
Reservas e informações:
email: scan-suisse@scan-suisse.com.br - Acesse nosso site: www.scan-suisse.com.br

Rua Laplace, 96 - 11º andar - 04622-000 São Paulo SP - Fone: +11 5531 7100 - Fax: +11 5561 7106

- Traslado de chegada:  Helsinki, Rovaniemi, 
Ivalo, Kirkenes, Vesteraalen, Oslo
- Traslado de saída: Helsinki, Rovaniemi, Ivalo, 
Vesteraalen 
- 8 noites de acomodação conforme itinerário
- 2 noites em Cabana de Madeira
- 1 noite em Iglu de Vidro
- 2 noites a bordo da famosa linha costeira 
Hurtigruten, com café da manhã
- Café da manhã diariamente nos hotéis
- 2 almoços e 8 jantares
- Excursões e tours conforme itinerário
- Ônibus de primeira classe em todo o percurso
- Voo Helsinki-Rovaniemi e Evernes-Oslo em 
classe econômica, 20kg
- Serviço de guia em Espanhol/Português
- Tour leader Scan-Suisse
- Serviço de maleteiros nos hotéis
- Seguro de viagem GTA Full

Tarifa Agente:
Por pessoa em Apt Duplo 2527
Suplemento individual 616

Tarifa Cliente:
Por pessoa em Apt Duplo 3936
Suplemento individual 815

Condições de pagamento:
Sinal 1000 euros pp, não reembolsável
Saldo 15 de março

Tarifa inclui:

Tarifas em Euros:

21abr: LOFOTEN
Excursão de dia inteiro pelas coloridas Ilhas Lofoten visitando a cidade de Fiskeboel, o Aquário de Lofoten e o Museu Viking em Borg. Visita às 
vilas de pescadores com o melhor bacalhau do mundo. Ao �nal, chegada em Svolvaer, principal cidade da ilha. Visita ao Svinoya Rorbucenter, 
com autênticas cabanas de pescadores para os turistas. Retorno ao hotel para jantar e pernoite.

22abr: LOFOTEN - EVERNES - OSLO
Traslado ao aeroporto para voo para Oslo, com partida às 11:05h e chegada às 
12:50h. Traslado ao nosso Hotel Boersparken****.

23abr: OSLO
City tour panorâmico pela manhã incluindo o Parque Vigeland, 
Museu do Navio Viking, etc. Pernoite no Hotel Boersparken.

24abr: OSLO
Fim do tour após o café da manhã.

11abr: HELSINKI
Chegada e traslado ao hotel Scandic Simonkkenta**** para pernoite.

12abr: HELSINKI - ROVANIEMI
Às 13:00h, traslado ao aeroporto e voo para Rovaniemi,. Chegada e traslado ao hotel Sokos 
Vaakuna****. À noite, traslado ao Snowland Igloo Hotel para jantar.

13abr: ROVANIEMI - IVALO
Pela manhã, visita à Vila do Papai Noel, num bonito ambiente de inverno com renas e neve. 
Tempo LIVRE para almoço antes de continuação da viagem através da paisagem de inverno 
da Lapônia em ônibus de luxo. Chegada ao famoso Kakslauttanen Resort para check-in em 
cabanas de madeira com lareira e sauna privativa. Jantar no Log Restaurant (restaurante de 
madeira).

14abr: IVALO
Pela manhã, traslado para o lago Inari para passeio em moto de neve., uma sopa para almoço 
na natureza selvagem, e por �m uma visita ao Museu Lapão Siida antes do retorno para jantar 
seguido de uma hora de busca à Aurora com renas. Pernoite.

15abr: IVALO
Check-out de nossas cabanas de madeira seguido de um Husky Safári de 2 horas na �oresta e 
uma sopa para almoço antes do retorno para Kakslauttanen para check-in no nosso iglu de 
vidro. Visita à casa do Papai Noel em Kakslauttanen seguida por um delicioso jantar no restau-
rante de madeira e pernoite no iglu aquecido.

16abr: IVALO - KARASJOK - KIRKENES
Saída pela manhã em ônibus para Karasjok para visita a uma aldeia Sami, onde aprendemos 
sobre a vida Sami. Tempo para almoço antes do prosseguimento para Kirkenes para visita ao 
abrigo Andersgrotta e Museu Grenseland. Jantar e pernoite no Thon Kirkenes Hotel****.

17abr: KIRKENES
Safári do King Crab (Caranguejo-rei) pela manhã. Após o almoço, viagem para o Snow Hotel e 
para o novo restaurante The Barn para jantar. Pernoite no Thon Kirkenes Hotel****.

18abr: KIRKENES - VADSOE
Após o café da manhã, breve caminhada para a Linha Costeira Norueguesa Hurtigruten para 
um cruzeiro de três dias ao longo da costa para as Ilhas Lofoten. Pernoite em cabines externas.

19abr: HONNINGSVAG - HAMMERFEST - TROMSOE
Em cruzeiro.

20abr: HARSTAD - SORTLAND - STOKMARKNES
Chegada em Vesteraalen às 14:15h e traslado ao hotel, com uma breve visita ao Museu 
Hurtigruten. Jantar e pernoite no Vestkysten Hotel****.


