por factos não
imputáveis à NORDICTUR, esta vier a ficar impossibilitada
de cumprir algum serviço essencial constante do programa
da viagem, tem o Cliente direito a desistir da viagem, sendo
imediatamente reembolsado de todas as quantias pagas ou,
em alternativa, aceitar por escrito uma alteração ao programa e
eventual variação de preço. Se os referidos factos não imputáveis
à NORDICTUR vierem a determinar a anulação da viagem, pode
o Cliente optar por participar numa outra viagem organizada,
devendo ser reembolsada ao Cliente ou por este paga a eventual
diferença de preço. Em qualquer dos casos, o Cliente dever
comunicar a sua decisão num prazo máximo de 8 dias.
ALTERAÇÃO DO PREÇO – Os preços referidos foram calculados de
acordo com os valores dos combustíveis, custos dos transportes,
direitos, impostos, taxas e câmbios válidos à data de 31 de Agosto
de 2018. Na hipótese de se verificarem alterações significativas
em alguns desses valores, o Cliente será informado de imediato,
podendo, no prazo que lhe for fixado, optar por aceitar o
aumento verificado ou anular a sua inscrição nos mesmos
termos e condições que previstas na alínea “impossibilidade de
cumprimento”.

ALTERAÇÕES AO PROGRAMA – Sempre que existam razões alheias
que o justifiquem, a NORDICTUR reserva-se o direito de alterar
a ordem do percurso, horários de partida ou chegada, substituir
qualquer hotel por outros de categoria e localização similar, sem
que o Cliente tenha direito a qualquer reembolso. O Cliente será
sempre atempadamente informado de tais alterações.
CONDIÇÕES NÃO PREVISTAS NO CONTRATO – A NORDICTUR só
se vinculará a quaisquer alterações ao previsto nos programas
constantes destes folheto, desde que tal lhe seja solicitado pelo
Cliente e aceite, por escrito, pela NORDICTUR.
RECLAMAÇÕES – Eventual não cumprimento de serviços
acordados ou desconformidade na execução dos mesmo
incluído no contrato de viagem poderá ser objecto de reclamação
a apresentar pelo Cliente, através da Agência de Viagens onde
adquiriu os serviços, desde que a reclamação tenha sido
participada aos fornecedores dos serviços durante o decurso
da viagem ou estada e seja comunicada por escrito à Nordictur
e Agência de viagens logo que tal desconformidade ou não
comprimento ocorra (sem demora injustificada). A mesma tem
que ser acompanhada pelos documentos comprovativos de
eventuais despesas efectuadas e também da cópia da reclamação
apresentada ao fornecedor do serviço sobre o qual incide a
reclamação. O direito a apresentar reclamações para efeitos
de redução de preços/indemnização dos serviços de viagem
incluídos na viagem organizada prescreve no prazo de 2 anos.
A resposta será dada o mais rapidamente possível, logo que se
obtenha todas as respostas e todas as informações necessárias.
INFORMAÇÃO AO ABRIGO DA LEI N.º 144/2015 DE 8 DE SETEMBRO
Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de Setembro na sua redação
atual, informamos que o Viajante poderá recorrer às seguintes
Entidades de Resolução
1) Provedor do Cliente das Agências de viagens, in
http://www.provedorapavt.com/;
2) Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in
http://www.turismodeportugal.pt/
Somos subscritores dos serviços do PROVEDOR DO CLIENTE da
APAVT

FICHA DE INFORMAÇÃO NORMALIZADA
A combinação de serviços de viagem que lhe é proposta constitui
uma viagem organizada na aceção do Decreto-Lei n.º 17/2018.
Por conseguinte, beneficiará de todos os direitos da UE aplicáveis
às viagens organizadas. A empresa NORDICTUR, Novo Operador
e Representante de Interesses e Circuitos Turísticos, Lda. será
plenamente responsável pela correta execução da globalidade
da viagem organizada. Além disso, conforme exigido por lei,
a empresa NORDICTUR, Novo Operador e Representante de
Interesses e Circuitos Turísticos, Lda. tem uma proteção para
reembolsar os pagamentos que efetuou e, se o transporte estiver
incluído na viagem organizada, assegurar o seu repatriamento
caso seja declarada insolvente.
Direitos essenciais previstos no Decreto-Lei n.º 17/2018 de 08 de
Março:
Os viajantes receberão todas as informações essenciais sobre a
viagem organizada antes de celebrarem o respetivo contrato.
Há sempre pelo menos um operador responsável pela correta
execução de todos os serviços de viagem incluídos no contrato.
Os viajantes dispõem de um número de telefone de emergência
ou dos contactos de um ponto de contacto para poderem
comunicar com o organizador ou a agência de viagens.
Os viajantes podem ceder a viagem organizada a outra pessoa,
mediante um pré-aviso razoável e, eventualmente, mediante o
pagamento de custos adicionais.
O preço da viagem organizada só pode ser aumentado em
caso de aumento de custos específicos (por exemplo, o preço
do combustível), se essa possibilidade estiver expressamente
prevista no contrato e, em qualquer caso, até 20 dias antes do
início da viagem organizada. Se o aumento do preço for superior
a 8 % do preço da viagem organizada, o viajante pode rescindir
o contrato. Se o organizador se reservar o direito de aumentar o
preço, o viajante tem direito a uma redução do preço em caso de
redução dos custos relevantes.
Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa de
rescisão e obter o reembolso integral de quaisquer pagamentos
efetuados em caso de alteração significativa de algum dos
elementos essenciais da viagem organizada, com exceção do
preço. Se, antes do início da viagem organizada, o operador
responsável pela mesma a anular, os viajantes têm direito ao
reembolso e, se for caso disso, a uma indemnização.

DADOS PESSOAIS – A NORDICTUR solicitará para efeitos de
reservas de alguns dados pessoais – Nome completo, datas de
nascimento, morada de residência e ou trabalho, número de
passaporte ou cópia do mesmo, número de cartão de cidadão.
Os mesmos serão transmitidos a terceiros (Fornecedores)
unicamente para efeito de reserva/Seguros. A Nordictur
compromete-se a trata-los de forma confidencial e utiliza-los
exclusivamente na reserva solicitada.
RESPONSABILIDADE – A responsabilidade da NORDICTUR
emergente das obrigações assumidas pela organização das
viagens constantes deste folhetos encontra-se garantida por um
seguro de responsabilidade civil perante a Companhia de Seguros
Allianz e por um Fundo de Garantia das Agências de Viagens, nos
termos da legislação em vigor. Consideram-se causas justificativas
de exclusão de responsabilidade, entre outras, faltas na execução
do programa / itinerário imputáveis ao Cliente, faltas imputáveis
a um terceiro alheio ao fornecimento dos serviços previstos no
programa, situações devidas a razões de força maior.
VALIDADE – A validade dos programas é a expressamente
mencionada nos mesmos
SEGUROS – Todos os participantes em Viagens Organizadas
pela NORDICTUR estão abrangidos por seguro -Multiviagens- da
Companhia de Seguros Victoria/RNA SA.
SEGURO ASSISTÊNCIA EM VIAGEM – MULTIVIAGENS
CANCELAMENTO ANTECIPADO E INTERRUPÇÃO DA VIAGEM
COM INCLUSÃO DE RISCOS
CATACLISMOS NATURAIS, TERRORISMO, GUERRA E EPIDEMIAS
SEGURO DE ASSISTÊNCIA APÓS VIAGEM INICIADA
CANCELAMENTO ANTECIPADO DE VIAGEM
E PERTURBAÇÃO DE VIAGEM POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR

E

ATENÇÃO: excursões em motos – as motos estão cobertas por
seguro próprio, mas, em caso de acidente, o Cliente condutor da
moto será responsabilizado por uma franquia no valor máximo
de € 980.

Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa de
rescisão antes do início da viagem organizada, em circunstâncias
excecionais, por exemplo em caso de graves problemas de
segurança no destino suscetíveis de afetar a viagem organizada.
Além disso, os viajantes podem rescindir o contrato a qualquer
momento antes do início da viagem organizada mediante o
pagamento de uma taxa de rescisão adequada.
Se, após o início da viagem organizada, não for possível prestar
elementos significativos da mesma conforme acordado, terão
de ser propostas alternativas adequadas ao viajante, sem custos
suplementares. O viajante pode rescindir o contrato de viagem
organizada sem pagar uma taxa de rescisão caso os serviços
não sejam executados nos termos do contrato, esta falta de
conformidade afete consideravelmente a execução da viagem
organizada e o organizador não supra esta falta.
Os viajantes têm também direito a uma redução do preço e/ou a
uma indemnização por danos em caso de incumprimento ou de
execução deficiente dos serviços de viagem.
O organizador tem de prestar assistência se um viajante estiver
em dificuldades.
Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente, os
pagamentos serão reembolsados. Se o organizador ou o retalhista
for declarado insolvente após o início da viagem organizada e se
o transporte estiver incluído na viagem organizada, é garantido
o repatriamento dos viajantes. A NORDICTUR, Novo Operador e
Representante de Interesses e Circuitos Turísticos, Lda subscreveu
uma proteção em caso de insolvência com o Fundo de Garantia
de Viagens e Turismo. Os viajantes podem contactar esta entidade
ou, se aplicável, a autoridade competente (Turismo de Portugal,
I.P., Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa, Tel. 211 140 200 |
Fax. 211 140 830, info@turismodeportugal.pt) se for recusada a
prestação de serviços devido à insolvência da NORDICTUR, Novo
Operador e Representante de Interesses e Circuitos Turísticos,
Lda.
Sitio web que disponibiliza a Directiva 2015/2302 conforme
transposta para o direito nacional: www.dre.pt
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