
Vila dos
Elfos e os
Igloos

Os preços incluem: Passagem aérea Finnair em classe Q para Kittilä com taxas de aeroporto (no Pac. completo), 1 noite 
Apa em Helsínquia, Transferes In/Out em Levi, Alojamento Apa 3 noites em Igloo de Vidro, 2 jantares no Aldeamento, 1 
jantar no restaurante de gelo, tours mencionados e Seguro Multiviagens..

 

Preço por pessoa em Pacote sem voos Pacote completo

Quarto Duplo €2.065 €2.855

Criança cama extra (até 11 anos) €920 €1.570
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Partidas 4ª Feiras até 15 de Abril de 2023
1º Dia – Lisboa – Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia. À chegada, 
deslocação em shuttle do hotel para alojamento 
APA ao junto ao aeroporto.

 2º Dia – Helsínquia – Kittilä – Levi – Motas de Neve
Pequeno almoço no hotel. Deslocação em shuttle do 
hotel para o aeroporto. À hora indicada, transporte 
para o aeroporto. Voo para Kittilä. À chegada, 
transporte em carro privado para alojamento APA 
3 noites no Aldeamento de Igloos Northern Lights 
Village. À tarde, passeio em mota de neve pelos 
bosques da Lapónia. Jantar no Hotel. Pernoita num 
igloo de vidro – Durante a sua estadia não deixe de 
tentar observar as auroras boreais.

3º Dia – Elves Village – Snow Village
Pequeno almoço no hotel. De manhã, transporte 
para a Vila dos Elfos “Tonttula” tempo livre para 
explorar o espaço num cenário de conto de fadas. 
Aqui pode encontrar os seus esconderijos, a casa 
de gengibre e a escola dos Elfos. Regresso ao 
aldeamento e transporte para a 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, restaurante, Ice bar 
e galerias com esculturas feitas em gelo. Jantar no 
restaurante de gelo. Regresso ao aldeamento.

4º Dia – Husky Safari – Auroras Boreais
Pequeno almoço no hotel. De manhã, Safari 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. Tarde Livre no aldeamento. 
Jantar cedo no restaurante do aldeamento. À noite, 
passeio em autocarro para tentativa de observação 
das Auroras Boreais.

 5º Dia – 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 será reajusta em função do 
dia de saída

http://www.nordictur.pt

