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Aurora Boreal na Finlândia 
Extensão desde Helsinque  

2 dias/1 noite 
Classe Turista 

Com satisfação oferecemos este tour, ideal para se ter a 
possibilidade em desfrutar esse fenômeno da natureza que 

acontece nos meses de inverno nas latitudes ao norte do Círculo 
Ártico. 

Dia 1  
Helsinque-
Rovaniemi  

  
mais fotos... 

Chegada em Rovaniemi, traslado ao hotel Sokos Vakuna **** ou 
similar, check-in. Dia livre para atividades opcionais como por 
exemplo uma excursão em trenó ou motos de neve. (Pergunte a 
sua agência por mais informações dos opcionais) Hospedagem no 
hotel confirmado. 

Dia 2  
Rovaniemi-
Helsinque 

  
mais fotos... 

Café da amanhã buffet no hotel e no momento oportuno traslado 
de saida para o aeroporto de Rovaniemi para tomar o vôo de 
regresso a Helsinque. Fim da viagem no aeroporto de Helsinque. 

Opcionais em 
Helsinque 

Devido a conexão de vôos, pode ser necessário ter que passar 
uma noite em Helsinque. Por favor, entrar em contato com a 
DorothyTours para mais informações sobre tarifas de hotel e 
traslados. 

 

Preços EUR: 
1450 por pessoa em duplo ou triplo, 1230 suplemento apartamento 
individual. 

Hotéis incluido 
ou similar: 

Rovaniemi Sokos Hotel Vakuna-Classe turista 

Saidas entre 
Outubro e 
Fevereiro: 

Todos os dias entre os meses de Outubro e Fevereiro. 

Os preços  Café da manhã buffet no hotel 
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incluem:  Traslado de chegada e de saida em Rovaniemi 
 Bilhete de avião em classe econômica Helsinque-Rovaniemi-

Helsinque 
 Taxas 
 Hospedagem em quarto duplo e de categoria turista ou similar 

Importante 
informação: 

Não se pode garantir este fenômeno natural, ele pode aparecer de 
repente com temperaturas baixas e céu limpo na parte Norte da 
Escandinavia. A operadora garante apenas os serviços acima 
indicados. A operadora não se responsabiliza por perdas, danos ou 
roubo de bagagens e / ou pertences pessoais. É de extrema 
importância que os passageiros tenham um seguro de viagem 
adequado para cobrir cancelamentos de última hora, emergências 
médicas, perdas, danos e / ou roubo. 
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