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Passeio em trenó puxadopor 
cães Husky - Rovaniemi 

Passeio de moto-neve - 
Rovaniemi 

Navio Quebra gelo – Sampo - 
Kemi 

Iglú de Vidro Arctic Snow Hotel 
Rovaniemi 

ROVANIEMI, KEMI, ROVANIEMI (IGLÚS DE VIDRO) – 7 Dias

 
 
DIA 01 – DOMINGO - ROVANIEMI 
Chegada por conta própria a Rovaniemi e reunião 
com a guia acompanhante no hotel. 
Jantar e alojamento no Hotel Scandic Rovaniemi ou 
similar. 
 
DIA 02 -  SEGUNDA-FEIRA -  ROVANIEMI - ARCTIC 
SNOWHOTEL (IGLÚS DE VIDRO E HOTEL DE GELO) 
Café da manhã no hotel 
Após o check out sairemos de ônibus para conhecer 
dois animais únicos do ártico para quem a 
temperatura ideal é de 20 graus negativos. 
Conheceremos as renas, e além de ficarmos a 
conhecer mais sobre esta espécie, teremos também 
a oportunidade de fazer um pequeno passeio de 
trenó puxado por um dos animais (500 m). Faremos 
uma pausa para tomarmos uma bebida quente, e 
em seguida visitaremos os belos cães husky. Durante 
a visita os tratadores explicarão sobre esta raça 
especial de cães e faremos ainda um passeio de 
aproximadamente 7 km em trenós puxado por estes 
energéticos animais.  
Continuaremos de ônibus para a maravilhosa aldeia 
de Papai Noel, Joulupukin Pajakylä. Neste momento 
teremos cruzado o Círculo Polar e ali poderemos ver 
a lenda transformada em realidade: Papai Noel. 
Teremos tempo livre para explorarmos a aldeia, 
visitar o escritório do Papai Noel de  onde é possível 
enviar cartões postais selados oficialmente e ainda 
perambular pelas lojinhas de souvenirs. 
Ao final da tarde seguiremos para o Arctic 
Snowhotel, onde ficaremos alojados em confortáveis 
iglús de vidro com banheiro privado.  
 
 
 

 
 
Nesta noite, caso a aurora boreal decida nos brindar 
com a sua presença, poderemos observá-la dentro 
do nosso iglú quente e acolhedor.  
Desfrutaremos também de um belo jantar no 
restaurante Lumikartano. Este restaurante oferece 
um ambiente tipicamente Lapão, todo construído 
em madeira e com uma grande lareira aberta. 
Depois do jantar, poderemos ainda visitar o bar de 
gelo, onde as bebidas são servidas em copos feitos 
de gelo. 
Jantar e alojamento no Arctic Snow Hotel. 
 
DIA 03 – TERÇA-FEIRA – ROVANIEMI – KEMI 
(CRUZEIRO QUEBRA-GELO) 
Café da manhã no hotel 
Saída em ônibus de longa distância para Kemi, onde 
faremos um cruzeiro de 4 horas a bordo do navio 
quebra-gelo Sampo. Chegando ao navio quebra-gelo 
visitaremos a casa das máquinas, a ponte do 
comando e passaremos para o convés do navio para 
admirar o belo passeio pelo Ártico. Faremos uma 
parada e vestidos com trajes térmicos de borracha, 
desceremos para o mar aberto: a sensação de boiar 
no mar congelado é indescritível.  
Á hora de almoço será servida uma sopa quente no 
restaurante do navio. No final do passeio iremos até 
ao hotel onde faremos o nosso check in onde  
teremos tempo para relaxar um pouco.  
Á hora combinada saíremos de ônibus para 
visitarmos o Castelo de Neve e jantarmos no seu 
maravilhoso restaurante de gelo, uma experiência 
única que finalizará em beleza o nosso dia. 
Alojamento no Hotel Cumulus Kemi ou similar. 
 
DIA 04 – QUARTA-FEIRA – KEMI – ROVANIEMI 
Café da manhã no hotel 
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Sairemos pela manhã de regresso a Rovaniemi. 
No caminho visitaremos o Parque Ranua, o Zoo mais 
setentrional do mundo. Aqui poderemos ver mais de 
50 espécies de animais do ártico no seu habitat 
natural, a estrela do parque é sem dúvida o urso 
Polar e o seu filhote nascido em 2017. Após a hora 
de almoço continuaremos para Rovaniemi. 
Tarde livre para conhecer melhor a cidade ou fazer 
um passeio opcional.  
Alojamento no Hotel Scandic Rovaniemi ou similar. 
 
DIA 05 – QUINTA-FEIRA – ROVANIEMI 
Café da manhã no hotel  
Sairemos pela manhã até uma fazenda onde 
faremos um passeio de moto-neve, passearemos 
por caminhos na floresta congelada e faremos uma 
parada no caminho para tomarmos uma bebida 
quente e nos aquecermos um pouco. Após o passeio 
regressaremos de ônibus ao hotel. 

Teremos algum tempo livre durante a tarde e após a 
hora do jantar sairemos de ônibus até um local fora 
da cidade em busca da aurora boreal. Chegando ao 
local, nos sentaremos ao redor de uma fogueira 
assando marshmallows e com sorte veremos as 
luzes do norte dançando no céu. 
Após esta experiência, regressaremos ao hotel.   
Alojamento no Scandic Rovamiemi Hotel ou similar.  
 
DIA 06 – SEXTA-FEIRA – ROVANIEMI 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã visitaremos o museu Artikum, onde 
aprenderemos sobre a história, cultura e natureza 
do ártico. Após a visita regressaremos ao hotel e 
teremos a tarde livre para nos despedirmos desta 
bela região e da sua capital.  
Alojamento no Scandic Rovamiemi Hotel ou similar.   
 
DIA 07 – SÁBADO – ROVANIEMI 
Café da manhã no hotel  
Fim dos nossos serviços. 

 
DATAS DAS SAÍDAS GARANTIDAS 2018 
 

Início – Rovaniemi Final – Rovaniemi Código de reserva 
21 JANEIRO 27 JANEIRO LEYLAP 0121 

04 FEVEREIRO 10 FEVEREIRO LEYLAP 0204 
11 FEVEREIRO 17 FEVEREIRO LEYLAP 0211 

 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 
 

 Guia acompanhante bilingue Português/Espanhol durante todo o percurso 
 5 Noites de acomodação nos hotéis mencionados 
 1 Noite de acomodação em Iglú de vidro – dia 2 
 3 jantares – 1 no Hotel Scandic Rovaniemi, 1 no restaurante Lumikartano no Arctic Snow Hotel , 1 
no Restaurante de gelo do Castelo de Neve 

 Roupa térmica de inverno a partir do dia 02 ao dia 07 do roteiro, (macacão, balaclava, luvas, botas, 
cachecol e capacetes)  

 Visita à aldeia de Papai Noel Joulupukin Pajakylä  – dia 2 
 1 Passeio para visitar uma fazenda de renas e outra de cães husky – incluindo um passeio em trenó 
puxado por renas de 500m e um passeio de 7km em trenó puxado por cães husky – dia 2 

 Serviço de ônibus privado de longa distância - dia 2 a 3 
 1 Cruzeiro de 4 horas no navio quebra-gelo Sampo (sopa incluída) – dia 3 
 1 Passeio de 3h: safari de moto-neve  dia 5 
 1 Passeio noturno em busca da aurora boreal – dia 5 
 Entrada no Museu Artikum – dia 6 
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 Maleteiros em todos os hotéis (com exceção de Rovaniemi no primeiro e no último dia) – máximo 
1 mala de 20 kg por pessoa + 1 mala de mão 

 
PREÇOS BRUTOS EM EURO POR PESSOA 
 

 Preço por pessoa em quarto duplo EUR 2.365,00 
 Suplemento individual EUR 675,00 
 Preço por pessoa em apartamento duplo + cama extra EUR 2.280,00 
 Preço para criança até 11 anos em cama extra no quarto dos pais EUR 1926 
(máximo 1 criança por quarto) 

 
CONDIÇÕES GERAIS 
 

 Devido ao pré pagamento de alguns serviços, no ato da reserva será cobrado um depósito de 
garantia de 25% do valor total do tour – este depósito não é reembolsável em caso de 
cancelamento 

 O restante do pagamento deverá ser efetuado o mais tardar até 60 dias antes do início do tour 
 Por regras de segurança, crianças com altura menor de 1,40m não poderão dirigir a moto neve, 
irão em um trenó puxado pelo veículo 

 O passeio de moto neve prevê duas pessoas por veículo.  Casa deseje ir sozinho na moto neve, será 
cobrado um suplemento individual de EUR 70,00 – este passeio inclui um seguro em caso de 
acidente mas tem uma franquia de EUR 900 por pessoa. Existe a possibilidade do cliente pagar um 
suplemento de EUR 15 diretamente no local e nesse caso a franquia desce para EUR 150 

 Reservamos o direito de alterar o itinerário por motivos de ordem operacional 
 
NOTAS IMPORTANTES 

 
 Máximo de 1 criança por apartamento junto com os pais 
 Aconselhamos os clientes a trazerem roupa interior térmica para reforçar o isolamento e conforto, 
e também, gorro, cachecol, luva, sapatos quentes e confortáveis e um bom casaco 

 Aconselhamos todos os clientes a fazerem um seguro de viagem no Brasil que cubra todas as 
despesas médicas e de repatriamento em caso de acidente durante o tour, assim como as 
despesas em caso de cancelamento da reserva por parte do cliente 

 A aurora boreal é um fenómeno natural, o seu avistamento depende única e exclusivamente das 
condições climáticas e como tal não está garantido 

 
 


