
Tromso: A cidade da Aurora Boreal - 8 dias 
Go as you please INVERNO: 
TROMSO | 8 dias 
Oslo – Oslo 
Tour Code: TR5001 

Categoria: Go As You Please 

 

 

 
Dia a dia 

Serviços baseados em transporte público e em base individual  
- Não há tour leader  
- Importante verificar horários atualizados nos vouchers 

  

Dia 01: OSLO 

Chegada no aeroporto de Gardemoen e traslado regular para pernoite no Scandic Airport Hotel****. 

  

Dia 02: OSLO - TROMSO 

Após o café da manhã no hotel, traslado regular ao aeroporto para embarque pela Norwegian para Tromso. 
Chegada e traslado, que estará esperando na saída com uma placa com seu nome para transporte ao hotel 
confirmado. 

  

Dia 03: TROMSO 

Hoje, passeio para ver a cultura Sami com trenó de renas. Experimente dirigir um trenó de renas na neve e 
conhecer como é a vida dos Samis.  
Saída do Scandic Ishavshotel às 09:00h, ou participar de um passeio noturno com saída às 17:00h, com 
possibilidade de apreciar a famosa Aurora Boreal.  
Duração dos passeios: 7 horas. Incluindo: traslados, uma refeição quente, roupas térmicas e guia em inglês. 
Reserva antecipada. 

  

Dia 04: TROMSO 



Após o café da manhã ou à noite, saída do Scandic Ishavshotel para um safári com moto de neve. Experimente 
dirigir uma moto de neve ou como passageiro (motorista precisa ter carteira de motorista válida) (distância 30km).  
Saída diariamente às 09:00h ou 17:00h. Reserva antecipada. Incluindo: traslados, uma refeição quente, roupas 
térmicas e guia em inglês. Duração do passeio: 4-5 horas. 

  

Dia 05: TROMSO 

Experimente dirigir um trenó de cães Husky (1 hora) ou como passageiro. Uma experiência fabulosa quando os 
cães pulam de alegria para andar nas trilhas cheias de neve.  
Saída do Scandic Ishavshotel às 09:00h ou 17:00h . Duração: 7 horas. Incluindo: traslados, roupas térmicas e guia 
em inglês. Duração do passeio: 4-5 horas. Duração incluindo traslados: 7 horas. 

  

Dia 06: TROMSO 

Dia livre para atividades pessoais, e à noite uma visita ao Vildernescentret, a 25min de Tromso, onde será servida 
bebida quente e você poderá grelhar salsichas na fogueira dentro de uma barraca sami ou deitar fora na neve 
sobre pele de rena enquanto espera pela Aurora Boreal, embora não seja garantido que ela vai aparecer. Um 
jantar típico está incluído, e também uma visita ao canil dos cães Husky.  
Duração: 4 horas. Incluindo: roupas térmicas, guia em inglês e traslados. Saídas em frente ao Hotel Radisson Blu 
às 18:15h, próximo ao Scandic Ishavshotel. 

  

Dia 07: TROMSO - OSLO 

Traslado regular ao aeroporto após o café da manhã para embarque pela Norwegian para Oslo. Chegada e 
traslado regular para pernoite no Scandic Hotel Airport****. 

  

Dia 08: OSLO 

Após o café da manhã, traslado regular ao aeroporto. 

 

Serviços incluídos 

- Traslado aeroporto de Tromso-hotel v.v. 
- Passeios e refeições conforme itinerário 
- 7 pernoites em hotel conforme itinerário ou similares 
- Parte aérea Oslo-Tromso v.v classe econômica com máx 23kg de bagagem livre 
- Café da manhã buffet diariamente 

 

Saídas 2015/16 

Diariamente, entre 15/11/15 - 31/03/16 

 

Tarifas 

Tarifas em Euros por pessoa: 

Hotel SCANDIC ISHAVSHOTEL**** 

Em apt Duplo: € 2076 
Suplemento Individual € 608 



3ª pessoa em Duplo: € 1693 
Criança entre 4-15 anos junto com adultos no mesmo apt: € 1231  


