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Aventura no Ártico 
6 Dias / 5 Noites 

Saída: datas predeterminadas 

29 anos de experiência e qualidade! 

 A visita à Terra do Papai Noel é algo mágico e indescritível. O roteiro fica ainda mais fantástico com as experiências de 
dormir em um Iglu de vidro e poder observar a Aurora Boreal, visitar uma fazenda de renas, ter seu trenó puxado por 

huskies. Venha viver essa experiência .  
 
1º Dia – ... / Kirkenes 
Chegada ao aeroporto de Kirkenes, traslado para o hotel e acomodação.  
 

Localizada na Noruega, a cidade de Kirkenes está a somente 15km da fronteira com a Rússia. A região é oferece 
fiordes, florestas, lagos e no inverno a belíssima Aurora Boreal. 

 
2º Dia -  Kirkenes /  Saariselka  
Após o café da manhã, saída para a incrível experiência de realizar um safari em busca do caranguejo rei. Almoço para 
provar os deliciosos caranguejos. Seguiremos viagem com destino a Saariselka.  
Visitaremos Sami em Inari, a capital da Lapônia onde se encontra o Centro Cultural Sajos e o Parlamento Sami em 
meio a uma paisagem única.  
Sami funciona como um centro para o autogoverno, cultura e educação para o povo Sami. Continuaremos até a 

pequena vila de Saariselka, o centro dos esportes de inverno da Finlândia. Hospedagem. 
 
3º Dia – Saariselka / Sinetta  
Após o café da manhã, seguiremos em direção a Sinetta, situada a 25km de Rovaniemi. Durante este percurso, você 
apreciará uma belíssima paisagem. Faremos o passeio para a fazenda de renas Sami. Neste passeio, será recebido por 
verdadeiros Samis, onde conheceremos mais sobre sua cultura indígena e a importância das renas no estilo de vida da 

Lapônia. Faremos um passeio de trenó que será puxado por renas. Almoço incluído.  

Seguiremos viagem em direção ao sul até Sinetta. Chegaremos no exclusivo Arctic Snow Hotel, onde você passará a 
noite em um Iglu de Vidro. Hospedagem.  
Aproveite o calor do seu Iglu de vidro e, se o tempo permitir, terá a oportunidade de se maravilhar com a incrível 
Aurora Boreal e os milhões de estrelas, desde o conforto da sua cama. À noite, jantar incluído no estilo da Lapônia em 
um magnífico “Kota” de madeira, onde será servido um salmão.  
 

Sugestão opcional 1: Aproveite a sauna feita de neve, diferente de tudo o que você já viu e em seguida aproveite a 
jacuzzi ao ar livre. Consulte tabela abaixo.  
 

Sugestão opcional 2: Passe a noite em uma suíte de neve com sauna ao entardecer & jacuzzi ao ar livre. Consulte 

tabela abaixo.  
 
 
 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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4º Dia – Sinetta / Aldeia do Papai Noel / Rovaniemi  

Após o café da manhã, saída de ônibus com destino a Rovaniemi. Parada nas margens do rio Kemi-joki onde 
visitaremos uma fazenda de cães Husky. Aprenderemos sobre a vida e sobre o treinamento desses animais árticos e 

aprenderemos as instruções para controlar um trenó. Faremos um passeio de trenó.  
Em seguida almoço tradicional será servido.  
À tarde seguiremos para a visita à mundialmente conhecida Aldeia do Papai Noel, construída justamente sob o Círculo 
Polar Ártico, e que é a residência oficial do Papai Noel. Visitaremos seu agitado correio e conheceremos pessoalmente o 
Papai Noel. Você poderá pedir para que ele envie uma carta às suas pessoas mais amadas, antes do Natal.  
Conhecer o Papai Noel pessoalmente, e o mundo mágico da sua casa, é uma experiência inigualável – as emoções 
vividas durante este encontro transportá-lo-ão para um conto de fadas. Hospedagem. 

 
Sugestão opcional 3: Excursão para o Aurora Borealis Camp com snowmobile. Consulte nossa tabela. 
 
5º Dia – Rovaniemi  / Kemi / Ravaniemi 
Café da manhã e saída para a cidade de Kemi, onde visitaremos o Castelo de Neve* e seu escorregador. Aprecie as 
esculturas de neve. Embarque no barco quebra-gelo pelo Golfo da Botnia.  
O passeio de barco inclui almoço à bordo. Você terá a oportunidade de mergulhar e flutuar no mar gelado. A aventura 

inclui uma roupa térmica e um certificado. 
*  A construção do Castelo de Neve é sujeita à condições climáticas. Não podemos garantir a sua abertura antes de 19 
de janeiro. 
** A saída de 16 de dezembro incluirá uma visita ao parque Ranua Wildlife em vez do cruzeiro à bordo quebra-gelo 
Sampo 
*** As saídas de 20 de janeiro e 27 de janeiro farão um cruzeiro de 3 horas das 14:00 às 17:00. O almoço está 

incluído e será servido em terra no restaurante Seaview antes da partida do cruzeiro 
 
Sugestão opcional 4: aproveite para conhecer a Magia do Círculo Polar Ártico visitando a Snowland. Você poderá jantar 
dentro do iglu que só abre as porta para eventos especiais. Consulte nossa tabela.  
 
6º Dia – Rovaniemi / ... 
Café da manhã e em horário determinado, traslado para o aeroporto. Fim de nossos serviços. 

 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidade Noites Hotel Categoria 

Kirkenes 1 Thon Hotel Kirkenes Primeira 

Saariselka 1 Santa's Tunturi Hotel Primeira 

Sinetta 1 Arctic Snow Hotel & Glass Igloos - 

Rovaniemi 2 Santa’s Hotel Santa Claus Primeira 

 

PARTE TERRESTRE  

€ = Euro / R$ = Real 

Saídas  

Por pessoa em € Por pessoa em R$ 

QUARTO 

DUPLO 

QUARTO 

TRIPLO 

QUARTO 

INDIVIDUAL 

Criança  

(7 a 
12anos) 

QUARTO 

DUPLO 

QUARTO 

TRIPLO 
QUARTO 

INDIVIDUAL 

Criança  

(7 a 
12anos) 

6Dez'19 

20 e 27Jan'20 
3, 10, 17 e 

24Fev'20 
2, 9, 16 e 
23Mar'20 

3.129 2.890 3.857 2.663 14.206 13.121 17.511 12.090 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos a disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Euros e Reais, considerando o câmbio de € 1 = 4,54 
da data de 23/04/2018 e estão sujeitos à variação cambial. 

 

O que inclui: 
- 5 (cinco) noites de hospedagem em acomodação standard com café da manhã;  
- 3 (três) almoços, 1 (um) jantar e 1 (um) piquenique conforme roteiro sem bebidas.  
- Guia acompanhante local em idioma espanhol e inglês;  
- Traslados de chegada e saída em serviço regular;  
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- Traslados e passeios mencionados no programa em serviço regular; - Visitas, excursões e entradas conforme 

mencionado no programa; 
- Roupa térmica de inverno para as atividades/ safaris mencionados no programa.  

- Seguro viagem GTA FULL válido por 6 dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 75 anos de idade. 
Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional;  
- Passaportes e vistos consulares;  

- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais;  
- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas);  
- Passeios opcionais e/ou sugeridos;  
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc;  
- O que não estiver especificado como incluído. 
 

PASSEIOS OPCIONAIS  

€ = Euro / R$ = Real 

Passeio  Descrição 
Por 

pessoa 
em € 

Por 
pessoa 
em R$ 

1 - Sauna de 
neve & 

jacuzzi ao ar 
livre 

Todos se impressionam com este diferente estilo de sauna, 

construída em neve e gelo, onde apenas bancos são de madeira! 
Nesta experiência, poderá sentir a magia do contraste do espesso 
vapor encurralado pelas paredes de neve. Depois da sauna, estará 
convidado a desfrutar do Jacuzzi, sob a grandeza do céu Ártico, onde 
terá a possibilidade de presenciar a Aurora Boreal, ou então o 
estrelado céu noturno do Ártico.  
Duração: 22h – 23h30 

81 373 

2 - Noite em 
suíte de neve 
com sauna ao 
entardecer & 

jacuzzi ao ar 
livre 

Cada ano o hotel de neve é construído por artistas locais, esculpindo 
no gelo magnificas obras de arte que decoram o hotel e suas suítes. 
Você poderá vivenciar a experiência única de passar uma noite como 
a tradição do povo SAMI, dormindo em um Iglu de neve e, inclusive, 
em uma cama de gelo. Um colchão especial será colocado sobre a 
cama de gelo, com sacos de cama para que se mantenha quente, 
neste espaço onde a temperatura ambiente varia entre 0 e -5 oC. 
Alojamento inclui sauna de neve & jacuzzi ao ar livre  
Duração : 22:00 – 23:00  
Sauna & jacuzzi compartilhado com outros passageiros 

156 714 

3 - Excursão 
para o Aurora 

Borealis 
Camp com 
snowmobile 

Esta excursão levá-lo-á para o acampamento Aurora Borealis, que 
está localizado a 10 kms das luzes da cidade, com uma bela vista 
para o céu nórdico.  
No resort encontrará o Teatro Aurora Borealis, construído dentro de 
um enorme iglu, onde um breve filme sobre a mitologia e os fatos 
associados a este fenômeno natural será apresentado, juntamente 
com fotos espetaculares. Tempo livre para caminhar, dar um passeio 
de trenó ou simplesmente deitar-se no observatório de neve e 
desfrutar do calor de uma fogueira a céu aberto. Aproveite para 
provar os hambúrgueres de rena preparados de forma tradicional 
na Kota (teepee). Se você tiver sorte é possível até mesmo avistar a 
Aurora Boreal.  
Duração : 21:00 – 24:00  

Incluído: transporte, equipamento térmico e guia 
*Observação: para conduzir uma moto de gelo na Finlândia é obrigatório ter a 
carteira de habilitação válida e expedida por um dos países que façam parte da 
Convenção Internacional sobre Trânsito Rodoviário, de Genebra.  

200 920 

4 – A Magia 
do Círculo 

Polar Ártico – 
visita e jantar 
na Snowland 

Você está convidado para uma noite perfeita em Snowland, a 
primeira e exclusiva construção do Ártico, sita na capital da Lapônia. 
Não perca esta oportunidade única de visitar e jantar neste idílico 
iglu. Iremos desfrutar de um jantar com iguarias locais e, 
posteriormente ficaremos ao redor de uma fogueira e quem sabe 
apreciar a Aurora Boreal.  
Duração : 19:30 – 22:30  
Incluído: transporte, jantar e guia 
IMPORTANTE: Mínimo de 6 pessoas para que o passeio aconteça 

150 685 

 
 

 
 



 

 

(11) 3383-1200 / atendimento@raidho.com.br / www.raidho.com.br 

 

 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia. 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de EUR 300. 

· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em R$ (reais) convertidas ao câmbio do dia; 

· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços – pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o Contrato de Intermediação de Serviços 
Turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 

· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 
Dados bancários 
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 
CNPJ -64.521.354/0001-64  

Raidho Turismo Viagens Ltda 
 

Observações Importantes: 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  

- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 

passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 
Polícia Federal; 
- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um tour leader e com 
datas predeterminadas que não permite qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser incluídas noites extras 

antes ou depois do tour. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem permitido durante a 
viagem é reduzido a uma mala por pessoa. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com pessoas de diferentes 
nacionalidades e costumes; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais. 

 

- É importante observar que todos os nossos programas de inverno podem exigir esforço maior e os passageiros podem 
ser expostos a diferentes tipos de esforço físico. Passeios a pé em terrenos irregulares, neve e sobre o gelo são comuns 
nesses destinos. Equipamento térmico apropriado será facultado para atividades que envolvam navegação, motos de 
neve, trenós de renas, trenós de huskies, Jantares em Iglu & quebra-gelo. 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 

 

DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 
(para brasileiros) 

EUROPA 

                

            

PASSAPORTE 

✓ 
Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno ao 

Brasil 
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VISTO  
Para permanência até 90 dias 

Certificado 

Internacional de Vacina 

contra Febre Amarela 
 

        ✓ - obrigatório |  - não obrigatório 


