Tromso
Cabo Norte
Kirkenes
Partidas
Diárias de Dezembro a 28 de Março
2021/22

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

1º Dia – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para Oslo. Chegada e deslocação por
meios próprios para alojamento APA no Hotel Comfort
Grand Central ou similar.
2º Dia – Oslo – Tromso
Pequeno almoço no Hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto – voo para Tromso. Chegada
e transporte em carro privado para alojamento APA
no Hotel Quality Saga ou similar. Durante a estadia
aproveite para tentar observar as famosas luzes do
Norte.
3º Dia – Tromso – Auroras Boreais
Pequeno almoço no Hotel. Dia livre para visitar a
cidade e o Museu Polaria. À noite, passeio em busca
da famosas luzes do Norte “Auroras Boreais”.
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.

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 o aeroporto
– voo a indicar para Oslo. Deslocação por meios
próprios para alojamento APA no Hotel Comfort
Grand Central ou similar.
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
Cabo Norte. Regresso ao barco para continuação da
viagem rumo a Kirkenes. Pernoita a bordo com jantar.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote Completo

Quarto Duplo

€ 2.670

€ 3.335

*Excepto Natal e Fim de Ano

Os preços incluem: Passagem aérea Tap/Sas em classe E/T+W 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), Transferes IN/OUT em Tromso,
3 Jantares, Visita ao Cabo Norte, Tour Pesca do caranguejo real com almoço, Tour para tentativa de observação das
Auroras e Seguro Multiviagens VIP.

