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FINLÂNDIA 

Rovaniemi e Helsínquia 

Da terra do Pai Natal aos Mercados de Natal 

Antecipando a época de Natal, sugerimos uma ida a Rovaniemi ao encontro 
da magia desta quadra, visitando a casa do Pai Natal que faz parte do 
imaginário de qualquer um de nós. 
Esta é também a época dos mercados de Natal e o Norte da Europa tem a 
maior tradição, sendo o de Helsínquia um dos mais famosos. 

 

1º dia – 30 de novembro – (6ª feira) – LISBOA | HELSINQUIA | ROVANIEMI 
 
Comparência no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, duas horas antes da partida para 
formalidades de embarque. Saída em voo Finnair pelas 06h35 com destino a Rovaniemi (com 
escala em Helsínquia). Chegada ao circulo Polar Ártico pelas 17h40. 
Encontro com o nosso guia local e transporte em autocarro ate ao Artic Glass Igloo Hotel. -check 
in. Passe esta noite com vista para as estrelas, num confortável Igloo!! Jantar no Restaurante 
Kota. Finalize o dia com uma típica Sauna Finlandesa e relaxe. 
 
 
2º dia – 01 de dezembro – (sábado) – ROVANIEMI (CIRCULO POLAR ARTICO) 
 
Pequeno almoço e check out. Saída em autocarro privado para Rovaniemi para visita à casa do 
Pai Natal. Esteja com ele, tire fotos e entregue-lhe a sua carta. Se quiser pode endereçar algumas 
aos elementos mais novos da sua família que perto do Natal receberão uma carta do Verdadeiro 
Pai Natal. Almoço. Pela tarde conduza uma mota de neve (para duas pessoas) e visite uma quinta 
de criação de renas, uma das fontes de rendimento dessa região. Aproveite para um pequeno 
passeio num trenó puxado por renas. Participe na cerimonia da “Passagem do Circulo Polar 
Ártico”  
Após esta magnifica tarde, regresso a Rovaniemi e check in no hotel Scandic Rovaniemi. Jantar 
e estadia no hotel. 
 
 
3º dia – 2 de dezembro – (domingo) – ROVANIEMI 
 
Pequeno almoço. Saída em autocarro privado. Após estarmos muito bem agasalhados com fatos 
térmicos fornecidos no local, iremos num passeio em mota de neve sobre o rio gelado. Em local 
a determinar pelo guia, abriremos um buraco para a nossa experiencia de pesca na neve. Tempo 
para desfrutar do silencio e respirar o ar fresco da Lapónia. Regresso à cidade em mota de neve. 
Almoço. Pela tarde continuaremos a divertirmo-nos na neve. Sempre acompanhados de um 
experiente guia, iremos descobrir a floresta e caminhar com “Sapatos de Neve”. Só precisa de 
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levar energia positiva e uma maquina fotográfica. Tire fotos, não quererá esquecer esta tarde! 
Transferes de/para a atividade.  
Chegada ao hotel e jantar. 
 
 
4º dia – 3 de dezembro – (2ª feira) – ROVANIEMI | HELSINQUIA 
 
Pequeno almoço no hotel. Check out. Saída em transfer privado até ao aeroporto. Formalidades 
de embarque em voo Finnair com destino a Helsínquia. Chegada e de imediato tour panorâmico 
pela cidade. Check in no hotel Fabian 4*. Almoço no restaurante Salutorget. Pela tarde faremos 
um passeio pela cidade terminando com uma visita ao famoso mercado de Natal de Helsínquia.  
Jantar no restaurante Savotta  
Alojamento. 
 
 
5º dia – 4 de dezembro – (3ªfeira) – HELSINQUIA | LISBOA 
 
Pequeno almoço no hotel e check out.  
Dia parcialmente livre para atividades de carater pessoal. Em hora a combinar, transfer privado 
do hotel Fabian ao aeroporto de Helsínquia para voo Finnair com partida às 18h20 destino a 
Lisboa. Chegada pelas 21h10. 
 
Fim da viagem 

 

                                  Quarto duplo                                                   2240€ 

                                 Suplemento de quarto individual                   540€ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREÇOS POR PESSOA (mínimo de 10 participantes) 

O PREÇO INCLUI 

O PREÇO NÃO INCLUI ✓ Acompanhamento por um elemento 
de Novas Fronteiras Viagens durante 
toda a viagem; 

✓ Passagem aérea em classe económica 
para percurso Lisboa / Helsínquia / 
Rovaniemi/ Helsínquia/ Lisboa, em 
voos regulares Finnair com direito a 1 
peça de bagagem com 23 kg; 

✓ 4 noites de alojamento em hotéis de 
4****; 

✓ 9 refeições conforme itinerário. 

✓ Todas as visitas mencionadas no 
itinerário ; 

✓ Todas as entradas mencionadas no 
programa; 

✓ Todos os impostos aplicáveis; 
✓ Taxas de aeroporto, segurança e 

combustível no montante de 150.61€ 
(à data de 22/12/2017) – a reconfirmar 
e actualizar na altura da emissão da 
documentação; 

✓ Seguro Multiviagens;  

 

NOVAS FRONTEIRAS 
Fátima Mendes 
T: 210 536 596 
Email: fatima@novasfronteiras.pt 
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE 
1250-068 Lisboa 
 

 Gratificações a guias e motoristas; 

 Bebidas às refeições  

 Tudo o que não esteja como 

incluído de forma expressa; 

 Despesas de caráter particular 

designados como extras. 
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