Fim de Ano
na
Terra do
Pai-Natal
1º Dia – 27 de Dezembro – Lisboa – Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia. À chegada transporte
para alojamento Apa no Hotel Scandic Simonkentta
ou similar. Resto do dia livre para explorar a cidade.
2º Dia – Helsínquia
Visita panorâmica da cidade.

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

3º Dia – Helsínquia – Rovaniemi
Transporte para o aeroporto, voo a indicar para
Rovaniemi. Chegada e chegada e transporte para
alojamento APA no Hotel Santa Claus ou similar.
4º Dia – Husky Safari – Santa Park – Arctic Snowhotel
De manhã, safari com cães-esquimós. Viagem de
carro até à herdade de criação de cães-esquimós
onde serão dadas explicações de como conduzir um
trenó puxado por cães, partida para o passeio pela
natureza, em grupos de 2 pessoas – o musher, que
conduzirá o trenó, e um passageiro. Bebida quente
à volta da fogueira. Regresso ao hotel. Transporte
para o Santa Park – Um mundo fascinante no interior
de uma montanha com várias galerias onde sentirá
a magia do Natal. Observe os duendes a cumprir as
suas tarefas e sinta o aroma dos famosos gingerbread.
Tempo livre para desfrutar de actividades para toda
a família. Almoço ligeiro durante a visita. Regresso ao
hotel. Tempo livre. Transporte para o Arctic Snowhotel,
tempo para visita ao espaço com indicações para o
seu modo de construção. Jantar no restaurante igloo
de gelo. Aproveite para tentar observar as famosas
Luzes do Norte. Regresso ao hotel.
5º Dia – Santa Claus Safari – Fim de Ano
O dia começa com um passeio até a uma herdade de
criação de renas, onde aprenderá este modo de vida e
cultura da Lapónia. Passeio em trenó puxado por renas

e cerimónia especial lapã de travessia do Circulo Polar
Árctico. Transporte de carro para delicioso almoço.
Tempo livre para explorar a famosa aldeia do Pai
Natal, com a possibilidade de enviar postais do posto
de correios do Pai Natal, fazer compras e conhecer
o próprio Pai Natal. No final do dia será entregue um
diploma de travessia do Árctico. Regresso ao hotel.
Jantar no hotel. Após um jantar especial de Fim de
ano no hotel, às 22h00, transporte para o local de
celebração de passagem de ano (cerca de 20 minutos).
Na mágica fronteira do árctico será celebrada a
entrada em 2019. Fogueiras, gelo, neve, luzes, música
e dança – são a combinação dos elementos para criar
uma evento mágico para toda a família. Um misterioso
lapão incendiará a atmosfera com o aproximar da hora
o Pai Natal aparecerá para uma visita! Uma discoteca
gigante em gelo, bares de gelo, fogo de artificio e um
espectáculo de dança fazem também parte do evento
mágico. Regresso ao hotel a partir das 00h30.
6º Dia – Sonho de Natal – Auroras Boreais
Viagem até à floresta dos sonhos, terra onde os
duendes, ajudantes do Pai Natal, habitam. Escola de
duendes e decoração de bolinhos de gengibre. Visita
ao centro do comando, onde os duendes preparam
o Natal e encontro com o Pai Natal. Ao final do dia,
transporte para um acampamento no meio do bosque.
Apresentação de um curto filme sobre as auroras,
tempo para relaxar, grelhar salsichas, hamburgers,
experimentar passeio em trenó e tentar observar as
famosas luzes do norte. Regresso à cidade.
7º Dia – Rovaniemi – Helsínquia – Lisboa
Transporte para o aeroporto. voos a indicar para
Lisboa – FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€3.110

€3.850

Criança em Cama Extra (4 aos 11 anos)

€1.645

€2.295

Os preços incluem: Voos na Finnair em classe Q/T e respectivas taxas (no Pac. Completo), Transferes In/Out em carro
privado, 6 Noites de alojamento nos Hotéis mencionados ou similares, 1 Jantar no hotel, 1 jantar no restaurante de Gelo,
Jantar de Fim de Ano no hotel, 2 almoços, todos os tours mencionados no itinerário e Seguro Multiviagens VIP

