
Visitando:

Saariselka, Sinetta, Santa Claus Village e Rovaniemi

Preços por pessoa - Parte Terrestre:

Duplo 3ª pessoa Suplo.Single Criança *

Janeiro: 7, 21, 28

Fevereiro: 11, 18,  25

Março:  4, 11
€ 2.850 € 2.630 € 760 € 2.430

Serviços incluídos:

Não inclui:

Notas:

• É importante observar que todos os nossos programas de inverno podem exigir esforço maior e os 

passageiros podem ser expostos a diferentes tipos de esforço físico. Passeios a pé em terrenos irregulares, 

neve e sobre o gelo são comuns nesses destinos. Equipamento térmico apropriado será facultado para 

atividades que envolvam navegação, motos de neve, trenós de renas, trenós de huskies, Jantares em Iglu & 

quebra-gelo.

• O itinerário poderá sofrer alterações em consequência de possíveis alterações climáticas.

• As excursões opcionais devem ser previamente reservadas. Por favor consulte-nos.

• Durante o período de feiras ou outros eventos especiais, o alojamento poderá ser em outros hotéis e/ou 

cidades diferentes dos indicados no itinerário.

• O serviço de traslado incluído no programa é apenas desde o Aeroporto de Ivalo & para o Aeroporto de 

Rovaniemi, e exclusivamente para as datas de saída publicadas. Os traslados regulares são feitos por um 

representante de língua inglesa e com outros passageiros do grupo, portanto um curto período de espera 

no aeroporto pode ocorrer. Este translado não é válido para passageiros com noites adicionais (pré / pós), 

ou passageiros que solicitem traslados privados – com um suplemento, os traslados privados podem ser pré-

reservados.

Hotéis previstos:

Saariselka - Santa’s Tunturi Hotel 

Sinetta - Arctic Snow Hotel & Glass Igloos

Rovaniemi - Santa’s Hotel Santa Claus 

Bebidas e todos os extras;

Serviço de bagagens;

Todos os serviços não mencionados no programa.

Lapônia Fabulosa - 6 dias de viagem

(*) dos 7 aos 12 anos, partilhando o quarto com 2 adultos.

PARTIDAS 2019

Programa base (6 dias /5 noites) 

5 noites em quarto standard duplo/twin com banheiro privado;

5 cafés da manhã - tipo buffet;

1 jantar, 2 almoços & 1 picnic conforme mencionado no programa;

Guia profissional acompanhante bilíngue (inglês & espanhol ou português) desde o dia 1 até ao dia 6;

Traslado de chegada desde o aeroporto de Ivalo;

Traslado regular de saída ao aeroporto de Rovaniemi;

Ônibus de longo curso desde o dia 2-5 com acesso WIFI;

Todos os tours e transporte, como mencionado no programa;

Visitas, excursões e entradas, conforme mencionado no programa;

Roupa térmica para as atividades de inverno/ safaris mencionadas no programa. 


