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4 A 8 DEZEMBRO 2019



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.

4 A 8 DEZEMBRO 2019

1º dia – 04 de dezembro – (4ª 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 círculo Polar Ártico, Rovaniemi, pelas 
17h40.Encontro com o nosso guia local de expressão portuguesa. 
 
Transfere para uma noite magica debaixo das estrelas. 
E se o céu o permitir poderá testemunhar a magnifica visão da Aurora Boreal. 
Jantar e Alojamento.
 
 
 
2º dia – 05 de dezembro – (5ª feira) – ROVANIEMI (CÍRCULO POLAR ARTICO)
 
Pequeno almoço e check out.  
Comece o dia entrando de imediato na Magia da Lapónia. Primeira paragem do dia será na Santa Claus Village localizada no 
Círculo Polar Ártico. Participará na tradicional cerimónia da travessia do Círculo Polar e receberá um diploma certificando a sua 
visita. 
 
Almoço. Após o almoço tempo livre para explorar a vila e encontrar a “estrela local”, o Pai Natal, no seu escritório oficial. 
Pode ainda ir ao posto de Correios enviar uma carta para si mesmo ou para aqueles que lhe são mais queridos, com um selo 
Oficial do Pai Natal. Vagueie pelas diversas lojas de recordações e desfrute da maravilhosa atmosfera da vila. 
No final da tarde, experiencie conduzir em trenó puxado por renas e delicie-se com uma bebida quente tomada em redor de uma 
fogueira. 
Regresso para o hotel em Rovaniemi e jantar.
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3º dia – 6 de dezembro – (6ª feira) – ROVANIEMI
 
Pequeno almoço. 
Pela manhã faremos um safari para ir pescar num lago gelado. Este passeio leva-nos para norte, em motas de neves, ao longo do 
gelado rio Ounasjoki e através da floresta coberta de neve, até atingir o topo da montanha, de onde poderemos admirar a 
magnifica paisagem selvagem da Lapónia. 
 Continuando este caminho branco coberto de neve fresca, chegaremos então a um pequeno lago gelado. O silencio envolve-o 
enquanto o guia prepara a pescaria. Experimente a sua habilidade pescando de uma forma tradicional e grelhe o que pescou na 
fogueira acesa para o aquecer. Depois desta aventura, regresso a cidade para um merecido descanso. 
 
Almoço. Durante a tarde iremos tomar conhecimento do verdadeiro espírito do Ártico. Uma aventura em sapatos de neve 
através desta pitoresca região. Experiencie o silencio e a beleza de uma floresta durante o inverno. Descanse um pouco junto a 
uma fogueira e tome um pequeno snack enquanto que o único som que escuta é o silencio da floresta e da fogueira. 
Regresso ao hotel e jantar.
 
 
 
4º dia – 7 de dezembro – (sábado) – 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 transfer ao hotel para almoço. 
 
Após o almoço saída para o centro da cidade para um passeio a pé incluindo o mercado de natal. 
Regresso ao hotel ao final da tarde, jantar e alojamento.
 
 
 
5º dia – 8 de dezembro – (domingo) – 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 ao aeroporto de 
Helsínquia para voo Finnair com partida às 19h45 destino a Lisboa. Chegada pelas 22h35.
 
Fim da viagem
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Base de quarto duplo 

Suplemento quarto individual 

PREÇO POR PESSOA Mínimo de 10 participantes

2.380 €

430 €

 

• 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****;
 
• 7 refeições conforme itinerário;
 
• Todas as visitas mencionadas no itinerário ;
 
• Todas as entradas mencionadas no programa;
 
• Fatos térmicos para utilização durante 3 dias;
 
• Todos os impostos aplicáveis;
 
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante 
de 151.80€ (à data de 29/01/2019) – a reconfirmar e atualizar 
na altura da emissão da documentação;
 
•  Seguro Multiviagens VIP;
 
 
 

O PREÇO INCLUÍ

NOVAS FRONTEIRAS

Fátima Mendes
T: (+351) 210 536 596 | M: (+351) 960 477 250
Email: fatima@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa
 
RNAVT 7281
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• 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.

O PREÇO NÃO INCLUÍ


