
Lapônia Fabulosa / 6 dias 2019 
Saariselkaa – Rovaniemi / 6 dias 

Tour Code: BDMFLV 
Guia em espanhol e inglês/português 

 
 

Dia a dia 

Dia 01 / Seg: SAARISELKAA 

Chegada ao aeroporto de Ivalo e traslado regular ao hotel para check-in. Saariselkaa está localizada no 

extremo norte da Lapônia finlandesa, área conhecida pelo famoso resort de esqui Inari-Saariselkaa. 

Seus parques nacionais, lagos, rios e colinas oferecem uma variedade de atividades durante todo o 

ano. Durante os meses de inverno, há grandes chances de presenciar a dança das Luzes do Norte no 

céu ártico. O vilarejo de Saariselkaa é um dos destinos turísticos mais procurados no norte da Finlândia 

e oferece uma grande variedade de serviços. Na região de Inari, a cultura Sami continua em grande 

evidência no cotidiano dos habitantes, fazendo com que seus visitantes tenham a oportunidade de 

vivenciar a Lapônia de forma verdadeira.  

Resto do dia livre. Durante o check-in por favor solicite sua carta de boas-vindas da Destination 

Management, onde encontrará a informação do horário de encontro com seu guia acompanhante que 

estará lhe entregando sua vestimenta térmica. Esta excursão lhe levará ao acampamento da Aurora 

Boreal, situado a 20 quilômetros de Saariselka. Traslado em ônibus ou moto de neve (conforme 

preferência). No acampamento encontrará o Teatro Aurora Borealis, construído dentro de dois gigantes 

iglus de neve, que exibem um filme sobre as lendas e realidades deste fenômeno natural, com fotos 

espetaculares da Aurora Boreal. Tempo também para percorrer os arredores do local, conhecer o bar 

do iglu ou desfrutar de um curto passeio de trenós. Poderá também deitar-se no observatório de neve e 

admirar o céu do Norte e saborear os tradicionais hambúrgueres de rena, servidos na cabana de 

madeira Kammi. Não esqueça de sua câmera fotográfica! Com um pouco de sorte e se o céu estiver 



claro, poderá testemunhar a Aurora Boreal. O guia passará as informações de como fotografar uma 

Aurora Boreal e terá tripés a disposição. 

Opcional: UMA NOITE PARA RECORDAR EM MOTO DE NEVE 

18:00-23:00h - Preço por pessoa Euro 198 

Inclui: Traslado, jantar lapão tradicional, pão fresco e manteiga, água e suco de frutas silvestres, torta 

de frutas silvestres, café e chá. Requer pré-reserva. 

 

Dia 02 / Ter: SAARISELKAA 

Pela manhã, prepare-se para uma atividade ao ar fresco, seguindo os passos dos Samis, o safári de 

raquetes de neve. Seu guia lhe dará toda a explicação necessária de como movimentar-se com as 

raquetes de neve, para que possa caminhar com segurança na neve pura e branca da Lapônia. Nesta 

atividade pode-se desfrutar a pureza do ar ártico e a verdadeira sensação de inverno nos bosques do 

Norte. Explorando a natureza, descubra as Colinas do Parque Nacional de Urho Kekkonen, ao redor de 

Saariselkaa. Para esta tarde recomendamos desfrutar a sauna para relaxar seus músculos depois da 

atividade da manhã.  Durante o safári você estará confortavelmente instalado em um trenó (puxado por 

motos de neve) para desfrutar a paisagem da região. Seu guia lhe levará para o distrito das montanhas, 

de onde se tem uma vista magnífica da bela paisagem e do céu do Norte. Continuação para uma casa 

de campo idílica na colina, onde será servida uma bebida quente enquanto apreciamos a natureza. Com 

um pouco de sorte o céu estará claro e poderemos apreciar a lua, as estrelas, e até a Aurora Boreal 

pode aparecer! 

Opcional: AVENTURA NA NEVE COM FATBIKES  

13:00-16:00h - Mínimo 2 pessoas - Preço por pessoa Euro 95 

Opcional: AURORA BOREAL COM PASSEIO DE TRENÓ (sem dirigir)  

Puxados por motos de neve, mínimo 4 pessoas - Preço por pessoa Euro 89 

 

Dia 03 / Qua: SAARISELKAA - SINETTAA 

Após o café da manhã a aventura continua em direção a Sinettaa, a 25 quilômetros de Rovaniemi. 

Neste trajeto visitaremos um dos maiores destaques do programa, a Fazenda de renas com passeio de 

trenó. Neste passeio você será recebido por verdadeiros Samis, que lhes apresentará à cultura indígena 

e economia de renas da Lapônia. Você aprenderá como jogar o Suopunki (o laço Sami). Os trenós são 

para duas pessoas, puxados por rena. Descubra o encanto desta forma tradicional e pacífica de mover-

se através de paisagens de neve, onde o único som que se pode escutar é o leve toque dos sinos das 

renas. Um almoço será servido na fazenda de renas.  

A viagem continua através de paisagens de inverno até Sinettaa, onde está localizado um hotel único: o 

Arctic SnowHotel. Aqui você ficará hospedado em um iglu de vidro privativo. Desfrute o conforto do iglu, 

de onde, se o clima permitir, pode-se contemplar o céu estrelado e a maravilhosa Aurora Boreal. 



À noite será servido um jantar tradicional em uma magnífica cabana de madeira (Kota), onde o salmão 

fresco será lentamente grelhado sobre o fogo de uma enorme fogueira no centro da cabana.  

Mesmo os fãs mais entusiastas da sauna sempre se impressionam com este estilo diferente de sauna, 

construída em neve e gelo. Apenas os bancos da sauna são de madeira. Aqui você poderá desfrutar o 

espesso vapor dentro das paredes de neve. Depois da sauna, convidamos para desfrutar da Jacuzzi 

sob a magnitude do céu ártico, onde talvez a Aurora Boreal apareça para nos saudar. 

Opcional: SAUNA DE NEVE E JACUZZI AO AR LIVRE  

22:00-23:30h - Exclusivamente para passageiros da Borealis Destination Management - Preço por 

pessoa Euro 65 

  

Dia 04 / Qui: SINETTAA - VILAREJO DO PAPAI NOEL - ROVANIEMI 

Saída no final da manhã do Arctic Snow Hotel para Rovaniemi, às margens do Rio Kemi-joki, para visita 

a uma das fazendas de cães Husky mais idílicas da região. 

O latido dos entusiasmados cães nos recebe no início desse safári. Antes da partida você receberá as 

devidas instruções de como controlar o trenó, que será conduzido em pares. O condutor dos trenós 

contará sobre a vida e métodos de treinamento desses animais árticos, com oportunidade para ótimas 

fotos. Após o passeio de trenó, um tradicional almoço será servido (salsichas grelhadas ao ar livre), 

acompanhado das famosas panquecas da região. O dia continua com uma visita ao mundialmente 

conhecido Vilarejo do Papai Noel, construído justamente sobre o Círculo Polar Ártico e que é a 

residência oficial do Papai Noel. Pode-se visitar o correio, conhecê-lo pessoalmente e até pedir para ele 

que envie uma carta às pessoas que ama. Conhecer o Papai Noel pessoalmente e o mundo mágico da 

sua casa é uma experiência que não pode ser descrita – é como um capítulo de conto de fadas. O 

vilarejo está a um curto trajeto ao hotel, onde faremos o check-in. Resto da tarde e noite livres. 

Rovaniemi oferece alguns bons restaurantes para se apreciar a comida local. Um deles é o Restaurante 

Ounaasvaara Sky, no topo da colina de Ounasvaara, que oferece uma vista panorâmica da cidade. 

Depois do jantar pode-se desfrutar uma bebida no terraço ao ar livre, com possibilidade de ver a Aurora 

Boreal. Menu: carpaccio de rena, truta ártica assada com risoto de matsutake, vinagrete com endro e 

wasabi, sorvete de groselha azul, café / chá. 

Opcional: EXCURSÃO ACAMPAMENTO AURORA BOREALIS E MOTO DE NEVE 

21:00-24:00h - Inclui lanches - Preço por pessoa Euro 156 - Base 2 em uma moto. Suplemento 

Individual Euro 45 pp 

 

Dia 05 / Sex: ROVANIEMI - KEMI (Quebra-gelo) - ROVANIEMI 

Saída para Kemi, a 110 quilômetros de Rovaniemi e às margens do Golfo de Bothnia. Visita ao 

impressionante Castelo de Neve* em Kemi e traslado ao porto de Ajos, para embarque no único barco 

quebra-gelo no mundo a aceitar passageiros civis a bordo: O quebra-gelo Sampo, sem dúvida um dos 



pontos culminantes desta aventura de inverno.  

*Por favor notar que a visita ao Castelo de Neve está sujeita às condições de tempo e, portanto não 

pode ser confirmada antes de 22 de janeiro.  

Esta incrível experiência inclui uma visita guiada no barco, com a oportunidade de visitar sua massiva 

sala de máquinas e a ponte de comando. O passeio inclui também um almoço no restaurante do barco. 

No meio do maior campo de gelo da Europa, você terá a oportunidade de mergulhar no mar e flutuar. É 

claro que para tal será entregue um traje térmico de sobrevivência. Os que passarem por esta prova 

receberão um certificado do capitão do barco. Esta é uma experiência inesquecível! No final da tarde, 

retorno a Rovaniemi. 

Opcional: A MAGIA DO CÍRCULO POLAR ÁRTICO - Exclusivo para clientes da Borealis 

Destination Management  

19:30-22:30h - Inclui: traslado privativo, guia, jantar típico de 3 pratos incluindo pão e queijo fresco, 

água, café e chá. Mínimo 6 pessoas. Preço po pessoa Euro 115 

  

Dia 06 / Sab: ROVANIEMI 

Café da manhã e resto do dia livre até o horário de encontro com o representante da Borealis 

Destination Management para o traslado regular ao aeroporto de Rovaniemi. Fim dos serviços. 

 

 
Serviços incluídos 

- 5 noites em hotéis de primeira classe em quartos tipo standard duplo/twin com banheiro privativo 

- 5 cafés da manhã tipo buffet 

- 1 jantar e 2 almoços, 1 picnic (conforme programa) 

- Guia profissional acompanhante bilíngue do dia 01 ao dia 06 (espanhol e inglês ou português) 

- Traslado regular de chegada do aeroporto de Ivalo 

- Traslado regular de saída ao aeroporto de Rovaniemi 

- Ônibus privativo em todos os trajetos, conforme mencionado no programa 

- Visitas, excursões e entradas conforme mencionadas no programa 

- Roupa térmica de inverno durante as atividades mencionadas no programa 

 

HOTÉIS PREVISTOS: 

SAARISELKAA: Santa’s Tunturi Hotel**** 

SINETTAA: Arctic Snow Hotel e Iglus de Vidro 

ROVANIEMI: Santa’s Hotel Santa Claus**** 

 

 



 
Saídas 2019 

Janeiro: 07, 14, 21, 28 

Fevereiro: 04, 11, 18, 25 

Março: 04, 11, 18, 25 

 

 
Tarifas 
TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

Em apt Duplo/Twin € 2760 

Suplemento Single € 740 

3ª pessoa em Duplo/Twin € 2540 


