
FINLÂNDIA 33POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2020 - AMÉRICA LATINA

Suplementos 
Preço voo Madri/Rovaniemi/Madri (sem taxas, aproximado) desde................. Consultar 
Taxas de aeroporto (aprox. a reconfirmar)................................................. Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Hotéis em Rovaniemi quarto duplo quarto indiv.* 

Scandic Rovaniemi 4* (quarto standard) 1.530 2.465 

Santa Claus 4* (quarto standard) 1.620 2.495 

Artic Lights 4*S (quarto Magic) 1.895 2.945 

Crianças de 2-12 anos (ccompartilhando quarto com 2 adultos) ........................ 795 

* O preço em quarto individual inclui suplementos para o uso individual de surfista. Verifique os 
preços para crianças menores de 2 anos. Crianças, durante excursões de moto de neve, eles vão 

para um trenó adaptado à motocicleta dos adultos.

Cód. 06206E

 Lapona “B”
CIDADE DE PAPAI NOEL

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Os preços não são válidos durante o período de Natal (20 de 

dezembro de 2020/10 de janeiro de 2021). Por favor, consulte. 
- Os guias do safári são de língua inglesa. A confirmação do 

guia de língua espanhola será tentada, mas sempre sujeita à 
disponibilidade. 

- Idade mínima para dirigir motos de neve: 18 anos e carta de 
motorista válida. 

- Os safáris em motos de neve possui seguro com franquia 
máxima de 980 €, inclui equipamento térmico, serviços de 
guia em inglês, moto de neve compartilhada por 2 passagei-
ros, revezando na condução e combustível 

- Os safáris para motos de neve estão sujeitos a alterações cli-
máticas. O organizador reserva-se o direito de interromper um 
safári, se um participante é considerado um perigo para si 
mesmo ou para os demais participantes ou se você estiver 
com problemas de saúde. 

- O motorista do snowmobile é responsável pelos danos causa-
do ao veículo. A quantidade máxima de risco pessoal É € 
850/900 por pessoa / motocicleta / acidente. 

- Uma mulher grávida não deve usar o snowmobile e o trenó 
puxado pela motocicleta, pois vibrações e gases de escape 
podem causar danos. 

- * Em dezembro, o transporte das fazendas para a cidade será 
feito de carro. Motos de neve serão conduzidas durante o  
programa. 

Este Programa Inclui: 
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto (condutor de lín-

gua inglesa). 
- 4 noites de hotel em Rovaniemi, em regime de aloja-

mento e café da manhã. 
- Safari a Vila de Papai Noel em ônibus + almoço + 

safari em moto neve a uma fazenda de renas e certi-
ficado de travessia do Círculo Polar (duração: 6 horas 
aprox.). 

- Safari em ônibus a uma fazenda de cães Husky +  
lanche (duração: 3 horas aproximadamente). 

- Seguro de viagem. 

DATAS DE SAÍDA 2020/2021: DIÁRIAS

Dia 1º Rovaniemi  
Chegada a Rovaniemi. Traslado 
(motorista de língua inglesa) até o 
hotel. Alojamento.  
Dia 2 Rovaniemi (Safari na vila 
do Papai Noel de ônibus + fazen-
da de renas em moto de neve) 
• Café da manhã Buffet + almoço 
De manhã, encontro o guia no escri-
tório de safáris (10h00min, a recon-
firmar). Troca de roupas de rua para 
roupas de safári (incluídas no preço): 
macacão térmico, botas, luvas, capuz 
e capacete obrigatório. Saída de ôni-
bus para a Aldeia de Papai Noel, 
onde encontraremos o Papai Noel e 
teremos tempo livre para enviar car-
tas pelos Correios e poder fazer com-
pras nas belas lojas. Após o almoço, 
saída em motos de neve para uma 
fazenda de renas (2 pessoas por 
moto), onde veremos a ocupação 
mais antiga da Lapônia, a criação  de 

renas. Teremos a oportunidade de 
aprender a dirigir um trenó puxado 
por esses animais. No final da via-
gem, receberão o certificado da tra-
vessia do Círculo Polar Ártico. No 
horário programado, regresso em 
motos de neve para Rovaniemi. 
Duração aproximada das excursões: 
6 horas. Alojamento.  
Dia 3º Rovaniemi (visita em  
ônibus a uma fazenda de cães 
huskie)  
• Café da manhã Buffet + lanche  
De manhã, encontro o guia no escri-
tório de safáris (08h20min, a recon-
firmar). Troca de roupas de rua para 
roupas de safári (incluídas no preço): 
macacão térmico, botas, luvas e 
capuz. Saída de ônibus para iniciar 
visita a uma fazenda de cães husky, 
onde poderemos desfrutar de um 
passeio de trenó puxado por esses 
cães e assistir de perto a criação dos 

"cães do Ártico". Tomaremos um 
suco quente e biscoitos. Regresso à 
cidade e entrega do equipamento. 
Duração aproximada da excursão:  
3 horas. Regresso ao hotel e aloja-
mento. 

Dia 4º Rovaniemi  
• Café da manhã Buffet.  
Dia livre para passear pela cidade ou 
fazer alguma atividade opcional. 
Recomendamos visitar por conta pró-
pria o Museu "Artikum", onde 
aprenderão mais sobre a cultura dos 
"Samis". Alojamento. 

Dia 5º Rovaniemi  
• Café da manhã Buffet.  
Na hora indicada traslado (condutor 
de língua inglesa) até o aeroporto.

HOTÉIS 
4*/4*S

Incluindo 1 SNACK +  
1 ALMOÇO e 3 VISITAS

EXTENSÃO HELSINQUE (3 DIAS/2 noites) - preços em USD

Hotel/Categoria em quarto en quarto noite extra noite extra 
(ou similar Categoria) duplo individual em duplo em indiv.

Sokos Torni 4* 270 495 135 255 

Scandic Rovaniemi 4* 260 505 145 265 

Scandic Grand Marina 4* 265 520 155 275 

Crianças de 2 a 12 anos (compartilhando quarto com 2 adultos) 

Sokos Torni 4*   85 ––   55 –– 

Scandic Rovaniemi 4*   85 ––   55 –– 

Scandic Grand Marina 4* Gratis –– Gratis ––

Traslados opcionais (preço em USD por carro e trajeto, sem assistencia) 

De 1 a 2 pessoas ………………………… 195 • De 3 a 6 pessoas ………………………… 230

PASSEIO DE TRENÓ COM CÃES HUSKY

5 dias 
(4 noites de hotel) 

desde 1.530 USD


