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MAGIA DA LAPÓNIA

Os preços incluem: Voos Finnair em classe Q e respectivas taxas (no Pac. Completo), 1 noite Apa junto ao aeroporto, Transferes In/
Out em Rovaniemi, 3 Noites de alojamento Apa Hotel Scandic Rovaniemi/ Pohjanhovi ou similar, 1 noite Apa num Igloo de vidro, 1 Jantar 
(5º dia), visita à Aldeia do Pai-Natal, Cerimônia de Travessia Círculo Polar Árctico com certificado, Husky safari (3km), Reindeer safari (1km), 
Ranua Zoo, Guia local em Espanhol (3º ao 5º dia) e Seguro Multiviagens.
Só é permitido uma mala de 20kg + um saco de mão até 10Kg por pessoa

1º Dia – Lisboa – Helsínquia 
Voos a indicar para Helsínquia. Chegada e deslocação por 
meios próprios para alojamento Apa em hotel junto ao 
aeroporto.

2º Dia – Helsínquia – Rovaniemi
Deslocação por meios próprios para o aeroporto. Voo a 
indicar para Rovaniemi – Bem-vindo à Aldeia do Pai Natal 
– Chegada e transporte em carro privado para alojamento 
Apa no Hotel Scandic Rovaniemi / Pohjanhovi ou similar

3 º Dia – Aldeia do Pai-Natal – Reindeer Safari
Pequeno almoço no hotel. Hoje o dia será passado na 
famosa aldeia do Pai-Natal, onde poderá explorar o 
espaço a seu gosto, realizar uma cerimónia de travessia do 
Círculo Polar Arctico, realizar um curto passeio em trenó 
puxado por Rena e encontrar o famoso Pai Natal. A Aldeia 
fica localizada na linha do Círculo Polar Ártico, e após uma 
cerimônia tradicional receberá um certificado da travessia 
do mesmo. Tempo livre para visitar o espaço, onde pode 
comprar artigos regionais e recordações, tirar fotografia 
com o próprio Pai Natal finlandês, enviar uma carta a 
amigos ou simplesmente tomar um reconfortante café. 
Para finalizar o dia terá uma experiência de conduzir um 
trenó puxado por renas e poderá aquecer-se junto a uma 
fogueira e aprender um pouco modo de vida e cultura da 
Lapónia. Regresso ao hotel.

4 º Dia – Husky Safari – Ranua Zoo
Pequeno almoço no hotel. Viagem até uma herdade 

de criação de cães-esquimós. À chegada serão dadas 
explicações de como conduzir um trenó e sobre o modo 
de vida sobre a criação destes animais. Segue-se uma 
curta aventura, puxado por cães poderá apreciar a beleza 
da Lapônia a partir do seu trenó de Huskies! Após o safari, 
poderá aquecer-se numa fogueira e conversar com os 
criadores sobre o modo de vida na herdade. A próxima 
visita será ao jardim zoológico mais a norte do Mundo 
– Ranua. O guia irá levá-lo num passeio ao ar livre para 
admirar a vida selvagem do Ártico no seu ambiente mais 
natural. Alces, renas, glutões, raposas do ártico e, claro, o 
impressionante urso polar, são alguns dos espécimes que 
podem ser encontrados neste parque. Tempo livre. Para 
os amantes de chocolate, não deixe de visitar a loja dos 
famosos chocolates finlandeses” Fazer”. 

5 º Dia – Livre em Rovaniemi – Igloo de Vidro
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para desfrutar 
de Rovaniemi ao seu ritmo!  Não de deixe de visitar o 
magnífico museu Arktikum e aprender mais sobre a 
comunidade Sami, o povo original da Lapônia. À tarde, 
transporte para o aldeamento dos Igloos de Vidro. Jantar 
no restaurante do aldeamento. Pernoita num Igloo de 
vidro donde poderá observar o magnifico céu Lapão e 
com sorte, as famosas Auroras Boreais.

6º Dia – Rovaniemi – Helsínquia – Lisboa 
Pequeno almoço no hotel. À hora indicada, transporte 
para o aeroporto. Voos a indicar para Portugal. FIM DO 
PROGRAMA

02, 09, 16 e 28 de Dezembro - Circuito guiado em Espanhol

 

Preço por Pessoa Quarto Duplo Quarto Single Cama Extra (menos de 12 Anos

Pacote sem voos € 1.760 € 2.840 € 1.105

Pacote Completo € 2.515 € 3.595 € 1.730

Supl. 28/12 (com jantar Fim de Ano)  € 640 € 830 € 390

https://nordictur.pt/especial-festas/

