
SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018:
Junho: 26 | Julho: 03 e 10

* EXTENSÃO SEM GUIA BRASILEIRO ACOMPANHANTE. PARA SER COMBINADO COM O ROTEIRO ESCANDINÁVIA E FINLÂNDIA
Uma oportunidade única para conhecer o belo fenômeno que acontece durante o verão europeu ao norte do círculo ártico: O Sol da Meia Noite! 

Época na qual o sol é visível por todas as 24 horas do dia durante cerca de 30 dias. 

Lago na Finlândia

1º DIA - HELSINQUE / ROVANIEMI 
Traslado SEM ASSISTENTE desde o centro até o aeroporto de Helsinque 
INCLUSO. Embarque em um curto voo com destino a charmosa vila de 
Rovaniemi, capital da Lapônia, nos limites do Círculo Polar.
NOTA IMPORTANTE: BILHETE AÉREO EM CLASSE TURÍSTICA DE 
HELSINQUE ATÉ ROVANIEMI INCLUSO. Chegada em Rovaniemi, a ‘‘Terra 
da Aurora Boreal’’ e ‘‘Lar do Papai Noel’’, uma das regiões mais fascinantes 
do planeta, com paisagens simplesmente indescritíveis! Traslado SEM 
ASSISTENTE do aeroporto até o hotel de Rovaniemi INCLUSO. Noite livre. 

2º DIA - ROVANIEMI 
Café da manhã BUFÊ. 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 Joulupukki’’, uma 
cidadezinha de contos de fada. Visitaremos a casa onde vive o bom 
velhinho (ENTRADA INCLUSA) – exatamente sobre a linha do Círculo 
Polar.  Não perca a chance de deixar as cartinhas dos filhos ou netos e 
tirar uma foto para a posteridade! Tarde livre. Aproveite para percorrer 
o comércio e conhecer o exclusivo artesanato da região da Lapônia. E 
isso não é tudo! A noite nos maravilharemos com o fenômeno conhecido 
como ‘‘Sol da Meia Noite’’. Para isso, começaremos a nossa mágica noite 

“sem noite” embarcando em um bote tradicional para seguir pelas águas 
do Rio Kemijoki, desfrutando do seu entorno. Em algum ponto, no meio 
da natureza ártica, nosso Guia nos preparará um Jantar típico. Antes da 
Meia Noite seremos conduzidos até o alto da colina de Ounasvaara, 
desde onde admiraremos o fascinante “Sol da Meia Noite”. Será o 
momento de propor um brinde com uma taça de vinho espumante 
pelas sensações mágicas vividas nas noites brancas da Lapônia. No final 
do passeio regressaremos ao hotel. 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. 

3º DIA - ROVANIEMI / HELSINQUE 
Café da manhã BUFÊ. Traslado INCLUSO do hotel até aeroporto de 
Rovaniemi 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.

EXTENSÃO: SOL DA MEIA NOITE
3 dias e 2 noites
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística 
superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeio e visita INCLUSA ao mundo encantado de Papai Noel conforme 
roteiro com guias locais falando Espanhol ou Inglês; Ingresso para casa do 
Papai Noel INCLUSO em Rovaniemi. 

• Tour Regular ao fenômeno conhecido como ‘‘Sol da Meia Noite’’ 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).

• 01 Jantar típico INCLUSO preparado, no meio da natureza ártica, pelo guia 
do Tour Regular ao fenômeno conhecido como ‘‘Sol da Meia Noite’’.

• Van de luxo ou Carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO (SEM 
ASSISTENTE) para Traslado do centro até o aeroporto de Helsinque; 

• Bilhete Aéreo em Classe Turística de Helsinque até Rovaniemi INCLUSO 
com franquia de uma mala com, no máximo, 20 kgs. por pessoa. 

• Van de luxo ou Carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO (SEM 
ASSISTENTE) para Traslado do aeroporto até o hotel de Rovaniemi; 

• Van de luxo ou Carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO para 
Passeio e visita ao mundo encantado de Papai Noel em Rovaniemi com 
guia local falando Espanhol ou Inglês. 

• Van de luxo ou Carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO (SEM 
ASSISTENTE) para Traslado do hotel 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 Inglês no passeio ao mundo encantado de 
Papai Noel. 

• Guia local falando Inglês no Tour Regular ao fenômeno conhecido como o 
‘‘Sol da Meia Noite’’.

TOUR PREMIUM
EXTENSÃO:	SOL	DA	MEIA	NOITE

Extensão	SEM	Guia	Brasileiro	Acompanhante	para	ser	combinada	com	o	roteiro:	Escandinávia	e	Finlândia.

CIDADE HOTEL  CAT

Rovaniemi Original Sokos
	 Vaakuna	Rovaniemi	 TS

*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.

PREÇOS PARA TOUR PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Guia Brasileiro Acompanhante;
• Assistente no transfer desde o centro até o aeroporto de 

Helsinque;
• Assistente no transfer desde o aeroporto até o hotel de 

Rovaniemi;
• Assistente no transfer desde o hotel até o Aeroporto de 

Rovaniemi;
• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Helsinque e de Helsinque até 

o Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 

lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, no 

máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluído;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Rovaniemi - Finlândia
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