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Em 2019, o Clube Galp Norte parte à conquista da Lapónia e das luzes difusas, que elegantemente serpenteiam nos 

céus, em cores de azul, verde e roxo, e que inundam as noites escuras do Ártico – as incomparáveis auroras boreais. 

A Lapónia engloba toda a região norte da Noruega, da Suécia e da Finlândia, estendendo-se até à província de Kola, 

na Rússia. É um local abençoado pelos fenómenos naturais mais espetaculares e deslumbrantes, conferindo a esta   

região uma magia inigualável. O nosso ponto de partida para esta grande aventura será a magnífica cidade de            

Estocolmo,   onde iremos fazer um city-trekking e pernoitar durante a primeira noite do nosso programa. No dia      

seguinte, viajaremos até à cidade de Abisko, no norte da Suécia, especialmente conhecida por ser um dos melhores 

locais de  onde é possível observar a aurora boreal, pois, graças ao seu microclima, possui os céus mais limpos de toda a           

Escandinávia. 

Esperam-nos incríveis percursos de trekking no Parque Nacional de Abisko e em Narvik, na Noruega, para além de    

experiências inesquecíveis que nos permitirão embrenhar na cultura nórdica, como andar de trenó e desfrutar de     

relaxantes e prolongados banhos de sauna. Teremos ainda a oportunidade de conhecer de perto a cultura do povo   

Sami, que ainda hoje vive nesta região remota, dedicando-se à criação de renas. 

À noite, partiremos em busca das luzes que nos cativam e inspiram a partilhar a beleza da natureza e a despertar       

sorrisos; esse fenómeno mágico que embeleza os céus mais negros e dança ao som de um melodia silenciosa nos  

locais mais inóspitos do planeta, as auroras boreais. 

De forma a complementar esta extraordinária experiência cultural e sensorial, teremos ainda a oportunidade de nos 

deliciarmos com várias iguarias típicas da cozinha sueca como rena, alce e truta do ártico, que sem dúvida farão o     

regalo de todos. 

Esta será uma expedição especial, durante a qual reencontraremos o fenómeno natural que nos distingue e            

impulsiona, uma viagem à essência de uma expedição que arrebatará todas as expectativas e marcará para sempre o 

nosso coração. 
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A remota região da Lapónia; a deslumbrante cidade de Estocolmo; o Parque Nacional de Abisko e o lago 

Njakajaure; a cultura do povo Sami e as renas do ártico; a saborosa gastronomia nórdica; trekking em   

Narvik, na Noruega; as  encantadoras dançarinas do ártico: as magníficas auroras boreais. 

 

1º dia – 29/10 - (3ª f) – Viagem e city trekking em Estocolmo 

 

Partimos rumo à Suécia, onde faremos uma primeira paragem em Estocolmo, para um flash trekking nas   

ruelas desta monumental cidade. 

Um verdadeiro museu ao ar livre, a capital sueca revela-se incrivelmente bonita e atraente. Deixe-se perder 

pelas vielas e as casas coloridas da Gamnla Stan, enquanto aprecia o cheiro adocicado a canela que paira no 

ar, vindo dos característicos “cinnamon buns” nas montras das pastelarias. O Palácio Real e o Museu do   

Prémio Nobel são locais de passagem obrigatória, no entanto, não deixe de se aventurar pelos segredos   

subterrâneos desta pérola nórdica. A maior parte das estações de metro da cidade encontra-se decorada 

com pinturas ou esculturas que merecem ser visitadas. 

Pernoita em Estocolmo. 
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2º Dia – 30/10 - (4ª f) –  Viagem até ao Parque Nacional de Abisko 

 

De manhã, voaremos até Kiruna, onde nos espera o transfere para nos levar até ao local onde ficaremos    

alojados, em pleno Parque Natural de Abisko, 200km acima do círculo polar ártico. 

Aproveitaremos o resto do dia para descobrirmos um pouco do Parque Nacional e relaxarmos. 

À noite, teremos a oportunidade de deliciar todos os nossos sentidos com um maravilhoso e requintado 

jantar típico. De seguida, partiremos à caça das encantadoras dançarinas do ártico. Consoante as          

condições climatéricas, teremos a oportunidade de as observar de vários locais, igualmente belos e      

deslumbrantes. 
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3º Dia – 31/10 (5ª f) – Trekking no Parque Nacional de Abisko 

 

Depois de um rico pequeno-almoço tradicional, espera-nos um trilho em pleno Parque Nacional de 

Abisko, que nos levará a conhecer um dos seus mais bem guardados segredos, o lago Njakajaure, de 

onde teremos acesso a uma vista espetacular sobre a imensa paisagem do ártico. 

De regresso ao alojamento, será uma boa altura para experimentar a sauna e relaxar um pouco,         

enquanto nos preparamos para a aventura noturna que irá arrebatar os nossos corações. 

À noite, será altura de descobrirmos mais um pouco da culinária desta região remota e partir novamente 

em busca das luzes difusas que enaltecem as noites do ártico. 
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4º Dia – 01/11 (6º f) - À descoberta da cultura Sami 

Neste terceiro dia da nossa aventura em pleno círculo polar ártico, iremos mergulhar na cultura Sami, o 

povo indígena da região, que sobrevive em condições tão inóspitas, e descobriremos mais sobre o seu 

modo de vida. Os Sami são conhecedores exímios da natureza, dividem as estações em oito e têm         

inúmeras palavras para se referirem àquilo que nós apenas chamamos neve ou gelo. Vestem-se com    

roupas   coloridas e ornamentadas com símbolos representativos da sua família e da sua região de         

origem. 

Ao longo do dia, teremos contacto privilegiado com o animal mais icónico do ártico, a rena; aprendendo 

sobre as suas características e experienciando de perto a relação intrínseca que une estes animais ao    

povo Sami. 

Teremos ainda oportunidade de ouvir histórias de encantar sobre a cultura Sami, enquanto nos              

deliciamos com simples e genuínas iguarias típicas, ao calor de uma agradável fogueira e ao som 

do joik, dentro dos tradicionais lavvus – tendas típicas dos Sami. 

Depois de mais um repasto nórdico, rumamos novamente à procura das nossas companheiras notur-

nas, para que nos cativem mais um pouco com o seu brilho e dança estonteantes. 
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5º Dia – 02/11 (sábado) – Trekking em Narvik, Noruega 

 

Partimos de manhã cedo, ao longo da costa do cénico Lago Torneträsk, o sexto maior e o segundo mais 

profundo lago da Suécia, rumo à Noruega. 

Presenteados por maravilhosas vistas sobre as montanhas do ártico, cascatas congeladas e vales profundos 

cobertos de branco, ocasionalmente ponteados pelo verde da vegetação, seguimos pelo Navvy Trail até  

passarmos a fronteira. Aí espera-nos uma descida vertiginosa até à entrada do fiorde, onde se ergue a  

cidade de Narvik, palco de importantes batalhas durante a segunda guerra mundial e importante porto 

do ártico. Faremos um mini-trekking em Narvik e ao final do dia regressaremos a Abisko. 

À hora de jantar, propomos-lhe novamente a degustação de um jantar tradicional nórdico para de seguida 

partirmos uma última vez à procura das dançarinas do ártico. 
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6º Dia – 03/11 (domingo) – Viagem de regresso 

Iniciaremos o nosso dia com mais um pequeno-almoço            

tradicional sueco e aproveitaremos para nos deleitar com a    

paisagem branca e inóspita do ártico, que em breve deixaremos 

para trás. No entanto, partimos com o coração cheio e             

memórias inesquecíveis, que certamente nos marcarão para  

todo o sempre. 

O resto do dia será livre, de forma a acomodar os voos de regresso. 

Está previsto um transfere em autocarro para o aeroporto de Kiruna, compatível com o voo de referência. 

Fim da Viagem 
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A Diferença de Não Associado é Pago no ato da inscrição 

Suplementos Pagos no ato da inscrição 

***Opção Aquisição dos próprios Voos  

 

 

Plano de Pagamento: (podendo sempre efetuarem um plano com um valor fixo) 

 

INFO #cgnorte 

                  *Novos Rumos * 

Preço Associado em Quarto Duplo / Twin  2 200€ 

Preço Não Sócio em Quarto Duplo / Twin   2300€  

Preço Voos - Ida e Volta (Lisboa - Estocolmo - Kiruna) ***     538€ 

Suplemento Quarto Individual     298€ 

  

Inscrição 

março 

1ª  6ª  7ª  2ª  3ª  4ª  5ª  8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 

Pessoa 400€ 130€ 130€ 250€ 130€ 130€ 250€ 130€ 130€ 130€ 130€ 130€ 130€ 

Voos 538€             

Single 300€ 
- - -          
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O que está incluído: 

Itens que estão incluídos no preço do evento 

O programa de trekking especificado 

Acompanhamento desde inicio por guias qualificados e guias locais 

Transporte em autocarro associado ao programa definido, incluindo transferes (de e para Estocolmo e de e pa-

ra Kiruna) em função dos voos de referência da Borealis 

Condições de pernoita: 1 noite em hotel de 4 estrelas em quarto duplo ou triplo com wc privativo em   Estocol-

mo. Restantes noites com alojamento de 3 estrelas em quarto duplo ou triplo com wc privativo em Abisko. 

Seguro multi-viagens (assistência) 

Durante a estadia em Abisko: 

 4 Jantares de pratos típicos com iguarias locais 

 2 Almoços tradicionais da Suécia – buffet 

 1 Almoço mealbox 

 1 Almoço tradicional Sami realizado à lareira 

 Pequeno-almoços 

 Experiência com cultura Sami + passeio de renas 

 Acesso a típica Sauna Escandinava 

 Vestuário adequado para o frio (para usar sobre a sua roupa) 

 Máquina fotográfica de alta qualidade, tripé, mochila e baterias 

4 tours fotográficos únicos e diferentes, numa excitante caça e observação de auroras boreais em mini-

vans seguras e modernas 
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 4 tours fotográficos únicos e diferentes, numa excitante caça e observação de auroras boreais em 

minivans seguras e modernas 

 Locais possíveis:. Acampamento Sami . Lago Torneträsk. Casa de barco junto ao lago Torneträsk.  

Leito do rio Abisko. Acampamento remoto nas Montanhas Abisko. 

O que não está incluído: 

 Itens que não estão incluídos no preço do evento 

 Alimentação e refeições não mencionadas acima 

 Extras e opções 

 Voos 

 

Extras e opções 

O Clube está disponível  para adicionar serviços adicionais ao programa base, com um suplemento extra 

associado, de forma a simplificar a organização da viagem e a maximizar a sua experiência na natureza, 

como: 

 Voos, condições especificados no respetivo separador 

 Estadia em quarto single (+ 298 eur/pax) 

Para tal, basta que indique no momento da reserva a sua pretensão 
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A tarifa do voo inclui o valor das taxas de aeroporto, segurança e combustível calculados à data de      ela-

boração deste programa. Este valor está sujeito a alteração até ao momento da emissão dos             respe-

tivos bilhetes. 

Informações importantes – voos: 

*A tarifa não é reembolsável em caso de cancelamento. Permite alterações mediante cobrança de        

penalização fixada pela TAP e SAS. O lugar atribuído no avião é feito, de forma aleatória, pela companhia 

aérea. Caso o participante pretenda escolher o lugar terá um custo adicional 

*Tarifa inclui bagagem de porão até 23kg por participante 

*Os valores são válidos para emissão na data de elaboração do programa, pois até à data da emissão dos 

bilhetes, as taxas de aeroporto, combustível e segurança estão sujeitas a alteração. 

 

Voos 

Os voos de referência são os seguintes: 

Ida no dia 29 outubro 2019 : 

TP  784    29 Outubro       Lisboa / Estocolmo       08:50   14:20 

SK 1042    30 Outubro       Estocolmo / Kiruna      11:35   13:10 

Regresso no dia 3 novembro 2019: 

SK 1041    03 Novembro   Kiruna / Estocolmo      10:20   11:55 

TP  783    03 Novembro   Estocolmo / Lisboa       19:00   22:20 
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O preço não inclui: 

 Bebidas às refeições; 

 Gastos derivados de condições meteorológicas adversas; atrasos de voo ou condicionantes de  

navegação; 

 Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa; 

 

DESISTÊNCIAS : 

Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, qualquer cancelamento estará sujeito a custos associados. 

Estes custos variam consoante a data de cancelamento e nos forem exigidos pelo Parceiro Turístico.  

 

Outras Informações: 

Inscrições limitadas ao número de vagas existentes 

A validação da inscrição está sujeita a pré-pagamento, da inscrição + Suplementos 

A realização desta atividade está sujeita a numero mínimo de participantes 

O Clube Galp Núcleo Norte é responsável pelo programa mencionado em parceria com parceiro             

devidamente licenciado, empresa com a qual a direção do clube estabeleceu um protocolo de                 

cooperação, mesmo para viagens / expedições / Treekings de carater individual. 

Salvaguardam-se quaisquer alterações do programa provocadas pelas condições atmosféricas ou outro 

motivo de força maior. 
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Alojamento - Aldeia da Cuada / Turismos de Aldeia  
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