
Kakslauttanen Resort  
Inverno 2021/2022 Acomodações 
 
East Village 
01 Novembro 2021 - 30 Abril 2022 
Todos os preços de acomodação incluem impostos locais, café da manhã buffet. 
 

CABANA PEQUENA 

1 cama de casal para 2 pessoas e 1 beliche para 2 pessoas, capacidade máxima 4 pessoas 

 Diária em 
Estação Intermediária 

Diária em  
Alta Estação 

 01.11.21 - 27.11.21 
01.03.22 - 30.04.22 

28.11.21 – 28.02.22 

Ocupação Individual € 251 € 313 
Ocupação Dupla € 306 € 383 
Adulto Extra € 119 € 143 
Criança menor de 12 anos € 103 € 126 

CABANA GRANDE PARA 2 PESSOAS OU CASA TRADICIONAL 
Cabana Grande para 2 pessoas com uma cama de casal para 2 pessoas, capacidade máxima 2 pessoas 

Casa tradicional com uma cama de casal para 2 pessoas e uma cama pequena, pode atender máximo 2 adultos 
e uma criança pequena 

Ocupação Individual € 286 € 356 
Ocupação Dupla € 350 € 433 
Criança menor de 12 anos € 118 € 142 

CABANA GRANDE PARA 5 PESSOAS 
2 quartos com 1 cama de casal para 2 pessoas, 1 beliche para 2 pessoas, 1 sofá-cama para 1 pessoa na sala de 

estar, 2 banheiros separados, capacidade máxima 5 pessoas 
Ocupação Individual € 288 € 356 
Ocupação Dupla € 350 € 433 
- Adulto Extra € 133 € 165 
Criança menor de 12 anos € 118 € 142 

SUÍTE QUEEN 
Suíte Deluxe com serviço VIP incluso (traslado privativo do aeroporto de Ivalo, serviço de bagagem, cesta de 

boas-vindas, serviço diário de lareira, limpeza diária). Uma cama de casal, banheiro de luxo, banheira interior e 
exterior, capacidade máxima 2 pessoas e uma criança pequena 

Ocupação Individual € 826 € 952 
Ocupação Dupla € 1006 € 1152 
Criança menor de 12 anos € 330 € 380 

APOSENTO DE NÚPCIAS 
Lodge especial de terra com telhado de grama, 1 cama de casal, banheiro de luxo, limpeza diária incluída, 

capacidade máxima 2 pessoas 
Ocupação Individual € 524 € 604 
Ocupação Dupla € 648 € 741 

 
 



PEQUENO IGLU DE VIDRO 
2 camas de solteiro, 1 toalete, chuveiro e sauna em prédio separado,  

capacidade máxima 3 pessoas com uma cama extra 
Ocupação Individual € 273 € 315 
Ocupação Dupla € 338 € 386 
- Adulto Extra € 128 € 145 
Criança menor de 12 anos € 108 € 127 
	
West Village 
01 Novembro 2021 - 30 Abril 2022 
Todos os preços de acomodação incluem impostos locais, café da manhã buffet. 
 

CABANA PEQUENA 

1 cama de casal para 2 pessoas e 1 beliche para 2 pessoas, capacidade máxima 4 pessoas 

 
Diária em 

Estação Intermediária 
Diária em  

Alta Estação 

 
01.11.21 - 27.11.21 
01.03.22 - 30.04.22 28.11.21 – 28.02.22 

Ocupação Individual € 377 € 470 
Ocupação Dupla € 458 € 572 
- Adulto Extra € 173 € 217 
Criança menor de 12 anos € 151 € 192 

CABANA GRANDE PARA 6 PESSOAS 
2 quartos com 1 cama de casal para 2 pessoas, 2 camas de solteiro para 1 pessoa cada, 1 beliche para 2 

pessoas na sala de estar, 2 banheiros separados, capacidade máxima 6 pessoas 
Ocupação Individual € 429 € 535 
Ocupação Dupla € 526 € 652 
- Adulto Extra € 198 € 246 
Criança menor de 12 anos € 172 € 216 

CABANA GOLD DIGGER 
1 cama de casal para 2 pessoas, 1 beliche para 2 pessoas, capacidade máxima 4 pessoas 

Localizada na margem do Gold Creek, a 10 minutos a pé da recepção e restaurante 
Ocupação Individual € 378 € 470 
Ocupação Dupla € 458 € 572 
- Adulto Extra € 173 € 218 
Criança menor de 12 anos € 152 € 192 

PEQUENO IGLU DE VIDRO 
2 camas de solteiro, 1 toalete, chuveiro e sauna em prédio separado,  

capacidade máxima 3 pessoas com uma cama extra 
Ocupação Individual € 272 € 315 
Ocupação Dupla € 338 € 386 
- Adulto Extra € 128 € 146 
Criança menor de 12 anos € 109 € 128 

 
GRANDE IGLU DE VIDRO PARA 4 PESSOAS 



4 camas de solteiro, 1 chuveiro com wc, capacidade máxima 5 pessoas com uma cama extra 
Ocupação Individual € 609 € 703 
Ocupação Dupla € 609 € 703 
- Adulto Extra € 230 € 266 
Criança menor de 12 anos € 200 € 230 

IGLU DE VIDRO KELO 
1 cama de casal para 2 pessoas e 1 beliche para 2 pessoas na parte da cabana,  

2 camas de solteiro na parte do iglu, capacidade máxima 6 pessoas 
Ocupação Individual € 825 € 925 
Ocupação Dupla € 825 € 925 
- Adulto Extra € 306 € 345 
Criança menor de 12 anos € 268 € 299 
	
Iglu De Vidro Kelo Luxo 
Novo para a temporada de inverno de 2018/19, uma grande acomodação premium incluindo 3 quartos 
em chalé de madeira com banheiro privativo e chuveiro para 2 pessoas cada,  
3 quartos em iglu de vidro para 2 pessoas cada, mais uma grande sala de estar e área comum, e uma 
área de sauna. 
 
Capacidade máxima 12 pessoas 
O preço inclui traslados para o aeroporto de Ivalo, serviço diário de lenha para lareira (antes das 
22:00h), limpeza diária, cesta de boas-vindas e serviço de bagagem 
 
Até 4 pessoas 
Adulto Extra 
Criança Extra 

€ 3259 / noite 
€ 306 / noite 
€ 262 / noite 

Chef Privativo 
€ 481 (mínimo 4 horas) 
Hora Extra - € 115 
Suplemento Domingo - € 222 extra 

Garçon Privativo 
€ 286 (mínimo 3 horas) 
Hora Extra - € 66 
Suplemento Domingo - € 158 extra 

 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
• Café da manhã: Oferecemos a todos os hóspedes um saboroso e farto buffet de café da manhã 
incluso no preço do quarto. 
 
Jantar Obrigatório diariamente: 
- Aplicável para todos os hóspedes 
• € 60 / adulto 
• € 38 / crianças menores de 12 anos 
 
Jantar de Natal Obrigatório em 24.12.21: 
- Aplicável para todos os hóspedes 
• € 196 / adulto 
• € 156 / crianças menores de 12 anos 
 
Jantar de Ano Novo Obrigatório em 31.12.21: 
- Aplicável a todos os hóspedes 



• € 218 / adulto 
• € 186 / crianças menores de 12 anos 
 
SERVIÇOS ADICIONAIS: 
Estes serviços não estão incluídos no preço do quarto. Por favor reserve os serviços com antecedência 
para garantir disponibilidade. 
- Limpeza diária - € 13 / dia / por pessoa 
- Manuseio de bagagem - € 10 / pessoa / percurso 
- Traslado de / para o Aeroporto de Ivalo - € 29 / adulto / percurso. Crianças menores de 12 anos - € 
14,5 / percurso. Por favor nos informe sobre o seu horário de voo no momento da reserva. Para 
opções de traslado privativo, por favor envie consulta para o nossa escritório de reservas  
- Por favor especifique a idade da criança, se viajando com crianças 
- Serviço de lenha para lareira - € 35. Por razões de segurança nossa equipe acenderá o fogo em sua 
lareira, inclui uma caixa de lenha, e a recarga de lenha custa € 15 
- Por favor observar: a Suíte Queen e o Iglu de Vidro Kelo Luxo incluem um pacote VIP com: traslados 
privativos aeroporto de Ivalo, manuseio de bagagens, limpeza diária, serviço diário de lareira, cesta de 
boas-vindas. Aposento de Núpcias inclui limpeza diária  
- Para crianças menores de 3 anos pode ser fornecido um berço a € 50 / dia. Lençóis frescos serão 
fornecidos sob pedido 
 
TODAS AS CABANAS 
- Todas as cabanas estão equipadas com banheiro e chuveiro (com secador de cabelo, toalhas, 
shampoo e sabonete líquido), sauna, lareira, kitchenette (com geladeira e outros equipamentos 
essenciais de cozinha). Pode-se comprar pequenos lanches e bebidas na recepção 
- As cabines podem acomodar de 2 a 6 pessoas. Por favor mencionar o número de hóspedes no 
momento da reserva 
- Tarifa especial disponível para hóspedes com estadia de 7 noites ou mais na temporada intermediária, 
por favor nos contatar para mais Informações 
 
IGLUS DE VIDRO 
- Ao fazer o check-in, por favor deixar sua bagagem na sala de bagagens da recepção, recomendamos 
trazer apenas uma pequena sacola de itens essenciais para os iglus 
- Pequenos Iglus de vidro têm 2 camas de solteiro, cada iglu tem um pequeno toalete e um lavatório 
dentro. É possível adicionar uma cama extra. Capacidade máxima 3 pessoas. Todos os nossos Iglus de 
Vidro têm camas de solteiro, a menos que seja solicitado juntá-las 
- Grandes Iglus de vidro têm 4 camas de solteiro, incluindo um chuveiro, um toalete e um lavatório 
dentro. É possível adicionar uma cama extra. Capacidade máxima 5 pessoas 
- Chuveiros e saunas localizados em prédio a curta distância. Os hóspedes podem desfrutar a sauna à 
noite das 17:00h às 22:00h, enquanto o chuveiro funciona 24 horas por dia. Há toalhas, sabonete 
líquido, shampoo e secador de cabelos disponíveis 
- Há tomadas de energia dentro de cada iglu, por favor traga qualquer adaptador, se necessário 
- A temperatura dentro dos iglus de vidro é em torno de 21 ℃ 
- Pedimos aos nossos hóspedes de Iglu de Vidro que não toquem no vidro, não joguem água nem 
joguem objetos no telhado de vidro 
 
IGLUS DE NEVE 
- A construção de iglus de neve é dependente do tempo, geralmente estão prontos no final de 
dezembro 
- A capacidade máxima do Iglu de Neve é de 4 pessoas. Não há toalete nem pia dentro 
- Para os Iglus de Neve, por favor pedir o seu saco de dormir e instruções na recepção quando terminar 
o seu jantar à noite 
 
IGLUS DE VIDRO KELO 
- Todos os Iglus de Vidro Kelo estão equipados com banheiro e chuveiro (com secador de cabelo 



toalhas, shampoo e sabonete líquido), sauna, lareira, kitchenette (com geladeira e outros equipamentos 
essenciais de cozinha). Pode-se comprar pequenos lanches e bebidas na recepção 
- Iglus de Vidro Kelo podem acomodar até 6 pessoas (1 cama de casal, 2 camas de solteiro no Iglu de 
Vidro e 2 beliches) 
- Limpeza diária é fornecida para os nossos hóspedes em Iglus de Vidro Kelo 
 
CHECK-IN / CHECK-OUT E MUDANÇA DE ACOMODAÇÃO 
- O check-in é realizado das 14:00h às 15:00h. Você pode deixar sua bagagem na sala de bagagens se 
chegou cedo ou está esperando para fazer o check-in em um novo quarto - Check-out é às 10:00h 
- Você está convidado a participar de algumas atividades enquanto aguarda o check-in 
- Se você tem estadia em ambas East e West Village, nós fornecemos serviço de transporte gratuito 
entre os vilarejos, por favor verificar o tempo com a nossa recepção na chegada 
- Temos muitos trenós de madeira que nossos hóspedes podem usar para levar suas bagagens para 
os quartos quando há neve no chão, é divertido! Se preferir que cuidaemos da bagagem para você, 
você pode pedir serviço de bagagem com antecedência, por favor consultar valores  
 
 
 
 

Kakslauttanen Resort  
Inverno 2021/2022 - Excursões e Experiências 
01 Novembro 2021 - 30 Abril 2022 
Por favor notar que algumas das nossas atividades dependem das condições meteorológicas. 
 
Visita à Casa do Papai Noel Duração  Adulto Criança Mínimo Observações  

Individual 1,5 hora € 78 € 44 1 pax Traslado não incluído 

Ticket Família 1,5 hora  € 190 3 pax 
Para 2 adultos e 1-2 
crianças. Criança adicional 
€ 21. Traslado não incluído. 

Visita Privativa 1,5 hora  € 510  
Máx. 5 pessoas.  
Pessoa adicional € 99. 
Traslado não incluído. 

Traslado de retorno de Saariselkä / 
Kiilopää  € 27 € 20  Embarque 16:00h 

Traslado de retorno de East Village  € 9 € 5  Embarque 16:15h 
- 01.12.21 - 07.01.22: Disponível às terças, quartas, sextas e sábados 
- 08.01.21 - 21.04.22: Disponível às terças e sextas-feiras 
- Visita privativa em sua data preferida pode ser providenciada mediante solicitação 
- Preço para crianças é aplicável para crianças de 2 a 11 anos 
  
Visita Kakslauttanen Arctic Resort 
Incluindo Iglus de Vidro, Galeria 
de Arte, Loja de Design Lapão e 
Torre Iglu 

Duração  Adulto Criança Mínimo Observações  

Inclui bebida quente não alcoólica € 36 € 16 
Inclui bebida quente alcoólica 

1 hora 
€ 40 - 

4 pax Tour guiado 

- Ticket disponível na recepção. 
- Os hóspedes podem desfrutar bebida quente no restaurante após o tour. 
 



Jantar Especial Lapão Adulto Criança Mínimo Observações  
Menu 3 pratos Salmão Grelhado no 
Carvão € 76 € 50 

Menu 3 pratos Filé de Javali € 79 € 50 
Menu 3 pratos Filés de Alce € 91 € 62 
Menu 3 pratos Filé de Rena € 93 € 62 
Caranguejo-Rei € 31  

1 pax A reserva precisa ser feita com 
antecedência de 2 dias úteis 

Se você tiver alguma necessidade dietética especial, por favor avisar com antecedência. 
 
Sauna a Vapor e Piscina de Gelo Duração Preço Máximo Observações  
Pequena Sauna a Vapor € 469 € 469 
Grande Sauna a Vapor 

2 horas 
€ 980 € 980 

Pessoa adicional € 48 

A Experiência da Piscina de Gelo está incluída e são fornecidas meias de lã, por favor notar que a piscina de gelo 
está disponível apenas na East Village e depende do clima. 
 
Esqui Nórdico e Sapatos de Neve Duração  Por Pax Mínimo Observações  

Aula de Esqui Nórdico com Instrutor 1 hora € 54 2 pax Hora adicional € 49 
Esqui Nórdico Diário e Aluguel de 
Sapatos de Neve 24 horas € 23 1 pax Taxa semanal € 136 

Aluguel de Roupa Térmica incluindo 
botas 24 horas € 18 1 pax Taxa semanal € 123 

Aluguel de Botas de Inverno 24 horas € 10 1 pax Taxa semanal € 62 
- Ao fazer a Aula de Esqui Nórdico, os hóspedes podem manter o equipamento de esqui por 24 horas. 
- Roupa térmica incluída. 
- O equipamento pode ser alugado no local, por favor perguntar à nossa recepção. 
 
Husky Safári Duração  Adulto Criança Mínimo Observações  

2H Husky 2 horas 
2,5 horas 

€ 124 
€ 174 € 77 2 pax Dividindo, inclui bebida quente 

Próprio, inclui bebida quente 

€ 169 
€ 218 € 109 Dividindo, inclui almoço 

Próprio, inclui almoço 4H Husky 4 horas 
€ 218 - 

2 pax 
Próprio, inclui almoço 

Busca à Aurora Boreal com 
Husky 2 horas € 148 € 118 2 pax Dividindo, inclui bebida quente 

Safári Noturno Husky na 
Natureza Selvagem 

2 dias € 850 - 2 pax Próprio, inclui pensão completa 
e alojamento 

- Traslados, roupas térmicas, botas de inverno e luvas são fornecidos. 
- Compartilhado: Duas pessoas para cada trenó. Uma pessoa senta no trenó, a outra vai de pé e dirigindo atrás, 
na metade do caminho pode-se trocar quem guia. Próprio: nesta opção o trenó é só para você. 
- Favor notar: Consulte ‘Informações Gerais Importantes’ para qualificações de participação. 
- O Safári Noturno Husky depende do clima e pode ser cancelado a curto prazo. 
 
Safári Visita a Renas Duração  Adulto Criança Mínimo Observações  

€ 131 € 65 Compartilhado, inclui 
almoço Visita a Renas com moto de neve 3 horas 

€ 175 - 
4 pax 

Próprio, inclui almoço 
- Traslados, roupas térmicas e equipamentos necessários são fornecidos. 



- Favor notar: Consulte 'Informações Gerais Importantes' para qualificações de participação para o 
safári em moto de neve. 
 
 
Safári de Renas Duração  Adulto Criança Mínimo Observações  
2H Renas 
Visita ao vilarejo Sami 
Kakslauttanen, inclui o laço 

2 horas € 88 € 56 2 pax Inclui bebida quente 

2H Renas no vilarejo Sami 
Purnumukka 2 horas € 129 € 60 2 pax Inclui bebida quente 

Busca à Aurora Boreal com Renas 2 horas € 96 € 56 2 pax Inclui bebida quente 
- Máximo 2 adultos no mesmo trenó. 
- Traslado, roupas térmicas, botas de inverno e luvas são fornecidas. 
 
 
Passeio de Trenó de Cavalo Duração  Adulto Criança Mínimo Observações  
Romântica Busca à Aurora Boreal 
com Trenó de Cavalo para 2 
pessoas 
* Reserva com 1 semana de 
antecedência 

1 hora € 330   Preço para 2 pessoas 
incluindo vinho espumante 

Busca à Aurora Boreal com Trenó 
de Cavalo 1,5 hora € 112 € 64 2 pax Compartilhado, inclui 

bebida quente 
- Traslados, roupas térmicas, botas de inverno, luvas e capacete são fornecidos para outras opções. 
- Um Passeio Especial de Trenó de cavalo para a Casa do Papai Noel também está disponível mediante pedido, 
tanto de Kakslauttanen East Village como de Kakslauttanen West Village, favor nos contatar para mais detalhes. 
 
 
Safári a Cavalo Duração  Adulto Criança Mínimo Observações  

2H Passeio a Cavalo 2 horas € 112 € 92 2 pax Próprio, inclui bebida 
quente 

- Traslado, roupas térmicas, botas de inverno, luvas e capacete são fornecidos. 
- Por favor notar: Consulte ‘Informações Gerais Importantes’ para qualificações de participação. 
- O Passeio a Cavalo não é oferecido para crianças menores de 8 anos. 
 
 
Safári em Moto de Neve Duração  Adulto Criança Mínimo Observações  

€ 95 € 52 Compartilhado, inclui bebida 
quente 2H Moto de Neve 2 horas 

€ 133 - 
2 pax 

Próprio, inclui bebida quente 

€ 118 € 67 Compartilhado, inclui bebida 
quente 4H Moto de Neve 4 horas 

€ 158 - 
2 pax 

Próprio, inclui bebida quente 

€ 113 € 67 Compartilhado, inclui bebida 
quente Busca à Aurora Boreal com  

Moto de Neve 3 horas 
€ 153 - 

2 pax 
Próprio, inclui bebida quente 

Busca à Aurora Boreal com 
Trenó de Moto de Neve 

2,5 horas € 84 € 47 2 pax Compartilhado, inclui bebida 
quente 



Safári Noturno com Moto de 
Neve 2 dias € 630 - 3 pax Próprio, inclui pensão completa 

e alojamento 
Traslado ao Aeroporto de Ivalo  
com Moto de Neve 

 € 370 - 4 pax Próprio 

- Roupas térmicas, botas de inverno, luvas, máscara de moto de neve e capacete são fornecidos. 
- Compartilhado: Duas pessoas para cada moto de neve. Uma pessoa dirige e a outra senta atrás, na metade do 
caminho pode-se trocar de motorista. Próprio: nesta opção a moto de neve é só para você. 
- Por favor notar: Consulte ‘Informações Gerais Importantes’ para qualificações de participação. 
 
 
Passeio de Tanque de Neve Duração  Adulto Criança Mínimo Observações  

2H Passeio em Tanque de Neve 2 horas € 118 € 65 2 pax Inclui bebida quente 
Busca à Aurora Boreal com  
Tanque de Neve 

2-2,5 
horas € 129 € 71 2 pax Inclui bebida quente 

- O tanque de neve é quente por dentro, então não é fornecida roupa térmica no Passeio em Tanque de Neve. No 
entanto recomendamos o uso de roupas quentes caso saia do tanque em algum momento do passeio. 
 
 
Passeio de um dia ao Lago Inari 
com Pesca no Gelo, Moto de Neve 
e Cutura Sami 

Duração  Adulto Criança Mínimo Observações  

Opção 1 - com Trenó de Moto de 
Neve, incluindo Pesca no Gelo e 
Visita ao Museu Sami Siida 

9 horas € 271 € 140 2 pax 

Opção 2 - com Moto de Neve 
compartilhada, incluindo Pesca no 
Gelo e Visita ao Museu Sami Siida 

9 horas € 300 € 180 2 pax 

Opção 3 - com Moto de Neve para 
uma pessoa, incluindo Pesca no 
Gelo e Visita ao Museu Sami Siida 

9 horas € 334 - 2 pax 

Terças e sábados, saída 
para mínimo 2 pax, saída 
diária disponível com 
mínimo 4 pax. O Museu 
Siida está fechado às 
segundas-feiras. 

- Inclui translados do Kakslauttanen Arctic Resort, roupas térmicas, pesca no gelo, almoço com sopa e visita ao 
Museu Sami Siida. 
- Compartilhado: Duas pessoas para cada moto de neve. Uma pessoa dirige e a outra senta atrás, na metade do 
caminho pode-se trocar de motorista. Próprio: nesta opção você tem a moto de neve só para você. 
- Por favor notar: Consulte ‘Informações Gerais Importantes’ para qualificações de participação. 
- Totalmente não reembolsável ao fazer a reserva. 
 
 
Quebra-gelo Sampo Duração  Adulto Mínimo Observações  

€ 1698 2 pax 
€ 1550 3 pax 

Excursão de Dia Inteiro com o  
Quebra-gelo Sampo 13 horas 

€ 1475 4 pax 

Traslado e almoço de 3 pratos 
incluídos 

- A viagem de Kakslauttanen para Kemi é de cerca de 5 horas / uma direção. 
- O cruzeiro no Sampo é de 4 horas. 
- Totalmente não reembolsável ao fazer a reserva. 

 


