
Lapònia en família: a la 
recerca del Pare Noel 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
•Vol especial: Barcelona - Ivalo - 

Barcelona. 
•Equipació tèrmica des de la primera 
activitat fins a l'última. 
•Serveis exclusius indicats a l'itinerari 
pel grup. Activitats segons el 
programa. (Les activitats poden variar 
de dia i d’ordre). 
•4 nits d'estada a l'hotel escollit en 
règim d'allotjament i esmorzar. 
•2 dinars + 2 sopars (no inclouen 
begudes). 
•Guia de parla hispana durant tota 
l'estada. 
•Animador professional amb sortida 
des d'Espanya. 
•Personal especialitzat des d'Espanya. 
•Set de Viatge especial; porta-

documents amb itinerari de viatge: 
informació de la destinació, itinerari, 1 
motxilla per a cada nen menor de 15 
anys; etiquetes de maletes; 1 gorra + 
buff polar per persona, manta polar 
per nen, conte infantil i més regals 
per a nens. 
•Assegurança bàsica de viatge. 
 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
•Taxes aèries (160 €, poden 
variar fins a 21 dies abans). 
•Activitats opcionals. 
•Begudes. 
•Propines guies i xofer. 
•Serveis privats tals com bugaderia, 
telèfon, mini bar,... 
•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 

 
 

De l’1 al 5 de desembre. 

1 de desembre BARCELONA - IVALO 
Trobada a l'aeroport amb els Elfokids, que 
ens acompanyaran i que durant el vol 
s'encarregaran de lliurar-nos material per 
dibuixar, escriure la nostra carta al Pare 
Noel i explicar-nos curiositats sobre Lapònia. 
Arribarem a Ivalo, on ens rebran els nostres 
guies locals i Lappikid, ajudant personal de 
Pare Noel, llestos per supervisar com es 
porten els nens i les nenes de Travelkids. 
Tots junts anirem fins al nostre allotjament 
a Saariselkä mentre ens expliquen històries 
fantàstiques sobre Lapònia i sobre el seu 
habitant més famós. 
Quan arribem a l'hotel, amb les habitacions 
ja assignades i preparades, serà hora de 
recollir la nostra equipació tèrmica per a 
tota la nostra estada: tèrmic, guants, botes, 
mitjons ... tot el necessari per anar ben 
abrigats durant les activitats. 
Els més petits, mentrestant, tindran una 
trobada amb Lappikid, que donarà les 
primeres indicacions a seguir per arribar a 
descobrir la veritable llar del Pare Noel. 
Sopar i allotjament a l'hotel escollit. 
 

2 de desembre IVALO 
Esmorzar i, un cop equipats amb vestits 

tèrmics, sortida amb un autobús que ens 
recollirà a la porta del nostre hotel fins a 
una autèntica granja Sami, un lloc màgic en 
què descobrirem formes molt especials de 
viatjar pels boscos nevats de Lapònia: 
muntarem en uns fabulosos trineus tirats 
per huskies i farem un passeig en trineu de 
rens que conduirem nosaltres mateixos 
(aprox. 800m). 

Coneixerem de primera mà detalls de 
l'ancestral cultura dels Sami i formarem part 
d'una cerimònia tradicional. A més, jugarem 
a futbol-neu i hoquei-neu, pujarem en els 
típics patinets finesos, llançarem el llaç lapó, 
podrem tirar-nos en trineu ... 
No us preocupeu, reposarem forces amb un 
bon esmorzar típic lapó en una moderna 
"kota". 

Però la diversió no acaba aquí... els més 
petits podran conduir les seves pròpies moto
-neus i tindrem preparada xocolata calenta i 
galetes per entrar en calor. 
Aquesta tarda els nens gaudiran de noves 
activitats d'animació amb els Elfokids i els 
adults disposaran de temps lliure. 
Sopar lliure. 

Allotjament a l'hotel escollit. 

 

3 de desembre IVALO 
Esmorzar a l'hotel. Al matí, a l'hora 
convinguda, ens aproparem a peu fins al 
Parc Angry Birds (uns 150 metres). En 
funció de la temperatura exterior, 
recomanem equipar-nos amb el vestit 
tèrmic i la resta de l'equipació entregada, a 
més de roba còmoda sota ja que el parc és 
interior. 
Disposarem en exclusiva i només per a les 
famílies, de les instal·lacions del Parc Angry 
Birds, on ens divertirem amb l'equip 
d'animadors Elfokids lliscant per tirolines, 
tobogans, saltant en llits elàstics i fins i tot 
submergint-nos a una piscina de boles. Una 
tarda plena d'activitats per a totes les edats. 
A la tarda, els adults gaudiran d'un preciós 
passeig en raquetes pels boscos nevats dels 
parcs naturals que envolten Saariselkä, 
mentre els nens fan activitats amb els 
Elfokids. 
 

4 de desembre IVALO 
Avui és un dia ple d'emocions així que no us 
oblideu d'agafar forces amb un esmorzar 

complet. 
Esteu preparats? Anem cap a les moto-neus. 
Els pares conduiran les seves pròpies moto-
neus, mentre que els nens aniran en trineus 
especials tirats pels nostres guies experts. 
A través de camins secrets arribarem a unes 
misterioses cabanes, més conegudes a 
Lapònia com "kotas", situades en un lloc 
idíl·lic enmig d'un bosc nevat, on viu el 
personatge més famós de la Lapònia. 
Sí, el mateix Pare Noel en persona ens 
convidarà a un agradable refrigeri amb suc 
de baies calent. A més, tota la família 
gaudirà d'una trobada exclusiva, única i 
privada amb el Pare Noel i fins i tot els nens 
tindran l'oportunitat de lliurar-li la seva 
carta i de rebre el seu primer regal de 
Nadal. 
Dinar. 

Tarda lliure per a compres o per a relaxar-
se, ja que hem de preparar-nos pel sopar 

de comiat especial en què els nostres nous 
amics els Elfokids i Lappikid ens alegraran la 
vetllada amb jocs i amb els seus balls 
"èlfics". 
Allotjament a l'hotel escollit. 
 

5 de desembre BARCELONA - IVALO 
Esmorzar i, a l'hora convinguda, trasllat per 
agafar el vol especial. Arribada a Barcelona. 

 

 

2 ADULTS + 1 Ó 2 NENS 

Adult   2.795€ 
Nen   1.915€ 

 

NOTA:  Pressupost calculat amb data 
16 de febrer per un mínim de 140 
persones. Qualsevol alteració en la 
tarifa aèria, data de sortida, nombre 
de participants o serveis terrestres 
implicaria una variació en el preu final.  

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GC 15MD 


