5 DIAS/4 NOITES

Voo Direto de Madrid

º

INVERNO EM KUUSAMO
(Lapónia Finlandesa)
Holiday Club Kusamon Tropiikki
Partidas:
Fevereiro: 27
Março: 2, 6 e 10
Abril: 8 (Especial Semana Santa)
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LAPÓNIA FINLANDESA

RESUMO DA VIAGEM:
1.

VOO especial directo de Madrid a Kuusamo com refeição a bordo.

2.

GUIA de acompanhamento no destino.

3.

Estadia em Kuusamo. Espetacular ambiente natural.

4.

Alojamento em férias complexo Holiday Club KUUSAMON TROPIIKKI
1.
Estadia com todas as comodidades e excelente serviço a 5 minutos do
Aeroporto Kuusamo e perto de Ruka Alpine Ski Resort (provavelmente
o melhor na Finlândia)
2.
Alojamento para escolher:
1.
Apartamento (51-53m2) próximo da recepção e restaurante
central (2-4 minutos a pé) com aquecimento, sauna e lareira
com lenha ilimitada, Wi-Fi, roupa de cama/toalhas e limpeza
final.
2.
Quarto famíliar (28m2) ou duplos (18m2) quartos com
pequeno-almoço e acesso ilimitado ao Spa.

1.

Fato térmico completo para toda a estadia (fato, luvas e botas).

2.

Documentação de viagem online.

3.

Detalhes e presentes no destino.

4.

Seguro de assistência de viagem.
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Dia 1 Madrid - Kuusamo
Apresentação no aeroporto de Madrid. Registo no voo. No horário indicado, partida
em voo especial direto para Kuusamo. Refeição a bordo com bebidas incluídas.
Chegada ao aeroporto e transfere para o complexo de férias ClubSpa Kuusamon
Tropiikki Hotel.
Apenas a 20 km do seu alojamento situa-se Ruka Village Ski Resort, um dos
principais resorts de esqui alpino da Finlândia, localizado no noroeste da Finlândia,
junto ao círculo imaginário Ártico e ao lado da fronteira russa. A estância de esqui
tem 34 pistas de esqui alpino com iluminação moderna, Ruka Park para esquiadores
e snowboarders, com um total de 169,5 km, de pistas de esqui cross-country, dos
quais 33,5 km são iluminados à noite. A área é rodeada por 3 parques nacionais: o
Parque Nacional de Oulanka com o seu famoso trekking o "The Bear ' s Trail",
riisitunturi National Park e Julma alkky.
Alojamento em modernos apartamentos ou quartos no Hotel. No seu alojamento
encontrará os ternos térmicos que irá utilizar durante toda a estadia na Lapónia
Filandesa.
Todas as villas estão localizadas próximo da recepção, a uma distância
perfeitamente acessível a pé pelos caminhos que atravessam as instalações do
Hotel-Resort. Os quartos (duplos e familiares) estão localizados no mesmo edifício
do Hotel, onde você também vai encontrar o Spa, o restaurante e o Angry Birds
indoor Park.
Alojamento.
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Dias 2º, 3º e 4º RUKA
Atividades opcionais
Pequeno-almoço no Hotel (para os hóspedes alojados nos quartos).
Dias livres durante os quais recomendamos reservar uma das seguintes excursões
opcionais para desfrutar de experiências inesquecíveis na Lapónia. Alojamento.
KARTING NO GELO segunda-feira e sábado, 15H00 (1H)
Karting no gelo é uma experiência verdadeiramente excitante com os elementos de
uma corrida de Fórmula 1 mas em uma pista de gelo. A corrida começa com uma
volta de aquecimento seguida pela qualificação que determina o local de partida. O
primeiro a atravessar a linha de chegada é o vencedor! Altura mínima 150 cm.
Preço 50 EUR/pessoa
FLUTUAÇÃO NO RIO – segunda-feira e quarta-feira, 14H00 (2.5 H)
Atividade emocionante e relaxante ao mesmo tempo no rio. Você terá o
equipamento necessário para a atividade e uma vez no Rio você só tem que deixarse ser levado pela corrente. Altura mínima 160 cm.
Preço 80 EUR/pessoa
SAFARI
MOTO
DE
NEVE
–
diário
11H00
(3H)
Este safari vai levá-lo através das mais belas paisagens de Ruka. É ideal para
famílias e iniciantes. A rota é de 30 quilômetros e durante a travessia, vamos parar
para um piquenique almoço.
Preço preço 85 EUR/adulto (2 pessoas/moto) 120 EUR/adulto (1 pessoa/moto) 50
EUR/criança (4-11 anos de idade)
VISITA A UMA QUINTA DE HUSKIES
Passeio de trenó para uma quinta de HUSKIES. Passeio de 5 ou 10 Kms em trenó.
Um pequeno lanche será servido enquanto seus cuidadores nós contas curiosidades
sobre esses animais cativantes.
Caminhada de 5 km terça-feira, 12,30 hrs (2H) Preço 140 EUR/adulto 100
EUR/crianca (4-11 anos). Caminhada 10 km quinta-feira, 9,30 hrs (2,5H) Preço 165
EUR/adulto 115 EUR/crianca (4-111 anos) anos)
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VISITA A UMA QUINTA DE RENAS, segunda-feira e sábado 8,30 HRS (1.5 H)
Transfere para uma quinta Sami onde veremos uma infinidade de renas. Poderá
aproximar-se delas, alimentá-las e tirar fotograficas com estes amistosos animais.
Vamos aprender sobre o seu dia-a-dia e sobre a vida agrícola. Almoço tradcional em
redor da fogueira.
Preço preço 90 EUR/adulto 60 EUR/crianças (4-11 anos de idade)
PESCA NO GELO, quarta-feira 10,30 HRS (2.5H)
Transfere de carro para um lago de onde vamos andar com raquetes de neve para o
lugar onde ou guia lhe vai ensinar a pescar no gelo. Quem vai apanhar o maior
peixe? Café e bebidas quentes nos vão mante-lo aquecidos.
Preço 75 EUR/adulto 40 EUR/crianca (4-11 anos)
SAFARI DE MOTOS DE NEVE DEBAIXO DAS ESTRELAS, terça, quarta, sexta e
sábado 20, 0 hrs (2H)
Quando a noite cai e as estrelas começam a brilhar vambos arrancar nas motos de
neve e seguir em direção à escuridão da noite. Já na floresta, longe das luzes
artificiais, podemos contemplar as Auroras Boreais em todo o seu esplendor.
Preço 85 EUR/adulto (2 pessoas/moto) 110 EUR (1 pessoa/moto)
ENCONTRO COM O PAI NATAL, diário (3h). Requer um mínimo de 10 pessoas
para confirmação
Transfere até à aldeia de Vuotunki onde fica situada a casa do Pai Natal, ao lado de
um grande lago congelado. Nas encostas do lago, quando a neve cai, grandes slides
naturais formam onde as crianças (e também os adultos) podem desfrutar de trenós.
Chegou a hora de entrar na casa onde o Pai Natal e a Sra. Natal nos esperam. Ao
entrar na casa somos recebidos por um duende, assistente do Pai Natal que nos
leva para o salão onde vamos encontrar o Pai Natal, com o qual vamos conviver,
contando histórias e ensinando algumas canções. A Sra. Natal é uma eximia
cozinheira e hoje ela vai-nos ensinar a preparar os biscoitos de Natal que, uma vez
feito, vamos cozer no forno a lenha do Pai Natal. Durante a visita, o Pai Natal vai
oferecer pessoalmente um presente para cada criança.
Preço 85 EUR/pessoa
A duração das excursões são aproximadas e estão sujeitas ao tamanho do
grupo e às condições meteorológicas.
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Dia 5º RUKA – KUUSAMO - MADRID
Pequeno-almoço no Hotel (para os hóspedes alojados nos quartos).

Tempo livre para realizar algumas descidas de esqui. Ruka geralmente tem as pistas
abertas de outubro até quase o final de maio, e todas iluminadas. Transfere para o
aeroporto de Kuusamo. Registo e embarque. Partida em voo directo com destino a
Madrid. Chegada e fim da viagem.
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PREÇO por pessoa, com base na ocupação:
De 27
fevereiro a
10 março
Villa
Petäjänlammenranta
6 pessoas
5 pessoas
4 pessoas

Quarto familiar
4 pessoas
3 pessoas

Quarto duplo
2 pessoas
1 pessoa
Capacidade
Apartamentos:
Quarto Familiar:
Quarto duplo:

08-abr

Apartamento de 2 quartos
820 €
845 €
885 €

855 €
880 €
920 €

De 27 fevereiro
a 10 março

08-abr

940 €
975 €

975 €
1.010 €

De 27 fevereiro
a 10 março

08-abr

1.050 €
1.420 €

1.085 €
1.455 €

Mínima 4 pessoas. Máxima: 4 adultos+2 crianças
Mínima 3 pessoas. Máxima: 2 adultos+ 2 crianças
Mínima 1 pessoa. Máxima: 2 pessoas
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O preço inclui:
 Voo especial directo de Madrid para Kuusamo (ida e volta) incluindo refeição a
bordo
 Guia de língua espanhola no destino.
 Todos os transferes
 Fato térmico, assim como o capacete e as luvas para passeio em motos de neve.
 4 noites de alojamento em Villa (apartamento) ou quarto do complexo Kuusamon
Tropiiki Holiday Club.
o Moradia (apartamento):
 1 conjunto de lençóis e toalhas por pessoa.
 Limpeza final do alojamento.
o Quartos (família ou standard):
 Pequeno-almoço buffet servido diariamente.
 Limpeza diária do quarto.
 Entrada ilimitada para o spa do hotel.
 Documentação de viagens online.
 Detalhes e presentes no destino.
 Seguro de assistência de viagem.

O preço não inclui:


Taxas de aeroporto: 145€



Excursões opcionais. A duração das excursões são aproximadas e estão

sujeitas ao tamanho do grupo e às condições meteorológicas.


Pacote pequeno-almoço (para os hóspedes acomodados nos apartamentos): 60
euros por adulto e 44 euros por criança.



Jantares no restaurante do Hotel: 128 euros por adulto e 64 euros por criança.
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FATO TÉRMICO

Para todos os tamanhos e idades a partir dos 2 anos.
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HORÁRIO PREVISTO VOO DIRETO
(Horas locais. Finlândia=Espanha +1 hr):

PARTIDAS DE MADRID:
MADRID
KUUSAMO

KUUSAMO
MADRID

09.10 – 15.10 hr
16.10 – 20.25 hr

Datas de partida:
Fevereiro: 27
Março: 2, 6 y 10
Abril: 8 (especial Semana Santa)
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Informações importantes e notas:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Os preços para passeios de moto e trenó têm por base duas pessoas a
partilhar o veículo, fazendo uma paragem a meio caminho onde os
passageiros podem trocar de posição de condução e inclui equipamentos
térmicos: macacão térmico, luvas e Botas.
A idade mínima para conduzir as motas de neve é de 18 anos. É obrigatório
apresentar a carta de condução, válida na Europa, para ser capaz de
conduzir as motos de neve.
Devido às condições meteorológicas (ou neve ou gelo acumulado) e por
razões de segurança, as excursões podem sofrer alterações em itinerários,
duração ou até mesmo cancelamentos sem aviso prévio. Quando o tamanho
do grupo é muito grande, ele pode ser dividido em vários grupos menores,
sendo assim a operação mais simples e confortável para os passageiros.
Portanto, a ordem dos serviços em excursões podem ser alterados por
este motivo, sem alterar o conteúdo geral do passeio. Os guias no
destino irão informá-lo antes dos horários das suas excursões.
Todos os motos de neve têm um seguro de risco completo, com uma
franquia de 1.000€, para o qual cada participante é responsável em caso de
acidente.
Por favor, note que não é permitido fumar na unidade hoteleira, e as multas
são elevadas .
O cliente é responsável pelas chaves dos apartamentos,em caso de perda
uma compensação será exigida.
O organizador não garante as condições meteorológicas, neve ou gelo
acumulado para ser capaz de fazer as excursões ou safaris oferecidos. No
caso de as causas de força maior não permitirem a realização de qualquer
excursão e esta deve ser cancelada, uma atividade alternativa será realizada
ou o montante do mesmo será reembolsado no retorno; ou completo se a
atividade deve ser cancelada ou parcial em caso de redução, se as condições
não permitem a sua plena realização.
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Condições de cancelamento
Queira consultar as condições de cancelamento:
Cancelamento
1.
Cancelamento de mais de 45 dias antes da partida:
2.
Cancelamento entre 45 e 21 dias antes da partida:
3.
Cancelamento entre 21 e 14 dias antes da partida:
4.
Cancelamento entre 14 e 7 dias antes da partida:
5.
Cancelamento inferior a 7 dias antes da partida:

10% total reserva
20% total reserva
35% total reserva
50% total reserva
100% reserva

Recomendamos a contratação do nosso seguro de cancelamento, que abrange
todas as despesas em caso de cancelamento da viagem por mais de 30 causas
justificadas. Preço por pessoa: 27,50€
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O Holiday Club Kuusamon
Spa Tropiikki é um hotel de
estilo Spa localizado em
Kuusamo, a menos de 20
minutos da estância de esqui
de
Ruka e perto do
aeroporto, do Parque Central
e da Igreja Kuusamo.
Este hotel de 4* está rodeado
de paisagens naturais e de
floresta, com
vistas
deslumbrantes
do
Lago
petsajolampi. Irá desfrutar de
uma boa localização e um magnífico ambiente natural em um enclave privilegiado.
Estão disponíveis serviços de lazer: um spa com massagens, tratamentos corporais
e faciais, banheiras de hidromassagem e saunas. Bem como 2 s e restaurantes
cafeteria. Após um dia intenso de atividades, relaxe em uma das 3 piscinas
cobertas. As crianças vãogostar de jogar no famoso Angry Birds Park.
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Apartamentos T2 (4 adultos + 2 crianças)

Estes modernos apartamentos de 53m2, recentemente inaugurado situam-se a cerca
de 300m da recepção/restaurante e são compostas por 2 quartos, camas para 4
pessoas + sofá-cama para 2, sala de estar com lareira e lenha gratuita, área para
refeições e TV de ecrã plano. Também inclui uma cozinha moderna totalmente
equipada com máquina de lavar louça e forno , etc. Possui 2 casas de banho, um
chuveiro e uma sauna. Inclui outras comodidades modernas tais como acesso Wi-Fi
gratuito, etc. A sala possui um terraço envidraçado com vista para o lago.

