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PROGRAMAS PRÉ E PÓS-CRUZEIRO EM KIRKENESS 2015 
 

 
The Snow Hotel – O hotel de gelo – Uma experiência única 
Aproveite uma experiência única, o Hotel de Gelo. Sua estrutura é construída completamente com neve e gelo a 
cada ano e possui espaçosas e iluminadas suítes decoradas com esculturas de gelo e um bar de gelo Ártico para 
celebrações e drinks. Jantar e café da manhã são servidos no restaurante próximo ao hotel de gelo. Para completar 
a sua estadia você poderá reservar excursões opcionais como motos de neve, trenós puxados por cães, entre 
outros. 

 
Todos os hóspedes no hotel de gelo dormem em uma Snow Queen e Snow King! Espaçosas, brancas, decoradas e 
iluminadas, as suítes de gelo foram especialmente desenhadas para os nossos hóspedes. Em cada quarto há 

maravilhosas artes feitas de neve e gelo. Seja bem vindo ao mundo de neve branca! 
 
Código do Tour:  CENKKN01 
Temporada:   20.12.2013 - 20.04.2015 / 20.12.-31.12.2015 

Min:   1 pessoa 
Incluído: Pernoite em uma Snow Suite em um saco de dormir, 
transfers de/para Snow Hotel, 3-pratos-jantar, drink de boas vindas. Instrutor  
de língua inglesa. 
Dias:   camisa e calças compridas, pulôver, chapeu (toca) e meias 
serão necessárias.  

Idade mínima: 8 anos. 
 
 
Itinerário: 
Dia 1: a) 17:00 pick-up do Rica Arctic e Thon Hotel e transfer de minibus para o Snow Hotel, situado a 10 km de 

Kirkenes em Sandnes. 
Malas: Hospedes com pernoites em Kirkeness serão solicitados a deixar suas malas em um guarda volumes em 

seu hotel em Kirkeness. Uma mala pequena para o pernoite será a única coisa necessária para levar consigo. 
Nela você deverá incluir roupa termal, pulôver, touca confortável e quente para dormir, meias quentes e artigos 
de higiene pessoal. 

 
b) Transfers alternativos para o Snow Hotel (por favor reconfirmar com Radius Kirkenes/Kirkenes 
Snowhotel!!!!): 

 Hurtigruten pier após a chegada do navio  

 13:00 transfer do Thon Hotel e Rica Arctic. 
 Hospedes fazendo alguma excursão serão levados ao Hotel de Gelo após a excursão (somente excursões 

organizadas por Radius Kirkenes/Kirkenes Snowhotel). 
 

A mala irá no transfer e poderá ser estocada no prédio ao lado do Snow Hotel. 
 

Dependendo do horário de chegada haverá a possibilidade de participar de excursões opcionais organizada por 
Radius Kirkenes que começam e terminam no Snowhotel. Veja as opções abaixo: 
 
Durante a noite drinks de boas vindas serão servidos no Snow Bar. Após, será possível aproveitar uma jantar 
local tradicional servido próximo a lareira antes do guia o ajudar a se preparar para a sua noite no Hotel de Gelo. 
Há também um local quentinho para tomar chás e cafés. 

 

Dia 2: Após a noite no saco de dormer, os hóspedes terão a possibilidade de usar a sauna e os chuveiros que estão 
localizados em um prédio próximo ao Snow Hotel. Após o café da manhã terá o transfer de volta para o Thon 
Hotel ou Rica Arctic Hotel ou para o píer da Hurtigruten. Pick-up do Snow Hotel as 09:00. 

 
Excursões opcionais de/ para Snow Hotel (podem ser reservados no Snow Hotel): 
Kicksledge     FOC 
Snow shoes and skis     Aluguel no Snow Hotel 

2 hrs Husky tour at 13:00   TBC 

2 hrs Snowmobile tour at 13:00 TBC 
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Novo: Gamme Cabines no Snowhotel em Kirkeness  
Durante o ano todo você terá a chance de pernoitar em uma das mais novas cabines de madeira – durante o inverno 
juntamente com um dos mais únicos hotéis no mundo, o Snowhotel, ou mais próximo da natureza durante o verão 
Ártico. No inverno as cabines Gamme estarão cobertas de neve, dando uma aparência de iglus de fora para dentro. Elas 

também possuem janelas grandes, perfeitas para observar a Aurora Boreal em noites claras. As cabines Gamme são 
equipadas com camas twin, banheiro e chuveiro. 
 
Código do Tour:  CENKKN02 
Temporada:   01.01.-31.12.2015 
Min:   1 pessoa 
Incluido: Um pernoite nas cabines Gamme, incl. Café da manhã, 

jantar de 3 pratos e transfers de/para Gamme Cabines. 
Noites Extras: Noites extras são possíveis ao mesmo preço de uma noite.   
Dicas: No inverno camisa e calças compridas, pulôver, 
chapéu (toca) e meias serão necessárias.  
 

 

Itinerário: 
Dia 1: Transfer para Gamme Cabines em Sandnes. 

Por favor, reconfirmar com Radius Kirkenes/Kirkenes Snowhotel um dos seguintes transfers. (não há transfers do 
aeroporto disponíveis): 

 Pier da Hurtigruten após a chegada do navio  
 17:00 ou 13:00 transfer do Thon Hotel e Rica Arctic. 
 Hóspedes que participarem o Safari King Crab serão levados após a excursão para as Cabines Gamme 

(somente excursões organizadas pelo Radius Kirkenes/Kirkenes Snowhotel). 
 

Faça o check-in para a sua cabine. A área convida para passeios agradáveis. Quem tiver sorte poderá encontrar 
com animais locais.  
 
As refeições são servidas no “Loven” um prédio próximo, situado a 50m das cabines. Aqui também é possível 
encontrar uma sauna.  

 
Durante a noite aproveite um jantar local e tradicional servido próximo a lareira. Pernoite. 

 
Dia 2: Café da manhã no “Loven”. Noite extra ou check-out e 09:00 transfer de volta ao Thon Hotel Kirkenes, Rica 

Arctic ou píer da Hurtigruten. 
 

 

Safari de Inverno King Crab  
Essa excursão oferece uma experiência única de inverno começando com um passeio de trenó da casa de 

um pescador até um Fiorde congelado.Através de um buraco no gelo, iremos tentar pegar um caranguejo 

rei. Esses incríveis crustáceos podem se estender por até 2 metros e pesar até 15 quilos. Eles serão 

preparados e cozinhados para você ao retornar para a casa do pescador – uma excelente refeição ao final de 

uma fabulosa excursão. 
 

Código do Tour: CENKKN10  
Temporada:   01.01. – 20.04.2015 / 01.12.-31.12.2015 
Duração:   3-4 horas 
Min. pax:   2 pessoas 
Horário de Partida:  13:00  
Incluido:  Roupas de inverno (barcos, luvas, capacete),  
refeição king crab com refrigerantes  

Local de encontro: seu hotel ou o Snow Hotel 
 
 

Rafting Safari de Verão King Crab  
Aproveite um inesquecivel tour de pescaria King Crab em Kirkeness. Encontro em um pequeno porto próximo ao Thon 
Hotel. Através de um barco RIB você chegará a uma das melhores áreas de pesca no mar Barents. Lá você terá acesso a 
enormes jaulas com caranguejo rei dentro delas. Dentro de uma casa acolhedora de pescador a sua pesca será servida 
para o almoço. Aproveite a delicadeza dessa refeição e coma o quanto quiser. 

 
Código do Tour:  CENKKN12AM para a partida as 08:30  
   CENKKN12PM para a partida as 13:00    

CENKKN12PMA para a partida as 18:00  
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Temporada:   10.05. – 20.10.2015 
Duração:  aprox. 3 horas 

Min.:    2 pessoas 
Incluido:   Suíte a prova de água e aquecida, refeição king crab com refrigerantes. 
Local de encontro: No porto próximo ao Thon Hotel 
 

 Passageiros embarcando e desembarcando precisarão de uma noite pelo menos em Kirkeness, recomendamos o 
Thon Hotel já que ele está bem próximo ao ponto de partida da excursão. 
 

 CENKKN12AM:  
Ande até o porto próximo do Thon Hotel. 08:30 inicio do Rafting Safari King Crab. 
Esse tour permite aos passageiros embarcar no navio no mesmo dia em que o tour termina aproximadamente 
11:30/12:00 no pier. Após a excursão transfer do pier para o hotel, pegar as malas e continuar até o porto da 
Hurtigruten. 
 

 CENKKN12PM e CENKKN12PMA: 
Ande até o porto próximo do Thon Hotel. Inicio do Rafting Safari King Crab às 13:00 ou as 18:00. Não há 

transfers do/ para o píer. Os tours são sugeridos para os passageiros desembarcando ou passageiros com noites 
em Kirkeness. 
 
 

Novo: Husky Taxi  
O serviço de taxi canino que o levará do aeroporto de Kirkeness ao Hotel de Gelo 
Na paisagem coberta de neve da Noruega o trenó puxado por cães sempre foi considerado uma forma eficiente de 
transporte. Por isso, talvez não seja surpresa, que um serviço de transfer "táxi dog" tenha sido lançado para buscar  
passageiros do aeroporto de Kirkeness. Até dois passageiros cabem em cada trenó, mas se houver um grupo maior, o 
hotel poderá enviar mais equipes de cães, que chegarão com roupas térmicas e tudo o que você precisa para uma 

viagem confortável. O trajeto de 45 minutos disponibiliza uma rota esplêndida do aeroporto para o Kirkenes Snowhotel. 
 
Código do Tour:  Aplicado no sistema como transfer 
Temporada:   20.12.2013 - 20.04.2015 / 20.12.-31.12.2015 
Duração:  45 min  

Min.:    2 pessoas 

Incluido:   2 pessoas por trenó, roupa protetora, bagagem será  
transportada através de uma minivan 
Local de encontro: Aeroporto de Kirkeness em voo chegando entre 11:00-15:00h. 
 
 

Novo: Husky Tour com pernoite 
 
Explore um dos mais incríveis lugares da Europa durante o Husky Tour com pernoite. O passeio começa no seu hotel em 
Kirkeness, seguido de um transfer para a fazenda de Huskies onde você receberá o seu equipamento de proteção e onde 
sua equipe se prepara para uma longa viagem de 30 quilômetros em um trenó puxado por cães a um acampamento. 
Você vai acompanhar parte das mesmas rotas da famosa corrida de cães Finnmark. À noite, desfrute de uma refeição de 
caranguejo rei, visite a sauna e tome um banho, tudo cercado pelo silêncio da natureza. Pernoite em pequenos quartos! 

No dia seguinte, após o café da manhã volte de trenó para o Kirkenes Snowhotel. O almoço será servido no Restaurante 
Gabba e será feito o transfer de volta para o seu hotel em Kirkenes. 

 
Código do Tour: CENKKN03  
Temporada:   05.01. – 15.04.2015 
Duração:  2 dias/1 noite  
Min.:    2 pessoas 

Local de encontro: Thon Hotel Kirkeness ou Rica Arctic Hotel 
Incluido: Roupa de inverno, 2 pessoas dividindo um trenó, pernoite no acampamento (em áreas pequenas 

e aconchegantes, sem chuveiro), sauna, refeição caranguejo rei, café da manhã, refrigerantes, 
almoço no Restaurante Gabba, transfer do Kirkeness Snowhotel a Kirkeness.  

 
Importante: Boas condições físicas, min. 18 anos de idade, seguro de viagem necessário. Dependendo das 

condições do tempo, o tour está sujeito a alterações.  
 
Itinerário: 
Dia 1: Às 12:00 encontre com o seu guia no Rica Arctic ou Thon Hotel. É necessário trazer somente uma pequena mala, 

sua bagagem principal poderá ser armazenada em seu hotel. A curta distância de carro para a fazenda de 
huskies, começaremos, montando a nossa própria equipe de huskies. Explore um dos últimos deserto da Europa 
durante aproximadamente 30 quilômetros de viagem de trenó. Nós seguimos em parte as mesmas faixas da 

famosa corrida Finnmark. No caminho paramos para alimentar nossos cães, e também a nós mesmos. Por volta 
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das 17:00h chegamos ao Namdalen Wilderness Lodge. (www.namdalenwilderness.no). Aqui você sentirá o 
silêncio, sem tráfego ou qualquer outra poluição sonora. Nós guardaremos os huskies e os alimentaremos, assim 

os cães estarão prontos para dormir. Cada um é responsável por sua própria equipe de huskies. Para o jantar 
você poderá desfrutar do caranguejo rei como refeição - a pesca do dia. E há muito que comer! Há uma sauna 
quente e chuveiro (neve) do lado de fora esperando por você para fazer anjos de neve. Pernoite em pequenos 
quartos acolhedores do acampamento. 

 
Dia 2: No início da manhã, começamos o dia alimentando os huskies e todos cuidam de sua própria equipe. Depois que 

os cães tiveram o seu café da manhã, desfrutaremos nosso próprio café da manhã. A equipe de huskies estará 

pronta para a viagem de volta que termina no Snowhotel em Kirkenes, construído inteiramente de neve e gelo a 
cada ano. Na chegada, o almoço é servido no Restaurante Gabba, localizado em um edifício próximo. Após o 
almoço transfer de volta ao seu hotel em Kirkenes. 

 
Informação da reserva: 
Os tipos de quartos disponíveis no Lodge Namdalen Wilderness são TWNNSH/SGLNSH (NSH=sem chuveiro). 

 
 

Novo: Passeio em moto da neve com pernoite 
Junte-se a nós em um passeio em uma moto da neve do Snowhotel em Kirkenes para uma cabana no deserto! As motos 
da neve são de alta qualidade e independentemente de suas habilidades de condução, você terá uma aventura real de 

inverno. O passeio começa a partir do Snowhotel em Kirkenes, onde você poderá desfrutar do almoço, antes de voltar 
novamente a sua moto da neve. O percurso o levará ao longo do fiorde, através da floresta, para o Vale do Pasvik, uma 
das últimas áreas selvagens na Europa. A distância planejada por um dia é de aproximadamente 85 quilômetros. O 
pernoite será em cabines confortáveis e acolhedores, incluindo jantar com ingredientes locais. Depois visite a sauna, se 
quiser, e experimente a "natação-neve". Na manhã seguinte, você vai continuar ao longo da fronteira com a Rússia e 
chegar para o almoço no Snowhotel em Kirkenes. Depois, transfer de volta para seu hotel. 
 

Código do Tour:  CENKKN04  
Temporada:   05.01. – 15.04.2015 
Duração:  2 dias/1 noite  
Min.:    2 pessoas 
Local de encontro: Thon Hotel Kirkenes ou Rica Arctic Hotel 

Incluido:  2 pessoas dividindo uma moto da neve, pernoite em cabines 

 (sem chuveiro), incluindo café da manhã, sauna, 2 almoços, 1 jantar, set de roupa 
 de inverno: botas de inverno, meias de lã, máscara balaclava, capacete.  
 
Importante: Necessário possuir boas condições físicas, min. 18 anos de idade, 
seguro viagem necessário, carteira de motorista. Dependendo das condições do tempo,  
o tour está sujeito a alterações. 
 

Itinerário: 
Dia 1: Às 12:00 encontre com seu guia no Rica Arctic ou Thon Hotel. É necessário trazer somente uma pequena mala, 

sua bagagem principal poderá ser armazenada em seu hotel. Transfer para o Snowhotel em Kirkeness, onde 
poderá desfrutar do almoço. Depois que você irá receber instruções e serão fornecidas roupas de proteção e um 
capacete. As motos da neve são de altíssima qualidade, e independentemente de suas habilidades de condução, 
você terá uma aventura real de inverno. Comece o seu safári com a moto da neve, e este o levará pela floresta, 
para o Vale do Pasvik. A distância conduzida por um dia é de aproximadamente 85 quilômetros. Nosso objetivo é 

o Gjøken em Pasvik. Quando a luz do dia começa a ficar mais escura, vamos às cabines, nosso lar acolhedor e 
confortável para a noite. Desfrute de um jantar, preparado com ingredientes locais. Na noite possibilidade de 
visitar a sauna, que é aquecida por madeira, e se quiser, você pode experimentar a "natação-neve". 
 

Dia 2: Após o café da manhã continuamos nosso passeio de moto da neve ao longo da fronteira com a Rússia. O 
passeio termina no SnowHotel em Kirkenes, onde o almoço é servido no Restaurante Gabba. Após o almoço, 
transfer de volta ao seu hotel em Kirkenes. 

 
 
Informação da reserva: 
Os tipos de quartos disponíveis no Gjoken Cabins Pasvik são TWNNSH/SGLNSH (NSH=sem chuveiro). 
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Preços por pessoa: 
 

Data Nome da excursão  
Código da 
Excursão 

USD  
Local de 
encontro 

incluido 

01.01.-20.04.2015/ 
01.12.-31.12.2015 

Safari de Inverno King Crab  CENKKN10 230 
13:00 do/ 
para hotel 

transfer de/ para o Hotel, 
roupas de proteção, refeição 
king crab  

10.05.-20.10.2015 
Rafting Safari de Verão King 
Crab  

CENKKN12 255 
08:30 / 13:00 

/ 18:00 no 
pier 

Tour em barco RIB, refeição 
king crab, roupas de proteção 

01.01.-20.04.2015/ 
20.12.-31.12.2015 

The Snow Hotel - Uma 
experiência única de 
inverno 

CENKKN01 399 

18:00- 09:00 
(dia seguinte) 

do/ para 
hotel 

Pernoite na suite no snow hotel 
/café da manhã, saco de 
dormir, transfer de/ para Hotel, 
roupas de proteção, welcome 
drink, jantar de 3 pratos 

01.01.-31.12.2015 
Gamme Cabins by Kirkenes 
Snowhotel 

CENKKN02 320 

18:00- 09:00 
(dia seguinte) 

do/ para 
hotel 

pernoite/café da manhã, 
transfer de/ para Gamme 
Cabines, jantar de 3 pratos 
Noites extras são possível pela 
mesma tarifa (adicional). 

01.01.-20.04.2015/ 
20.12.-31.12.2015 

Husky Taxi (reservado como 

transfer) 
n/a 467 

KKN 
aeroporto 

11:00-15.00 

2 pessoas dividindo um trenó 
do aeroporto ao Snowhotel, 
roupa protetora, bagagem em 
mini-van 

01.05.-20.04.2015 Husky Tour com pernoite CENKKN03 1,983 
12:00 no 

hotel 

2 pessoas por moto, roupa 
protetora, pernoite na cabine 
(sem chuveiro), sauna, 
refeições, transfers 

01.05.-20.04.2015 
Passeio em moto da neve 
com pernoite 

CENKKN04 2,150 
12:00 no 

hotel 

2 pessoas por moto, roupa 
protetora, pernoite na cabine 
(sem chuveiro), sauna, 
refeições, transfers 

 

 
Ticket/Voucher: Não é necessário! Hóspedes deverão apresentar a carta de booking confirmation. 

 

 


