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MARAVILHAS DA LAPÔNIA
6 dias e 4 noites

Helsinque - 1 noite | Trem de Helsinque a Rovaniemi - 1 noite | Rovaniemi - 2 noites

Rovaniemi

Snowmobiles

SAÍDAS GARANTIDAS

Baixa Temporada 2019:
Janeiro: 03, 10, 17, 24 e 31
Fevereiro: 07, 14, 21e 28
Março: 07, 14, 21 e 28

ATENÇÃO! ESTE É UM TOUR SEM ACOMPANHAMENTO DE GUIA BRASILEIRO.
1º DIA - BRASIL / HELSINQUE

Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Helsinque.

2º DIA – HELSINQUE

Traslado SEM ASSISTENTE do Aeroporto de Helsinque até o hotel de
Helsinque INCLUSO. Resto do dia livre. Hospedagem no hotel.

3º DIA - HELSINQUE / ROVANIEMI

Café da manhã BUFÊ no hotel. No início da manhã visita panorâmica pela
bela capital finlandesa, com Guia local falando Português ou Espanhol e
Van local ou carro privado. Helsinki é conhecida como “a Filha do Báltico”,
apreciaremos as Praças do Senado e do Mercado, a Catedral Luterana,
o Palácio Presidencial, o Estádio Olímpico a Igreja encravada na rocha e
muito mais. A visita termina no hotel de Helsinque. Tarde livre. Às 18:15, os
passageiros terão um serviço de maleteiros desde o hotel até a Estação de
Trem de Helsinki que fica justo em frente do hotel. O trem sai de Helsinki as
18:52. Trem cama noturno de 1a Classe desde Helsinki até Rovaniemi. Noite
a bordo do trem.

4º DIA - ROVANIEMI / VISITA AO MUNDO ENCANTADO DE PAPAI
NOEL / AURORA BOREALIS SAFARI EM SNOWMOBILES / ROVANIEMI

Chegada em Rovaniemi às 07:28. Recepção na Estação de Trem e transfer
com destino ao hotel com Assistente local falando Espanhol ou Inglês.
Check-in e café da manhã BUFÊ. Após, saída para realizarmos um sonho de
infância: visita ao mundo encantado de Papai Noel. Percorrendo, em tour
privado, com Guia local falando Inglês ou Espanhol, a ‘‘Aldeia de Joulupuki’’,
uma cidadezinha de contos de fadas. Visitaremos a casa onde vive o bom
velhinho (ENTRADA INCLUSA) – exatamente sobre a linha do Círculo Polar
– e veremos seu trenó e as renas encantadas. Não perca a chance de deixar
as cartinhas dos filhos ou netos e tirar uma foto para a posteridade! O Tour
termina no hotel. Tarde livre. Esta noite, teremos uma experiência incrível
um Safári Regular em Snowmobiles para tentarmos admirar a Aurora Boreal,
com Guia local falando Inglês. Experimentaremos a noite do Ártico em
Snowmobiles através da floresta coberta de neve com o rio congelado. Com
um pouco de sorte, viajaremos sob um céu brilhante iluminado pela lua e
as estrelas. Pode ser que a Aurora Boreal irá aparecer para nos mostrar o
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caminho. Saborearemos bebidas quentes e um lanche em uma fogueira para aprender mais sobre a Aurora Boreal e a Lapônia. NOTA IMPORTANTE: Este é um
Tour Regular com Guia local falando INGLÊS. Os passageiros terão que se apresentar por conta própria no ponto de partida do organizador do Tour ( Lapland
Safaris: Rua Koskikatu No 1, Rovaniemi). A distância desde o Hotel Original Sokos Vaakuna Rovaniemi ( Rua Koskikatu No 4) é de só 1 minuto caminhando. É
altamente recomendável que os passageiros aluguem roupa adequada de frio para fazer este passeio.

5º DIA - ROVANIEMI / IGLU (27 QUILÔMETROS OU 26 MINUTOS)

Café da manhã BUFÊ. Manhã livre em Rovaneimi. Às 16:00 traslado INCLUSO do hotel com destino a um Iglu em Rovaniemi. Chegada e hospedagem no Iglu.
Visita ao Bar de Gelo (sem consumo).

6º DIA - IGLU / ROVANIEMI / HELSINQUE

Café da manhã e BUFÊ livre no Iglu. Traslado INCLUSO do Iglu de Rovaniemi até o aeroporto SEM ASSISTENTE.
NOTA IMPORTANTE: BILHETE AÉREO EM CLASSE TURÍSTICA DE ROVANIEMI ATÉ HELSINQUE INCLUSO. SE POR MOTIVOS DE CONEXÃO AÉREA PRECISAR DE
UMA NOITE EXTRA EM HELSINQUE NESTE DIA, POR FAVOR SOLICITE A RESERVA AO SEU OPERADOR.

ESCRITÓRIO PRÓPRIO DA TUMLARE EM ROVANIEMI DURANTE A TEMPORADA DE INVERNO
EUROPEU COM ATENDIMENTO EM INGLÊS.

Rena no inverno da Lapônia, Rovaniemi - Finlândia

TOUR PREMIUM
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MARAVILHAS DA LAPÔNIA
Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria turística superior e primeira, passeios,
ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a
experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:
• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística
superior e primeira. INCLUSO café da manhã BUFÊ.
• Visita panorâmica INCLUSA em Helsinque com guia local falando
Português ou Espanhol;
• Passeio e visita INCLUSA ao mundo encantado de Papai Noel em
Rovaniemi conforme roteiro com guias locais falando Espanhol ou
Inglês com ingresso na casa do Papai Noel INCLUSO;
• Safári Regular em Snowmobiles para tentarmos admirar a Aurora
Boreal, com guia local falando Inglês. Os passageiros terão que se
apresentar por conta própria no ponto de partida do organizador do
Tour (Lapland Safaris: Rua Koskikatu No 1, Rovaniemi).
• Van de luxo ou carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO (SEM
ASSISTENTE) para Traslado do aeroporto até o hotel de Helsinque;
• Van de luxo ou carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO para
visita panorâmica em Helsinque;
• Trem noturno de 1a Classe desde Helsinque a Rovaniemi com noite a
bordo do trem;
• Van de luxo ou carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO desde
a Estação de Trem até o hotel de Rovaniemi, com guia local falando
Espanhol ou Inglês;
• Van de luxo ou carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO para
Passeio ao mundo encantado de Papai Noel em Rovaniemi, com guia
local falando Espanhol ou Inglês. o passeio termina no hotel;
• Van de luxo ou carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO para
traslado do hotel até um Iglu em Rovaniemi;
• Van de luxo ou carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO para
Traslado do Iglu até o aeroporto de Rovaniemi;
• Bilhete aéreo em Classe Turística de Rovaniemi até Helsinque INCLUSO
com franquia de uma mala com, no máximo, 20 kgs. por pessoa.
• Guia local falando Espanhol ou Português para visita panorâmica em
Helsinque;
• Guia local falando Espanhol ou Inglês no passeio ao mundo encantado
de Papai Noel em Rovaniemi;
• Guia local falando Inglês no Safári Regular em Snowmobiles para
tentarmos admirar a Aurora Borealis em Rovaniemi.

Linha divisória do círculo Ártico, Rovaniemi - Finlândia
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HOTÉIS TOUR PREMIUM:

PREÇOS PARA TOUR PREMIUM NÃO INCLUEM:

CIDADE			

HOTEL			

CAT

Helsinque			

Holiday Inn Helsinki City Center

P

• Seguro assistência saúde/bagagem;

De Helsinque a Rovaniemi

Trem			

P

• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia);

Rovaniemi

Original Sokos Vaakuna Rovaniemi TS

• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;

Rovaniemi

Arctic Snow Hotel & Glass IGLOO

P

• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);

Santa`s Hotels Arctic Circle Igloos

P

• Qualquer item não mencionado como incluso;

• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Helsinque e de Helsinque até o regresso ao Brasil;

• Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis confirmadas para
esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta brochura.

Aurora Boreal

