
AURORA BOREAL NO INARI NA FINLÂNDIA 
4 DIAS/3 NOITES 
(4 dias/3 noites) 

(Inari Finlândia *****Inverno*****) 

Partidas garantidas 

SAIDAS GARANTIDAS 

FERIADOS EM UM DOS MELHORES DESTINOS DA AURORA EM LAPONIA! 

Visite um museu e um rebanho de renas, experimente snowmobile e safáris com 
cachorros husky, atividades que fazem dele um feriado. Combinação perfeita de viajar 
com Helsínquia. Vôos não estão incluídos. 

Reserve agora 
Dia 1 Inari Chegada 

Chegada ao aeroporto de Ivalo e traslado ao hotel Wilderness Inari (aprox. 30 min). 
Desfrute de um jantar de boas vindas e acomode-se em sua acomodação. Dependendo 
da sua hora de chegada, o equipamento para o tempo frio será entregue na chegada ou 
no dia seguinte. 

    

   
Dias 2-3 Inari 
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Café da manhã buffet.  Nestes 2 dias oferecemos diferentes atividades de inverno. 

Husky Safari 

Husky safari é um "deve" experiência ao visitar a Lapónia. Você será ensinado a dirigir o 
trenó antes de ir para o safári husky, onde os cães puxarão seu trenó pela bela paisagem 
de inverno. Desfrute da emoção dos cães antes do início e do silêncio silencioso, uma 
vez que eles conseguem fazer o que gostam: correr na paisagem de neve. 
Você almoçará antes ou depois da atividade, e o musher também mostrará a fazenda 
de husky. Todos os nossos safaris são baseados em duas pessoas que compartilham 
um trenó, salvo indicação em contrário. 

Visita à fazenda de renas 

Conhecer um pastor de renas local com sua rena tranqüila é uma das melhores 
lembranças para nossos visitantes. Na fazenda de renas, você aprenderá informações 
interessantes sobre a rena e a vida de um pastor de renas. Esta viagem guiada será feita 
de carro. 

Visita ao Museu Sami Siida. 

A visita ao Museu Sámi Siida é uma agradável mudança para atividades ao ar livre. O 
museu é bastante pequeno e aconchegante, e é cheio de informações sobre a cultura e 
história Sami, bem como sobre a vida e a natureza no norte. Além de exposições 
permanentes, o museu geralmente tem 1-3 exposições temporárias que mudam de 
acordo com a estação. 

Acampamento Aurora 

Esta viagem irá levá-lo a um dos nossos acampamentos especificamente escolhidos, 
onde tentaremos capturar as luzes do norte. Você estará confortavelmente sentado em 
um trenó puxado por um snowmobile de guia. Teremos fogo aberto e bebidas quentes 
enquanto esperamos que o céu mostre sua magia. 

Dependendo da ordem das atividades, o almoço será servido antes ou depois das 
atividades. Jantar no hotel. 



    

   
Dia 4 Inari Saida 

Café da manhã buffet.Traslado de partida ao aeroporto de Ivalo. Hoje é o nosso último 
dia de férias de inverno na Lapônia Finlandesa. Agradecemos sua visita e esperamos 
vê-lo novamente da melhor forma em outro momento, como o verão. Desejamos-lhe um 
bom retorno à sua terra. 

    

   

Preços em EUR 
Eur 2065.- por pessoa em base de um duplo/twin 

Eur 2992.- por pessoa em base de um individual 
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Preços válidos 
Toda a temporada de 2020/2021 

Saídas 
Saidas diarias sob demanda no tempo de operação. 

Os preços incluem 
Incluido: 

• acomodação 
• pensão completa 
• Transferências de e para o aeroporto (aeroporto de Ivalo). 
• roupas de inverno ao ar livre 
• Atividades mencionadas no programa. 

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. 

Informações gerais 

Um itinerário diário detalhado será fornecido no momento da chegada. 

Todos os safáris começam com instruções completas de segurança. Seus guias 
experientes mostrarão como dirigir seu snowmobile e fornecer um relatório de segurança 
completo antes de chegar às trilhas. Todos os lanches e bebidas estão incluídos no preço 
da viagem. Oferecemos roupa térmica, mitenes, balaclavas, meias térmicas, botas de 
inverno e capacete para safaris em motos de neve. As crianças de 4 a 14 anos estarão 
em um trenó puxado por seu guia com um snowmobile, com uma redução de preço de 
30%. 

Todos os safaris de snowmobile têm um seguro de responsabilidade de até € 800 / 
snowmobiles. 



Observe que o itinerário acima está sujeito a alterações, a critério dos provedores de 
atividade, por motivos de segurança ou outras circunstâncias imprevistas. Arranjos 
alternativos serão feitos para serem tão semelhantes quanto possível ao programa 
original. 
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