ICEHOTEL 365

Partidas diárias de 1 de Maio a 30 de Setembro de 2017

Organização: NORDICTUR - RNAVT 2050 - Condições Gerais em www.nordictur.pt

1º Dia – Lisboa – Estocolmo
Voos a indicar para Estocolmo. Chegada e deslocação
por meios próprios para alojamento APA no hotel Clarion
Hotel Sign ou similar. Bem-vindo a Estocolmo, capital da
vida e do movimento! Construída sobre 14 ilhas, parte
de um arquipélago. A Capital da Suécia é uma cidade
encantadora, vibrante e rodeada de beleza e água – por
isso é apelidada de Veneza do Norte!
2º Dia – Livre em Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Sugere-se passeio pela zona
histórica “Gamla Stan”, com as suas ruas estreitas, o
Palácio Real, ao Museu Vasa e à Catedral de São Nicolau.
3º Dia – Estocolmo – Kiruna
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade. Ao final da tarde, partida em comboio nocturno
para Kiruna (pernoita a bordo).

5º Dia – ICEHOTEL
Despertar com uma chávena de sumo de bagas quente.
Sauna e pequeno almoço. Dia livre para actividades ao
ar livre. Pernoita em alojamento quente. Aproveite para
visualizar o famoso espectáculo do Sol de meia noite
(Junho e Julho)
6º Dia – Kiruna – Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto e
voo a indicar para Estocolmo. Chegada e deslocação por
meios próprios para alojamento APA no hotel Clarion
Hotel Sign ou similar.
7º Dia – Estocolmo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para Portugal.
FIM DO PROGRAMA

4º Dia – Kiruna – ICEHOTEL 365
Desembarque de manhã e transporte para o Icehotel
365 na vila de Jukkasjarvi. Resto de dia livre para explorar
o local agora verde. À noite, pernoita no hotel de gelo
(com temperatura interior de 5 graus negativos numa
cama de neve e gelo coberta por peles de rena – Art
Suite).

Preço por pessoa

Pacote Completo

Pacote sem voos

Quarto Duplo

€ 2.750

€1.790

Os preços incluem: Passagem aérea TAP/SAS em classe W com taxas de aeroporto (no pacote completo), 3 Noites de alojamento
APA nos hotéis mencionados ou similares, 2 Noites no Ice Hotel (1 noite icehotel e 1 noite warm accommodation), Viagem nocturna de
comboio Estocolmo – Kiruna, Transferes em Kiruna e Seguro Multiviagens.

