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...,	 criada	 e	 organizada	 nos	 mínimos	 detalhes.	 Uma	
oportunidade	 extraordinária	 para	 desfrutar	 e	 fotografar	 um	
dos	 mais	 magníficos	 espetáculos	 da	 natureza:	 a	 dança	 das	
luzes	 do	 norte,	 formada	 sobre	 o	 míGco	 Círculo	 Polar	 ÁrGco.	
Estaremos	 por	 10	 dias	 em	 uma	 das	 melhores	 regiões	 do	
planeta	e	em	uma	das	melhores	estações	para	observação	do	
fenômeno.	
	
Nesse	 trajeto,	 buscaremos	 as	 auroras	 e	 suas	 melhores	
imagens.	 Percorreremos	 o	 manto	 branco	 que	 cobre	 uma	
natureza	 maravilhosa,	 decorada	 com	 densos	 bosques	
nórdicos,	 estreitos	 vales	 e	 colinas	 cortantes,	 ao	 lado	 dos	
surpreendentes	lagos	gelados	da	Lapônia.	
	
Uma	expedição	onde	a	observação	das	auroras	será	também	o	
grande	 moGvador	 para	 vivenciarmos	 diversas	 outras	
experiências	inesquecíveis.			

uma expedição ímpar... 



programação  

Recepção no aeroporto de Alta. Translado (20 minutos) ao tranquilo e recém 
inaugurado Bjørnfjell Mountain Lodge, situado num local privilegiado, em uma das 
colinas que rodeiam a cidade e com espetaculares vistas ao fiorde. 
 
Depois de nos acomodar, quem desejar poderá relaxar um pouco na sauna e/ou na 
jacuzzi exterior e experimentar a sensação de estar dentro d’água à 40ºC enquanto a 
temperatura de fora está abaixo de 0ºC.  
 
Por volta das 15:30hs, os que precisem comprar alguma roupa de frio terão 
oportunidade de fazê-lo, visitando uma loja especializada. Às 19:00 horas, iniciaremos 
o jantar de boas vindas com degustação de pratos tradicionais. A jacuzzi estará 
disponível exclusivamente para nosso grupo. Nesse momento de relaxamento, já 
teremos (com sorte!) oportunidade de observar nossa primeira aurora. 

20 Fevereiro, Alta (Noruega) 



programação  

21 Fev. Alta – Jotka 

O café da manhã será levado às nossas cabanas. Por volta das 8hs iniciaremos a travessia de um vale por uma estrada completamente 
nevada, até chegar às proximidades do rústico Jotka Mountain Hut (95 Km.). Este refúgio está situado no meio do nada! É um dos 3 últimos 
refúgios do Estado norueguês. Foi construído para oferecer alojamento, principalmente aos padres, médicos, representantes fiscais e 
correios, que tinham que percorrer grandes distâncias a pé, a cavalo ou carro, até chegar as principais cidades como Alta. O refúgio de Jotka 
é um dos poucos edifícios da região de Finnmark que os Alemães não incendiaram durante a II Guerra Mundial. 
 
Chegaremos às cabanas depois de atravessar em moto neve um lago congelado. Depois de nos acomodarmos nos apartamentos, teremos a 
oportunidade de viver uma daquelas experiências inesquecíveis: andar de trenó de neve levados por cachorros. Nossa estadia nesse lindo 
Logde de montanha também nos permitirá desfrutar de uma sauna e uma rústica jacuzzi ao ar livre. 
 
O jantar será servido pela família que administra esse refúgio do Estado Norueguês. À noite vivenciaremos a sensação de solitude, longe das 
luzes da cidade, onde esperaremos pelas auroras boreais... só nós! Desfrutaremos de uma experiência noturna ao redor de uma calorosa 
fogueira e dentro de um Lavvu. O Lavvu é uma tenda semelhante a uma Tipi, mas com desenho mais horizontal e mais estável aos ventos 
fortes. É um abrigo temporário utilizado pelo povo Sami que habita as planícies no norte da Escandinávia. Era construída com postes de 
madeira cobertos por pele de rena. 
 
Durante a caça das auroras boreais, quem tiver fome poderá aproveitar o fogo para fazer (pela primeira das muitas oportunidades que 
teremos) um clássico entre os noruegueses: um “Pølse med lompe”! Ele é uma espécie de cachorro quente enrolado num pão norueguês, 
com uma forma semelhante à uma tortilha mexicana, feito com batata, farinha, leite ou natas e assado numa chapa.   
 



Café da manhã. Depois de nos despedir de Jotka com muita 
nostalgia, uma vez que lá certamente teremos algumas das 
melhores experiências da expedição, voltaremos aos nosso 
veículos para fazermos o traslado à Karasjok (235 km.), capital 
norueguesa da cultura do povo sami (ou Lapões como são 
popularmente conhecido entre nós). A paisagem branca entre 
bosques e lagos gelados seguramente nos obrigará realizar 
varias paradas para fotografar. 
Chegada e acomodação em nossas cabanas. Tempo livre para 
caminhar pelas redondezas ou curtir uma sauna ou Jacuzzi ao 
ar livre antes do jantar. O jantar será em um aconchegante grill-
hut (uma pequena cabana com uma churrasqueira no meio). 
Depois do jantar, poderemos sair e caçar mais auroras boreais 
ou simplesmente desfrutá-las da Jacuzzi.   

programação  

22 Fev. Joatka - Karasjok 



programação  

23 Fev. Karasjok 

Café da manhã. Dia para visitar a cidade de Karasjok, com pouco menos de 
3.000 habitantes. Karasjok é o centro administrativo e social sami, cuja principal 
instituição é o Parlamento que foi fundado em 1989 e que é mais importante que 
o sueco e o finlandês, uma vez que dos 80.000 samis, cerca de 50.000 vivem na 
Noruega. Os sami já não vivem com as suas peles e pastoreando suas renas. A 
maioria deles trabalha agora no turismo e em atividades relacionadas com o ar 
livre. No início do século XX houveram tentativas de assimilação e aculturação 
dessa minoria a que muitos nórdicos despreciava – o termo «lapón», gente com 
roupas pobres, se considera pejorativo – mas depois que da Segunda Guerra 
Mundial foi reconhecida a sua identidade cultural. Tudo isso será visto em 
detalhe no Museu Nacional Sami e no Sami Park (entrada incluída no 
programa), um parque temático teatralizado onde também se pode conhecer a 
vida desse povoado de uma maneira mais lúdica. 
A sauna e a jacuzzi estarão sempre disponíveis. 
À noite iremos jantar num restaurante muito singular e onde teremos a 
oportunidade de degustar a culinária do povo Sami.  



programação  

24 Fev. Karasjok 

Café da manhã seguido de dia livre. Para os interessados, há a possibilidade de contratar uma atividade interessante em 
motoneve. Por volta das 8hs e depois de nos vestir com roupas apropriadas, subiremos às motos para realizar um trajeto de 
aproximadamente 2 horas sobre uma paisagem realmente espetacular, que nos fará sentir muito, muito pequenos no meio 
de uma planície sem limites de gelo e neve. 
Ao chegar em nosso destino, seremos recebidos por uma família Sami. Com eles visitaremos sua manada de renas e 
conheceremos seu estilo de vida tradicional, além de degustar a sua culinária típica. Também haverá canto típico conhecido 
como  “joik”. 
Esta atividade não estará incluída no programa. Para participar dela é preciso nos confirmar tão logo se confirme a 
expedição. O custo é de NOK3000 (por volta dos 320€). O pagamento deverá ser feito em Corona Norueguesa.   
A sauna e a jacuzzi estarão sempre disponíveis. 
À noite retornaremos às atividades em grupo para o jantar.  



Café da manhã. Dia tranquilo prévio ao grande 
trajeto do próximo dia. Realizaremos uma breve 
incursão até a Finlândia para pisar no país do Papai 
Noel e, posteriormente, praticaremos pesca no gelo, 
uma atividade que sem dúvida será muito divertida.  
A sauna e a Jacuzzi estarão disponíveis. 
À noite nos juntaremos pela última vez no grill-hut 
antes das Auroras nos chamarem.   

programação  

25 Fev. Karasjok 
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26 Fev. Karasjok - Cabo Norte - Storekorsnes  

Café da manhã. Traslado ao mítico Cabo Norte (sujeito às condições climáticas e situação das estradas). Um grande 
penhasco de 307 metros sobre o nível do mar conhecido como ponto mais setentrional da Europa e importante ponto de 
orientação para o tráfico marítimo. 
A denominação de Cabo Norte apareceu pela primeira vez nas cartas náuticas de uma expedição inglesa dirigida pelo 
capitão de fragata Richard Chancellor que, em 1553, partiu em busca da passagem nordeste à China, mas sem êxito.  
O Percurso até chegar ao Cabo Norte (235 kms.) é bastante cênico, com bonitas vistas panorâmicas sobre o oceano, o 
fiorde de Porsanger e um povoado de pescadores, além de dois portos de montanha. Teremos a liberdade de fazer paradas 
para fotografar nos pontos mais interessantes. 
Atravessamos o túnel de Nordkapptunnelen que passa debaixo do mar, um dos mais longos da Europa. Tem portas de 
garagem nos dois lados para evitar o possível congelamento da água. 
Quando estivermos de frente ao monumento que representa o Cabo Norte, faremos a foto do grupo. Nesse ponto até o Polo 
Norte não pisaremos terra firme. Aproveitaremos para visitar o centro de visitantes do Cabo Norte (entrada incluída) e que 
aloja diversas exposições durante todo o ano. Também está aqui a capela ecumênica de St. Johannes, que é mais 
setentrional do mundo! Caso algum dos nossos expedicionários assim o desejar, poderá aproveitar a oportunidade, pois é 
um lugar conhecido pela celebração de casamentos. 
Antes de iniciar o retorno, jantaremos num restaurante da cidadezinha de Honningsvåg. Até o nosso próximo destino, 
Storekorsnes, são 237 Kms. Até chegarmos ao nosso próximo destino, conduziremos uma viagem calma para curtir as 
auroras boreais e seus reflexos sobre o mar durante o trajeto.  



Café da manhã. Depois de uma jornada intensa como a do dia anterior 
descansaremos e desfrutaremos um pouco do conforto dos nossos apartamentos de 
frente ao mar. Uma boa pedida será caminhar pelo calmo e pequeno povoado de 
pescadores. Quem desejar, poderá experimentar as raquetes de neve para passear 
pelo arredores. 
E que melhor maneira de relaxar senão com uma boa sauna rodeada de neve e junto 
ao mar. Os mais valentes poderão provar a sensação do contraste entre o calor da 
sauna e o frio da sauna saltando ao mar…  
Jantaremos no dinning room do nosso alojamento, num local precioso com amplas 
janelas de onde poderemos avistar as auroras boreais de forma cômoda e 
privilegiada. Câmaras e tripés deverão estar preparados, porque novamente teremos 
tempo para possíveis observações das auroras e os seus reflexos.         

programação  

27 Fev. - Storekorsnes  



Café da manhã. Nos dirigiremos ao povoado vizinho de 
Nyvoll para pegar um ferry até Korsfjorden. A estrada nos 
levará pela margem do fiorde, o que nos permitirá 
desfrutar de vistas muito interessantes. 
Ao retornar às nossas tranquilas cabanas, teremos tempo 
livre até a hora do jantar para tomar uma sauna , caminhar 
pelo povoado, passear com as raquetes de neve... 
Nosso jantar de despedida será novamente no acolhedor 
dining room, de onde avistaremos a baía e as montanhas 
nevadas das margens do fiorde. Sem dúvida a melhor 
despedida possível para nossa expedição.   

programação  

28 Fev. - Storekorsnes  
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1 Março – Storekorsnes – Aeroporto Alta  

Café da manhã e traslado até o Aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.  



Pontos fortes da proposta  

•  Ter incluso no valor as refeições que estão programadas para todos os dias (café da manhã e jantar) 
•  Fazer uma travessia com trenó de cachorros, conduzidos por nós mesmos 
•  Caminhar com raquetes de neve entre bosques 
•  Pescar em gelo 
•  Possibilidade de observar, em noites com céu favorável, a dança mágica das auroras boreais 
•  Curtir uma tradicional e relaxante sauna e/ou um banho de água quente externos, com jacuzzi 
•  Ter a sensação de estarmos só nós! Longe, muito longe de destinos turísticos massificados  
•  Degustar a culinária local 
•  Contar com orientação fotográfica de fotógrafos de prestígio brasileiros   
•  Deixar-se levar pelos dois guias locais, que nos conduzirão pelo seu próprio país 
•  Desfrutar de alojamentos com charme  
•  Visitar o ponto mais setentrional da Europa, o Cabo Norte. 



Os responsáveis pela 
orientação fotográfica 

www.zigkoch.com 

Sua relação com a fotografia é pautada pelo ideal de aproximar e melhorar a 
relação da sociedade com a natureza. Por isso, Marcos Amend busca 
sempre ter um extremo cuidado técnico e estético, na busca do registro de 
imagens com capacidade de instigar a curiosidade e estimular o senso 
estético das pessoas.  
www.marcosamend.com 

Zig Koch 

Marcos Amend 

Diplomado em Arquitetura e Urbanismo cedeu aos desafios da 
fotografia, na defesa do meio ambiente e na sedução das viagens. 
Frequentemente as fotografias de Zig são escolhidas para ilustrar 
campanhas de educação ambiental coordenadas por entidades 
governamentais e não governamentais.  



•  9 noites em alojamento, sendo 8 em cabanas em quartos duplos e 1 em 
refúgio de montanha, em quartos de 4 e/ou 6 pessoas.    

•  Café-da-manhã e jantares (*). 
•  9 dias com acesso a atividades de spa (sauna e/ou jacuzzi ao ar livre) 
•  2 Veículos (8 vagas + motorista) e 1 reboque para malas 
•  2 guias-motoristas nativos.  
•  Saídas noturnas guiadas em busca das auroras boreais  
•  Atividades programadas; trenó para neve puxado por cachorros, 

caminhadas com raquetes de neve e pesca no gelo. 
•  Entrada ao Centro de Visitantes Cabo Norte e o Sami Park,  
•  Recepção no Aeroporto e traslados hotel IN/OUT em taxi  
•  Vídeo de lembrança da viagem  
•  Orientação fotográfica profissional de ZIG	KOCH	e	MARCOS	AMEND.	
•  Guia operacional em português  
•  Gorjetas 
•  O frio... 

O que está incluido 

O que não está incluido 
•  Vôo internacional  

•  Seguro de viagem  
•  Atividade opcional (passeio em moto de neve)   

•  Custos derivados de clima adverso  
•  Tudo o que não estiver relacionado no item “O que está incluído”  

programação  

(*)	Pela	dinâmica	da	expedição	(caça	auroras	a	noite,	acordar	tarde,	jantares	por	volta	das	18	horas)	e	os	horários	das	aGvidades	na	
Noruega,	não	haverá	possibilidade	de	fazer	o	almoço	do	jeito	que	costumamos	fazer	no	Brasil,	ao	meio	dia.	Portanto,	podemos	falar	que	

todas	as	refeições	possíveis,	estão	inclusas.			

3.690€ 



Alojamentos (I)  

5	cabanas/chalé	de	madeira.	Cada	uma	delas	para	4	expedicionários.	
Dois	ficam	na	parte	de	baixo,	em	quarto	com	duas	camas,	e	os	outros	
dois	no	sótão	em	duas	camas.	Cada	cabana	tem	um	banheiro	próprio.	
Sala,	cozinha.	Sauna	+	jacuzzi	no	exterior.	

2	 cabanas/chalé	 de	 madeira.	 Mesmo	 não	 tendo	 o	 conforto	 do	
resto	 dos	 alojamentos,	 consideramos	 que	 a	 experiência	 de	 se	
alojar	uma	noite	nesse	refúgio	de	montanha	valerá	muito	a	pena	
e	 será	 inesquecível.	 Em	 uma	 das	 cabanas	 dormirão	 8	
expedicionários	 que	 comparGrão	 2	 quartos	 em	 beliche.	 E	 na	
outra	cabana	o	resto	em	dois	quartos	em	beliche.	Como	refúgio	
de	montanha,	o	banheiro	(só	retrete)	fica	fora	das	cabanas.	Para	
tomar	 o	 banho	 será	 preciso	 ir	 até	 o	 quarto	 da	 sauna	 e	 uGlizar	
cubos	de	agua	quente.	Sauna	+	jacuzzi	no	exterior.	

Jotka	Mountain	Hut.	1	noite.	www.jotka.no		

Bjørniell	Mountain	Lodge.	1	noite.	www.facebook.com/bjorniellmountainlodge	



Alojamentos (II)  

8	cabanas/chalé	de	madeira,	quarto	duplo.	Cada	cabana	tem	
um	banheiro	próprio.	Sala,	cozinha.	Sauna	+	jacuzzi	no	exterior.	

3	casas	de	madeira.	Cada	uma	delas	tem	3	quartos	duplos	e	um	
banheiro.	Sala,	cozinha.	Sauna.	

									Karacamp	Logde.	4	noites.	www.karacamp.no		

Storekorsnes	Seahouse.	3	noites.	www.storekorsnes.no	



Alta, a cidade das Auroras Boreais 

Alta, com 20.000 habitantes, é a maior cidade no condado 
mais setentrional da Noruega e situa-se nos domínios do 
fiorde Altafjord.   O primeiro observatório de Auroras 
Boreais foi construído aqui no final do século XIX e 
conferiu à cidade de Alta o título de Cidade das Auroras 
Boreais. 
 
Embora a turística cidade de Tromsø seja na Noruega, o 
destino principal para programas que tem o foco nas 
auroras boreais, a nossa proposta escolheu a cidade de 
Alta e a região da Finnmark, pelas seguintes razões:  

•  Melhores possibilidades para a caça das auroras 
•  Infinitamente menor  número  de turistas o que 

facilita as saídas noturnas 
•  Mais horas de obscuridade. 
•  Pouca densidade de população.  
•  Alta está justo em baixo do círculo oval das 

auroras. Por tanto, as auroras podem se ver 
pelo sul ou pelo norte.  

•  Alta e a região da Finnnmark se caracterizam 
por um clima frio e seco o que gera poucas 
nuvens e céus abertos, coisa que não acontece 
no litoral com uma climatologia mais instável. 

•  Menor contaminação luminosa.  
•  Melhores relações custo-benefício em 

alojamentos e atividades 
 
Para entender a escolha do destino leia por favor esta 
reportagem: 
hlp://www.aurora-service.eu/aurora-school/best-place-
to-see-the-northern-lights/		

Rua	principal	de	Alta	



a experiência culinária 

Esta expedição tem um foco muito forte na culinária. Jantaremos em três restaurantes 
mas teremos a fortuna de que o nosso equipe de guias locais cozinhem para nós ao 
vivo. Só assim poderemos além de conhecer as costumes e tradições, degustar pratos e 
produtos difícil de achar nos poucos restaurantes existentes. Expedicionários, estejam 
prontos para curtir também da culinária.	

Língua	de	bacalhau	

Sopa	de	rena		

Carne	de	rena	na	grelha		

Garoupa	 Burger	de	peixe	

GraGnado	de	bacalhau	

Sopa	de	peixe	com	base	de	
salmão		

Salmão	defumado		



as auroras boreais 
Cabeça: Gorro de lã e/ou de fleece. Se tiver (não precisa comprar) um 
balaclava ou gorro “tipo boliviano” de lã de alpaca. Na Noruega 
muitos utilizam o “skinnlue”. Importante uma bandana para proteger 
o pescoço e óculos para o sol.  
  
Corpo: (1º) Roupa de segunda pele colada na pele. Mais dois fleece, 
(2º) um fino e um (3º) outro grosso (se for possível com capacidade 
de corta-vento). E para finalizar uma (4º) jaqueta impermeável -ou 
tipo pluma- com capuz.  
  
Pernas: Segunda pele colada na pele, um fleece e uma calça 
almofadada à prova de vento e repelente de agua (tipo calça de 
esqui).  
  
Calçado: Uma sugestão que indicam os nossos guias é uma segunda 
pele fina de lã e acima outra mais grossa). Bota alta (tipo galocha) 
com pelo por dentro para aquecer e caminhar sobre a neve. As botas 
de trekking tipo Timberland mesmo impermeável não são uma boa 
opção.  
  
Mãos: Segunda pele (ideal para fotografar) ou fleece e por acima um 
cobre-manopla. As luvas sem dedos (mitons) mantem melhor o calor.  
 
A considerar: 
•  Lanterna (melhor se for de cabeça para administrar a câmera 

fotográfica com facilidade). 
•  Fugir de roupas de algodão. 
•  Bem melhor que a segunda pele é a lã. O problema é que bem 

mais cara. Sempre aproveite o material que já tem ou que poda 
tomar como emprestado. 

•  Para compras de roupas específicas, especialmente de lã, melhor 
aguardar comprar na Noruega. 

•  Cortar o cabelo antes da expedição não seria boa ideia... 
•  No fazer barca pela manhã. 



as auroras boreais 

•  A aurora polar é um fenómeno ótico, composto de um brilho observado nos céus noturnos nas regiões polares, em 
decorrência do impacto de partículas de vento solar com a alta atmosfera da Terra, canalizadas pelo campo magnético 
terrestre. Nas latitudes do hemisfério norte é conhecida como aurora boreal. 

•  Estaremos na época certa e num dos melhores lugares do mundo para apreciar este espetáculo. Entretanto, como ocorre 
com praticamente todo fenômeno natural, estaremos sujeitos à algumas incertezas. Pode ocorrer que, em determinadas 
situações, um clima desfavorável nos impeça de observar as auroras. É importante ressaltar que, apesar de não poder 
garantir 100% de chances, a slowTRAVELers desenhou este roteiro pensando a época, locais e duração para que 
tenhamos a maior probabilidade possível de vivenciar essa incrível experiência da dança das luzes! 



Informação útil 

•  Não se requer nenhum tipo de condição física especial, salvo a disposição 
para suportar o frio. 

•  Pessoas com sensibilidade ao frio sofrem certo incômodo na espera e caça às 
auroras boreais, mas ao regressar ao conforto da casa tudo se transforma em 
belas recordações. Dessa forma, é importante ter em mente que vamos 
encarar algum frio. 

•  Nas nossas saídas noturnas para disfrutar e fotografar as auroras, nos 
trasladaremos em veículos que poderão ser usados como abrigo, enquanto 
aguardamos. 

•  Os veículos em que vamos viajar estão, como é habitual na região,  adaptados 
às condições específicas do trajeto (frio, gelo, neve,...) 

•  O frio é inevitável, mas para disfrutar da melhor época para ver as auroras 
boreais e com a exuberância das paisagens nevadas e as atividades de 
inverno, não há outra opção que fazê-lo nesta época. Teremos temperaturas 
médias de -5/-10º, mas pudendo chegar até os -20º. Mas todos que pretendem 
ver as auroras, terão que passar por isso, mesmo que seja uma vez na vida. 

•  Nas datas da nossa expedição, estará amanhecendo por volta das 07:15 e 
anoitecendo por volta das 16:15. 



Procedimento de inscrição  
 

  
Se considera completo o procedimento de inscrição e reserva de vaga 
quando for efetivado e confirmado o pagamento do sinal junto ao 
preenchimento e envio da:  

1)  Ficha de Inscrição e  

2)  os Termos de Compromisso e Responsabilidade  deste Programa.  
 
Sinal de R$2.000,00 por pessoa em depósito bancário. 
 
Prazo para inscrições: 31 de julho ou até finalizarem as vagas. 
 
 



Pagamento 

  
• Sinal de R$ 2.000,00 em dinheiro, cheque ou deposito bancário. Caso o grupo não se forme, o sinal será reembolsado 
integralmente no prazo de 3 dias depois da comunicação. Porém, após confirmada oficialmente a saída, se acontecer 
uma desistência não haverá reembolso do sinal. 
O Pagamento total deverá ser feito até o dia 22 DEZEMBRO 2017. O saldo restante poderá ser pago parcelado em 
dinheiro, depósito ou cartão de crédito como segue:  
 
• EM DEPÓSITO BANCÁRIO: Os pagamentos nessa data, referentes à parte terrestre, serão convertidos em Reais pelo 
câmbio do Dólar Turismo do dia 19 DEZ 2017. Nesse mesmo dia será comunicado a cada cliente a quantia a saldar, 
sendo descontados quaisquer pagamentos feitos anteriormente como o sinal ou outros que o cliente desejar em R$, 
completando nesta data com o restante. Portanto, até a data de quitação do saldo, poderão ser feitos pagamentos em 
R$ parcelados e sem acréscimo, conforme conveniências de cada viajante, a ser acordado entre as partes. 

 
• EM CARTÃO DE CRÉDTIO: Entrada de 30% da parte terrestre em dinheiro ou depósito e o restante em até 7 vezes 
iguais no cartão. Na data do pagamento será aplicado o câmbio do dia sendo os débitos no cartão num valor em R$ já 
predeterminado. Na entrada será descontado o sinal. No dia 19 DEZ 2017 o valor total do programa em Euros será 
reajustado ao cambio deste dia. Assim que se houver diferença acima de R$ 50,00 o mesmo será devolvido ou cobrado 
segundo cada caso. Nesse mesmo dia 19 DEZ será comunicado a cada cliente da necessidade ou não desse reajuste e 
pagamento ou devolução da diferença. É necessário o preenchimento de uma Autorização de Débito (que será enviada 
ao ser feita essa opção), que deverá ser encaminhada por email à slowTRAVELers (financeiro@slowtravelers.com.br) 
com assinatura original, juntamente com a cópia legível, frente e verso, do cartão de crédito utilizado para a compra, e 
documento de identidade com foto do titular do cartão. Opção sujeita a aprovação pela entidade administradora do 
cartão. Lembramos que o processamento do débito será realizado na data da compra, portanto a 1ª parcela do cartão 
vencerá na data mais próxima da fatura do cliente, podendo significar menos de 30 dias desde a data da compra e 
pagamento da entrada. As bandeiras aceitas são MASTERCARD, DINNERS, AMERICAN EXPRESS ou VISA. Considerar 
taxa adicional para esta opção do equivalente em R$ a 75€. 



•  Numero	de	parGcipantes	no	grupo:	Mínimo/Máximo:	13	
•  Confirmação	do	grupo;	até	o	31	Julho	2017.	
•  Em	função	das	condições	climáGcas,	da	condição	do	grupo	ou	outras	 jusGficáveis,	o	guia	poderá	alterar	o	programa	do	

percurso	ou	os	 locais	de	pernoite.	Sendo	as	auroras	um	 fenómeno	natural,	não	podemos	garanGr	que	sua	observação,	
sobretudo	se	o	céu	esGver	nublado.	

•  As	passagens	aéreas	são	de	responsabilidade	de	cada	parGcipante.	No	entanto,	devem	ser	compradas	tomando	em	conta	
os	seguintes	requisitos:	

•  No	dia	do	inicio	da	expedição,	seria	bom	chegar	na	cidade	de	Alta	(Noruega)	em	horário	compaqvel	com	o	jantar	de	
confraternização	(que	será	por	volta	das	19	horas).	O	melhor	será	chegar	pela	manhã	para	se	acomodar,	descansar	
e	realizar	–se	precisar-	a	compra	de	algumas	roupas.		

•  No	regresso,	também	desde	a	cidade	de	Alta,	será	bom	comprar	uma	passagem	com	saída	a	parGr	das	11	horas.		
•  Quando	confirmada	por	email	a	saída	do	grupo,	cada	cliente	deverá	assinar	o	Contrato	de	Prestação	de	Serviços,	que	será	

remiGdo	ao	inscrito	.	
•  O	Seguro	de	Assistência	em	Viagens	é	obrigatório.	Todas	os	parGcipantes	deverão	enviar	ao	guia	uma	cópia	do	seu	seguro	

(validado	na	agência	de	viagens	onde	for	comprada	a	passagem),	para	inclusão	na	documentação	geral	do	grupo.	
•  Importante	-	Passageiros	que	residem	no	Norte	do	Brasil,	precisam	apresentar	a	Vacina	de	febre	amarela	internacional.		
•  Na	data	do	embarque,	será	necessário	dispor	de	Passaporte	válido	por	mais	de	6	meses	da	data	de	retorno.	
•  Dúvidas	e	demais	informações	entre	em	contato	com	o	Consulado	da	Noruega	em	São	Paulo:	(011)	3759-2379,	ou	acesse	

o	site:	www.noruega.org.br/	
•  Para	 cancelamento	 após	 a	 confirmação	 do	 grupo	 não	 haverá	 devolução	 do	 sinal,	 independente	 do	 moGvo.	 O	 valor	

restante	do	pacote	(total	do	pacote	menos	o	sinal	de	inscrição)	poderá	ser	devolvido	considerando	os	seguintes	gastos	em	
função	da	data	de	comunicação	do	cancelamento:	se	comunicado	desde	90	a	60	dias	antes	da	viagem,	será	reGdo	25%.	De	
60	 a	 31	 dias	 antes	 da	 viagem	 será	 reGdo	 50%.	 E	 faltando	menos	 de	 30	 dias,	 será	 reGdo	 em	 totalidade,	 não	 havendo	
devolução.	Em	todos	os	casos	será	aplicado	o		câmbio	do	dia	do	cancelamento.	

•  Dados	para	depósito	bancário	a	slowTRAVELers:	BRADESCO	–	AG.	3329	–	CC.	10931-2.	Beneficiário:	EMOCIO	EXPERIENCIA	
PROJETO	 LTDA.	 CNPJ:	 n°	 14.	 967.	 001/0001-14.	 Enviar	 comprovante	 ao	 email	 financeiro@slowtravelers.com.br	 com	 a	
indicação	de	“Expedição	Auroras”.	

Observações Gerais 



Como o próprio nome diz, slowtravelers, 
representa um novo conceito de viagens, longe 
(muito longe) do turismo massivo a que 
estamos acostumados nos dias de hoje.   
 

Acompanhando as novas mudanças no mundo, 
estamos integrados aos conceitos de slowfood 
e slowfashion por exemplo, que prezam pelo 
consumo sustentável. No nosso contexto está 
associado à sustentabilidade das nossas 
experiências.  
 

A missão de criar experiências integrativas de 
viagens reduzidas porem mais seletas e 
exclusivas, pensadas nos mínimos detalhes, 
personalizadas às necessidades de um grupo 
específico. Como atelier de viagens , prezamos 
pelo espírito de aventura, pela apreciação dos 
detalhes, pela qualidade das experiências, pela 
imersão cultural mais intensa que nos dá 
abertura de novos horizontes e o sentimento 
de pertencimento de mundo. 

Quem somos 



Para maiores informações:  
 

(+55 41) 9887 4403 (WhatsApp) ⏐ info@slowtravelers.com.br 
 

Rua Padre Anchieta, 2128, 11º ⏐ 80730-000 – Curitiba BRASIL 


