Aurora Boreal do Àrtico em Tromsö e Alta -Noruega 5 dias/4 noites
5 dias/4 noites
Noruega *****Inverno*****

SAIDAS GARANTIDAS

Temos o prazer de oferecer-lhe um passeio onde você terá a possibilidade de experimentar o fenômeno natural que ocorre nos meses de
inverno nas latitudes norte do Círculo Ártico - A Aurora Boreal (Northern Lights) na Noruega. Passe 5 dias na única Lapónia, uma fantástica
natureza e atividades de inverno.

Dia 1 Tromso
Chegada em Tromsö. Translado do aeroporto para o hotel no centro da cidade, Hotel Scandic Ishavshotel 4 * ou similar. Check-in e pernoite.

Dia 2 Tromsö
Café da manhã - buffet. Tromso é uma das maiores cidades do mundo ao norte do Círculo Ártico e uma cidade, onde a vida urbana moderna
e a natureza ártica de tirar o fôlego andam de mãos dadas. Durante o city tour pela manhã, nos familiarizamos com os jardins botânicos mais
setentrionais do mundo e desfrutamos das vistas das montanhas ao leste e ao sul. Continuamos com uma visita ao Museu da Universidade de
Tromso, onde aprendemos fatos fascinantes sobre a natureza e a cultura no norte da Noruega e o povo indígena Sami. Em seguida, continuamos
pela ilha, passando pelo Lake Prestvatn com o Instituto de Meteorologia e atravessamos a ponte para a Catedral do Ártico para uma visita a essa
obra-prima com uma monumental janela de vidro colorido. À noite, vamos para o Aurora Camp, onde estamos equipados com macacões
térmicos e botas para nos mantermos agradáveis e quentes a noite toda. 300 amigáveis huskies do Alasca estão esperando para nos receber e
desfrutar de alguns abraços. Desfrutamos de um tradicional jantar norueguês e esperamos que a Luz do Norte apareça no céu.

Dia 3 Tromso-Alta
Café da manhã - buffet. Hoje continuamos a Alta. Pela tarde traslado da saida para o aeroporto de Tromsö e vôo até Alta (incluido) de
1/4 - 04/12/2022

Aurora Boreal do Àrtico em Tromsö e Alta -Noruega 5 dias/4 noites
5 dias/4 noites
Noruega *****Inverno*****

aproximadamente 40 minutos. Chegada em Alta e traslado no Hotel Thon Alta ***.

Dia 4 Alta
Café da manhã - buffet. Hoje começamos com uma visita ao premiado Museu Alta, localizado no local de início da colonização de Finnmark,
com cerca de 11.000 anos atrás, e exibições sobre a cultura e a história locais. Depois, visitamos a elegante e moderna Northern Lights
Cathedral, localizada na parte central da cidade. O saldo do dia é reservado para explorar mais desta cidade ártica por conta própria. A noite
oferece passeio de trenó opcional sob as luzes do norte. Nós viajamos para uma fazenda na zona rural próxima, onde subimos a bordo de um
trenó e nos embrulhamos em cobertores quentes. O trenó é puxado por um Fjord norueguês através da floresta e ao longo do rio Alta, enquanto
nos sentamos e desfrutamos da paz e da beleza ao nosso redor. No final do passeio, paramos em um abrigo no meio da floresta, onde um jantar
tradicional é servido em torno de um fogo quente e, se tivermos sorte, ficamos deslumbrados com as luzes do norte.

Dia 5 Alta
Café da manhã - buffet. Traslado do seu hotel para o Aeroporto de Alta. Dizemos adeus a você hoje e desejamos a você uma boa viagem e
feliz volta para sua casa. Obrigado por se juntar ao nosso tour.

Preços em EUR
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Preço do pacote por pessoa:

EUR 5428.00 (apartamento duplo)
EUR 1920.00 (suplemento apartamento individual)

Preços válidos

Toda a temporada de inverno 2022/2023

Saídas
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Saidas diarias na temporada de inverno 2022/2023

Os preços incluem
Incluindo:
4 noites em hotéis de 3 a 4 estrelas
4 x buffet de café da manhã
1 jantar conforme especificado no programa
Vôo Tromsö-Alta, classe economica
Visita ao acampamento Aurora, entrada para o museu da Alta, entrada para a catedral da
Aurora Boreal, visita a fazenda de renas Sami e passeio de trenó, visita a fazenda de
Husky
Serviço de guia complementar em inglês em todos os passeios
Serviço de ônibus de primeira classe ou minivans de primeira classe durante todo o
itinerário
Roupas de inverno / roupas de safári ao ar livre mencionadas no programa
Traslado do aeroporto de Tromso para o hotel Radisson Blu Tromso e traslado do hotel no
Alta ao aeroporto de Alta
Crianças menores de 12 anos têm um desconto de 25%, desde que compartilhem o quarto com os
dois pais.

Nota importante
Os efeitos pessoais do viajante não estão sujeitos ao contrato de transporte da Dorothy Tours, mas
o passageiro deve tê-lo consigo em todos os momentos. A Dorothy Tours não se responsabiliza
pela perda, deterioração ou roubo de bagagem ou itens pessoais, por isso é extremamente
importante que cada passageiro tenha um seguro de viagem adequado para cobrir esse
risco. A Dorothy Tours reserva-se o direito de alterar alguns serviços / hotéis, se necessário,
mantendo sempre a mesma categoria e padrão. A Aurora Boreal é um fenômeno natural que
ninguém pode garantir que esteja presente no momento das visitas a esta cidade. A Dorothy Tours
garante os serviços indicados acima, mas não garante fenômenos naturais.
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