LAPÓNIA
5DIAS – 4NOITES
ALOJAMENTO
BEAR´s LODGE

Desde
835€/pessoa
+

Voos

DOMINGO – QUINTA-FEIRA
6 de Janeiro - 17 de Março de 2019
BEM-VINDO A POHTIMO
No coração do campo rochoso da Lapónia, há um aconchegante e íntimo ninho idílico chamado Bear´s Lodge. É uma
combinação única de natureza selvagem, tranquilidade e atividades de alta qualidade, todas adequadas ao ambiente
da Lapónia. Localizado a apenas meia hora de distância da cidade ártica de Rovaniemi, o Bear’s Lodge é um dos
poucos destinos originais que têm aquela atmosfera. Ouça o silêncio. Sinta a verdadeira Lapónia.
PREÇO:

835€

ADULTO EM QUARTO Duplo
CRIANÇAS 4 - 14 ANOS *
EM CAMA EXTRA EM QUARTO DUPLO
CRIANÇAS 4 – 14 ANOS
NO QUARTO DUPLO COM UM ADULTO / 2 CRIANÇAS PARTILHANDO QUARTO DUPLO

586€
685€
728€

ADULTO EM CAMA EXTRA

* Nota: Apenas os 24 € correspondentes à foto com o Pai Natal serão cobrados por crianças menores de 4 anos,
desde que não seja necessária cama extra, o resto dos serviços é gratuito. (Berço grátis e disponível a pedido).

SUPLEMENTOS
Suplemento de quarto individual – 7Noites
Suplemento de chalé padrão – 7Noites
Suplemento chalé superior – 7Noites
Suplemento de condução individual
(Safari de Dia Inteiro - Pesca)
Suplemento para criança com mais de 140cm em mota de neve
(Safari de Dia Inteiro - Pesca)
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166/Adulto
215€/cabine
326€/cabine
68€/pessoa
68€/pessoa

T: 917416338

w: www.opcaotur.pt

PROGRAMA
DIA 1 DOMINGO – CHEGADA
Na chegada ao aeroporto de Rovaniemi, encontrará o seu motorista que o levará para o hotel.
Os hóspedes receberão equipamentos térmicos (macacão, botas, meias, cachecol, luvas, máscara de comando) do
Hotel Bear's Lodge no dia da chegada ou no dia 2.
- 17h00-20h00 Saunas non-stop no hotel
- Cocktail de boas-vindas
- 19h00-21h00 Jantar no restaurante do hotel
- Alojamento em quartos duplos
DIA 2 SEGUNDA - SAFARI DE MOTA DE NEVE COM PESCA NO GELO, 5h
- Pequeno-almoço buffet escandinavo no hotel
- Aprox. 09h30 - Encontro com o guia no lobby do hotel
- Partida para safari de mota de neve (Condução de 2 pessoas / mota de neve, crianças no trenó)
A pesca no gelo é um dos passatempos mais populares de inverno na Finlândia. A rota neste safari de mota de neve
leva-o a um lago remoto. Vai poder tentar a sua sorte na pesca no gelo e a captura servirá o seu almoço que será
preparado em cima do fogo aberto.
- Menu Almoço: prato principal + café e pão
- 15h00 Regresso ao hotel
- 17h00-20h00 Saunas non-stop no hotel
- 19h00-21h00 Jantar no restaurante do hotel
- Alojamento em quartos duplos

DIA 3 TERÇA – VIAGEM DE RAQUETES DE NEVE AO CAMPO HUSKY, 3h
- Pequeno almoço buffet escandinavo no hotel
- 10h00 Encontro com o guia no lobby do hotel
- Partida para viagem com raquetes de neve pela floresta.
Ao caminhar, você verá a beleza da natureza, a floresta silenciosa e a neve branca. Aprenderá sobre os animais da
Lapónia e a história das caminhadas com raquetes de neve. Se você tiver sorte, também poderá ver alguns animais
da Lapónia na floresta. Uma garrafa de água e um lanche energético são oferecidos para todos antes da partida.

Opçãotur | Viagens & Turismo – RNAVT 2603

E:geral@opcaotur.pt

T: 917416338

w: www.opcaotur.pt

No acampamento dos huskies, os simpáticos huskies dão as boas-vindas ao grupo. Familiarizar-se-á com estes
adoráveis animais árticos, a sua vida diária e treino. De seguida, todos farão um passeio de 15 minutos num trenó
puxado por um grupo de husky e, em seguida, uma bebida de frutas quentes é servido em volta de uma fogueira.
Observação: para pessoas muito jovens ou não-desportivas, as transferências para o acampamento Husky podem
ser fornecidas por trenós puxados por motos de neve ou de carro (8pax em vez de um sistema de transporte de
carro ou trenós no caso de mais de 8pax)
- 13h00 Chegada ao hotel
- 13h00-14h30 Almoço buffet no restaurante do hotel
- 17h00-21h00 Saunas non-stop no hotel
- 19h00-21h00 Jantar no restaurante do hotel
- Alojamento em quartos duplos

DIA 4 QUARTA-FEIRA - VISITA À QUINTA DE RENAS E VILA DO PAI NATAL, 6-7h
- Pequeno-almoço buffet escandinavo no hotel
- Aprox. 9h30 Encontro com o guia no lobby do hotel
- Transferência de autocarro para os locais de visita de hoje; Fazenda de renas e a vila do Pai Natal
Durante o dia, visitará a Quinta das Renas, onde antes da chegada poderá vivenciar a misteriosa cerimónia de
travessia do Círculo Ártico. Certificados pessoais da trevessia serão entregues após a excursão.
Todos poderão tentar as suas habilidades em condução de renas e obter uma carta de condução oficial.
Visitará ainda a Aldeia do Pai Natal (2 horas), onde terá tempo para fazer compras nas inúmeras lojas de souvenirs e
artesanato da Aldeia do Pai Natal, ou enviar cartões postais para a sua família e amigos através do Posto de Correios
do Pai Natal. (Foto com o Pai Natal incluída para crianças até aos 14 anos)
O almoço é servido durante o dia (dependendo do tamanho do grupo) (prato principal, café / chá e sobremesa)
- 15h00 / 16h00 Transfer de volta ao hotel
- 17h00-20h00 Saunas non-stop no hotel
- 19h00-21h00 Jantar de especialidades da Lapónia no restaurante do hotel
- Alojamento em quarto Duplo
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DIA 5 QUINTA-FEIRA – REGRESSO À CIDADE DE ORIGEM
- Pequeno almoço buffet escandinavo no hotel
- Check-out
- Transfer para o aeroporto
Tenha uma boa viagem de volta a casa!
O PREÇO INCLUI:
- Transfers de acordo com o programa
- Alojamento em quarto duplo (4 noites)
- Bebida de boas-vindas
- Refeições mencionadas
- Equipamento de Passeio (no geral, botas, cravos, cachecol, meias de lã, capacete)
- Passeios de mota de neve, condução 2 pessoas / mota de neve, combustível, manutenção, seguro limitado
(depósito Eur 980, - / condutor)
- Crianças de 4 a 14 anos no trenó, adolescentes no mota de neve
- Pesca no gelo
- Visita à quinta de renas, passeio de rena + carta de condução de rena
- Cerimónia de cruzamento do Círculo Ártico + certificado
- Visita à Aldeia do Pai Natal (2 horas)
- Foto com Pai Natal para crianças até aos 14 anos
- Passeio com raquetes de neve
- Visita ao acampamento Husky, 15 minutos de passeio Husky
- Passeio de esqui
- 1 Almoço na quinta de renas ou na Aldeia do Pai Natal
NOTA:
-As bebidas durante as refeições não estão incluídas no preço do pacote. Todas as bebidas devem ser pagas no local.
- A entidade promotora reserva-se o direito de alterar o programa e agendar de acordo com a legislação vigente,
condições meteorológicas e de neve.
- A entidade promotora reserva-se o direito de alterar o programa e agendar de acordo com a disponibilidade dos
serviços oferecidos.
- Os Menus mencionados no programa podem ser alterados.
- Todos os custos extras cobrados através da entidade promotora terão 10% de taxa de serviço adicionada.
- As mulheres grávidas não devem usar a mota de neve ou o trenó puxado pela mota de neve uma vez que as
vibrações e gases de escape podem ser prejudiciais.
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