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Uma experiência notável e é a viagem ao círculo polar ártico. Experimente as iguarias do norte no 
safari, aprecie a deslumbrante paisagem branca e, se o clima for favorável, assista à aurora boreal – 

um espetáculo da natureza. 
 

1º Dia – 20 de dezembro de 2021 – segunda-feira – ... / Saariselka 

Chegada à cidade de Saariselka e traslado ao hotel. Durante o check-in, consulte a recepção sobre sua carta de 

boas vindas. Restante do dia livre para atividades pessoais. Hospedagem por 02 noites.   

 

2º Dia – 21 de dezembro de 2021 – terça-feira – Saariselka 

Café da manhã. No horário combinado, saída para um safari de raquetes de neve. Nesta atividade, experimente a 

verdadeira sensação de inverno nos bosques do Norte, à medida que vai explorando a natureza coberta pelo 

branco da neve. Descubra também as Colinas do Parque Nacional de Urho Kekkonen, ao redor de Saariselka. 

Retorno ao hotel e tarde livre para descanso. 

Experiência opcional: Em busca da aurora boreal com moto de neve. 

 

3º Dia – 22 de dezembro de 2021 – quarta-feira – Saariselka / Sinetta 

Café da manhã e saída em direção a Sinetta, nos arredores de Rovaniemi. Em seguida, visita a uma fazenda Sami 
para conhecer os tradicionais agricultores Sami e suas historias sobre renas. Aproveite o passeio a bordo de um 
trenó para duas pessoas e puxado por suas renas, que é a maneira tradicional e relaxante de se mover através da 
paisagem branca onde o único som que você ouvirá é a melodia de sinos de rena. Depois dessa experiência, 
deguste um típico almoço na fazenda Sami (incluído).  
Continuação até a parte sul até Sinetta, passando por estradas sinuosas e bosques nevados até chegar ao 
exclusivo Arctic Snow Hotel, onde você se hospedará em um iglu de vidro privado. Aproveite o calor do seu iglu e, 
se o tempo permitir, você terá a oportunidade de no conforto de sua cama apreciar a incrível aurora boreal e o 
céu estrelado. À noite, você é o convidado para um tradicional jantar (incluído) em uma magnífica "Kota" de 
madeira, onde o salmão fresco é lentamente grelhado sobre uma enorme fogueira no centro da Kota. 
Hospedagem por 01 noite. 
Experiências opcionais: Sauna de neve e jacuzzi ao ar livre e Noite em suíte de neve. 

 
 
 

Natal na Lapônia 



 

 

 
4º Dia – 23 de dezembro de 2021 – quinta-feira – Sinetta / Rovaniemi 

Café da manhã no hotel e saída em ônibus para Rovaniemi onde fará o seu check-in no Santa’s Hotel Santa Claus. 
Depois de se instalar no hotel, poderá desfrutar de um tradicional jantar estilo buffet (incluído). Pode ainda optar 
por terminar a sua noite com a experiência única de fazer Sauna finlandesa (incluída). Hospedagem por 03 noites. 
Experiência opcional: Flutuação no gelo ártico. 

 

5º Dia – 24 de dezembro de 2021 – sexta-feira – Rovaniemi  

Café da manhã tipicamente escandinavo. Após, saída para visitar uma das fazendas mais genuínas de cães husky 

da região.  O condutor dos trenós dará informações sobre a vida e métodos de treinamento destes animais 

árticos e fornecerá as devidas instruções de como controlar os trenós, que serão conduzidos em pares. Aqui terá 

a oportunidade de tirar ótimas fotos. Após o passeio de trenó, um tradicional almoço lapão (incluído) será servido 

ao ar livre.  

O dia continua com uma visita à mundialmente conhecida Aldeia do Papai Noel, construída justamente sobre o 

Círculo Polar Ártico, e que é a residência oficial do Papai Noel. Poderá visitar seu agitado correio, conhecê-lo 

pessoalmente e poderá até pedir ao Papai Noel para que ele envie uma carta às suas pessoas mais amadas, antes 

do Natal. O restante do dia é livre.  

Pela tarde, crianças poderão participar da montagem da árvore de natal e receber presentes, no início da noite, 

do próprio Papai Noel, que estará de visita no hotel. Uma agradável Ceia de Natal buffet será servida no hotel 

(incluído). Esta ceia incluirá um aperitivo e uma outra bebida à sua escolha que pode ser vinho da casa, cerveja ou 

bebida não alcoólica. Hospedagem. 

 

6º Dia – 25 de dezembro de 2021 – sábado – Rovaniemi / Ranua / Rovaniemi  

Café da manhã e, após, saída em ônibus para a visita ao Zoológico de Ranua, situado a 80 km ao sul de Rovaniemi. 

O Zoológico foi fundado em 1983 e é especializado em espécies de animais árticos e do Norte. Estes animais estão 

em espaçosos terrenos, no meio de florestas de coníferas do Norte, habitat natural para a maioria deles. O seu 

guia compartilhará interessantes e detalhadas informações sobre os animais e suas personalidades. No 

restaurante do Zoológico de Ranua, poderá desfrutar de um almoço self-service. Depois do almoço, terá uma 

hora para visitar as redondezas e as lojas de lembranças, a fábrica “Fazer” e a loja de vinhos regionais, com sua 

exclusiva seleção de vinhos produzidos a partir de frutos vermelhos. Em seguida, retorno a Rovaniemi e restante 

do dia livre. Ao fim da tarde, poderá desfrutar de um jantar de gala natalício buffet, no Santa’s Hotel Santa Claus 

(incluído). Um aperitivo e uma bebida, que pode ser um copo de vinho, cerveja ou bebida não alcoólica, estão 

incluídos, para cada pessoa. Hospedagem. 

 

7º Dia – 26 de dezembro de 2021 – domingo – Rovaniemi / ...  

Café da manhã e, no horário combinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de retorno. 

 

 

Até a próxima! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O que inclui 

 

 Traslados de chegada em Ivalo e saída em Rovaniemi (aeroporto / hotel / aeroporto) em serviço regular;  

 06 (seis) noites de hospedagem em acomodação standard com café da manhã;  

 04 (quatro) jantares e 02 (dois) almoços; 

 Passeios conforme mencionados no roteiro em serviço regular com guia local em idioma inglês ou espanhol;  

 Entradas e ingressos dos locais mencionados no roteiro;  

 Ônibus com wi-fi do 2° ao 6° dia. Bagagem: 1 mala no porão e 01 de mão; 

 Roupa térmica para as atividades/safaris de inverno mencionadas no roteiro; 

 Seguro viagem GTA FULL válido por 7 (sete) dias. Coberturas e valores válidos para passageiros com até 64 anos 

de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de coberturas. 

 

 

O que não inclui 

 

 Passagem aérea internacional;  

 Passaportes e vistos consulares;  

 Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais;  

 Testes PCR; 

 Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas);  

 Passeios opcionais e/ou sugeridos;  

 Early check-in e late check-out;  

 Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc;  

 O que não estiver especificado como incluído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Os hotéis 

Cuidadosamente preparada para este roteiro, a seleção de hotéis conta com opções elegantes para 

tornar sua viagem memorável.  

 

 

Opção Light 

Cidade Noites Hotel / Cruzeiro 
Tipo de 

Acomodação 
Regime de 

alimentação 
Categoria 

Saariselka 2 Santa’s Tunturi Hotel Standard Café da manhã Turística 

Sinetta 1 
Arctic Snow Hotel & 

Iglus de Vidro 
Standard Café da manhã Primeira 

Rovaniemi 3 
Santa’s Hotel Santa 

Claus 
Standard Pensão completa Primeira 

Período Serviços 
Quarto Duplo 

Por pessoa em EUR 

20 a 26 de dezembro de 2021 Regular 3.734 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Opcionais 
 

Pensando em enriquecer sua viagem, sugerimos experiências opcionais.  

Lembre-se que nenhum serviço opcional ou sugerido está incluído no seu roteiro.  

Experiência Serviço 
Valor por pessoa 

em EUR 

Em busca da aurora boreal com moto de neve 
Um safari noturno o levará em busca da Aurora Boreal com motos de 
neve. O seu guia liderará as motos de neve até os melhores lugares para 
admirar os céus do Norte e procurar a Aurora. Na luz da noite ártica 
faremos uma parada para desfrutar das salsichas e bebidas, próximos a 
uma fogueira, compartilhando histórias sobre o modo de vida no Ártico. 
Retorno ao hotel por volta das 22h00. 
Duração: 03 horas – período: noite. 
Inclui: roupas térmicas, guia em inglês e petiscos. 

Regular 201 

Sauna de neve e jacuzzi ao ar livre 
Mesmo os mais entusiastas da sauna sempre se impressionam com este 
diferente estilo de sauna, construída em neve e gelo, onde apenas os 
bancos são de madeira! Nesta experiência, poderá sentir a magia do 
contraste do espesso vapor encurralado pelas paredes de neve. Depois 
da sauna, está convidado a usufruir 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: 01h30 – período: noite. 

- 101 

Noite em suíte de neve com sauna ao entardecer 
Cada ano o hotel de neve é construído por artistas locais, esculpindo no 
gelo magníficas obras de arte que decoram o hotel e suas suites. Cada 
suíte de neve é exclusiva. Aqui, poderá 
vivenciar a experiência única de passar uma noite como dita 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 -5º C. 
Duração: 01h30 – período: noite. 

- 175 

Flutuação no gelo ártico 
Venha e experimente a leveza do seu corpo durante a flutuação no gelo 
ártico! Não tenha medo do frio – você estará totalmente protegido com 
um macacão de sobrevivência de alta qualidade. Deixe o seu corpo e sua 
mente flutuar e aproveitar esta aventura gelada. Esta aventura guiada é 
segura – o macacão de sobrevivência de alta qualidade cobre o seu 
corpo inteiro para mantê-lo seco. Debaixo do macacão você tem a sua 
própria roupa, então não vai sentir frio na água aberta que tem a 
temperatura de 0ºC. Vale a pena deitar-se no buraco no gelo entre os 
blocos de gelo. 
Duração: 03 horas – período: tarde. 
Inclui: transporte, roupas térmicas, guia em inglês, bebidas quentes e 
petiscos. 

Regular 125 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração sem 
aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em EUROS. 

 



 

 

Informações gerais 

Raidho Viagens 

Av. dos Carinás, 595. Moema – São Paulo. Brasil. 
+55 11 3383-1200 | +55 11 99283-6395 

 
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 US$/EUR 300. 

 Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito 

(Mastercard, Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de 

crédito.  

* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 

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 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 

 Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL clicando aqui. 

 Consulte condições específicas dos países envolvidos no roteiro; 

 O passaporte deve ter validade mínima de 06 (seis) meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 

 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;  

https://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/condicoes-gerais-gta.pdf


 

 

 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; 

 A saída dos passeios está sujeito à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 

 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; 

 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; 

 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. 

Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio 

aviso. 

 

 

Documentos importantes 
Para brasileiros viajarem com destino a Europa. 

 

 
Europa 

  Passaporte válido por pelo menos 06 meses da data de retorno ao Brasil. 

  A partir de 2022, passageiros com passaporte brasileiro que viajarem 
para a Europa deverão preencher eletonicamente a permissão especial 

denominada EITAS e efetuar o pagamento da taxa. O documento é válido 
por três anos, a menos que a validade do passaporte termine antes. 

https://www.etiasvisa.com/es. 

x  O certificado internacional de vacina contra febre amarela não é necessário. 

https://www.etiasvisa.com/es

