Fredag 17. november 2017 – 3 dager

Svalbard

Polarnatt i Longyearbyen

Svalbard er under norsk suverenitet, og her ligger Longyearbyen som verdens
nordligste samfunn. God infrastruktur med rundt 4 mil vei, flyplass,
universitet og et senter med butikker ligger sentralt plassert. Og her ligger
også boligene til de rundt 2600 innbyggerne fra over 40 forskjellige nasjoner
som bor her. Longyearbyen kan være hvilken som helst småby i Norge, men
på 78o nord så er det til tider mørkt og det kan virke ugjestmildt. Men her er
det varme som møter deg, fra et engasjert og omtenksomt folk. Vi tar deg
med på Polarnattbesøk til et stykke eksotisk Norge.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som
beriker ens liv.

Nils Kjær

PROGRAM
Dag 1 – fredag 17 november 2017
Oppmøte på flyplassen kl. 7.30 i avgangshallen for de som reiser fra Trondheim. Vi
mellomlander i Oslo, og kan ta reisende med herfra også når vi flyr videre kl. 9.00.
Detaljerte flytider er angitt på bekreftelsen. Vi ankommer Longyearbyen kl. 14.00. Vi
flyr med SAS og mellomlander i Tromsø. Etter et opphold her, går turen til hotellet
hvor vi sjekker inn. De som ønsker kan etter dette bli med reiseleder på en liten
spasertur ned til sentrum for å bli litt bedre kjent med Longyearbyen. Om kvelden er
det felles middag på hotellet kl. 19.00.
Om kvelden har vi avgang fra hotellet kl. 18.00 og da skal vi til Camp Barentz en mil
utenfor sentrum. Vi skal være innendørs, men ber om at man kler seg varmt da
huset er «trekkfullt og gulvkaldt». Her blir vi servert mat, dessert og kaffe, før turen
går med buss hjem etter ett par - tre timer.
Dag 2 – lørdag 18* november 2017
Denne formiddagen er disponibel, og med hotellets sentrale beliggenhet er det kort
vei til «alt»! Her finnes butikker hvor man har mulighet til å gjøre tax free handel.
Svalbard er nemlig mva fri sone. Her finnes også et museum slik at man kan få mere
informasjon om Svalbards historie.
Kl. 17.30 er det avgang til verdens nordligste ølmester på Svalbard Bryggeri. Her får
vi smake på 5 sorter og høre historien om hvordan bryggeriet ble til. En spennende
historie om en arktisk gründer.
Vi returnerer til hotellet, og på restaurant Nansen blir vi servert Julebordsbuffét kl.
20.30.
* Denne datoen er det fullmåne, og det kan bety at i kombinasjon med snø kan det
være «gode lysforhold» til tross for at det er mørketid. Vi håper også på klart vær
slik at vi kan få nærkontakt med Nordlyset som til tider er meget fargesterkt her på
Svalbard.
Dag 3 – søndag 19 november 2017
Det blir anledning til en kjapp handel eller museumsbesøk, om man ikke har fått det
til tidligere. Shuttlebussen til flyplassen går ca. 2 timer før flyets avgang.
Resepsjonen kan være behjelpelig med nøyaktig tidspunkt. Avgang er kl. 14.45 Vi
ankommer Oslo og etter et kort opphold her, flyr vi videre til Trondheim.
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AKTIVITETER INKLUDERT I REISEN
Svalbard Bryggeri – verdens nordligste bryggeri
På denne visningen får du høre om hvordan Svalbard Bryggeri ble en realitet,
hvordan tidligere gruvearbeider og flyger Robert Johansen fikk ideen til et eget
bryggeri på Svalbard og hva det skulle kreve av tålmodighet for å kunne realiseres.
Du får omvisning i bryggeriet, kunnskap om bryggeriprosessen og smaking av 5
sorter øl som er brygget på 2000 år gammelt arktisk brevann fra Bogerbreen.
Ølsortene inngår i vårt standardutvalg.
Nordlysaften på Camp Barentz
Nordlyset over Svalbard kan bli sett 24 timer i døgnet i polarnatt perioden.
Nordlyset, aller Aurora Borealis, er en praktfull visuell signatur fra kilden som gjør alt
liv mulig – solen. Samspillet mellom partikler som strømmer ut fra solen, solvinden
og jordens atmosfære, skaper dette fantastiske fenomenet. Vår nordlyscamp, Camp
Barentz, ligger ca. 10 kilometer øst for Longyearbyen ved foten av Gruve 7 fjellet.
Campen har en fantastisk beliggenhet, borte fra all lysforurensning, hvor dere kan
oppleve Svalbards storslåtte natur og ikke minst nordlyset. Det viktigste for å få øye
på nordlyset er at omgivelsene ikke forstyrres av kunstig lys, og nettopp slike
forhold kan vi tilby hos oss. Bussen stopper et stykke utenfor campen, og dere blir
hilst velkommen av vårt gode vertskap som følger dere det siste stykket. Vertskapet
vil være bevæpnet med rifle for isbjørnbeskyttelse. Inne i varmen serverer
vertskapet varm mat, bålkaffe og dessert mens de byr på foredrag og bilder. Dagens
foredrag vil selvsagt være om Nordlyset. Hva er egentlig Nordlyset? Vi anbefaler
behagelige, varme friluftsklær og varme sko da det kan trekke litt kaldt fra gulvet,
og vi skal være utendørs for å jakte på nordlyset. Merk at klærne kan lukte av
bålrøyk i etterkant.
Grunnpris
Depositum
Tillegg enkeltrom

kr.
kr.
kr.

8.705,1.000,1.200 ,-

Inkludert i reisen:

Flyreise Trondheim – Longyearbyen t/r

Transfer buss flyplass – hotell t/r

To netter i dobbeltrom

Ølsmaking på Svalbard Bryggeri

En Julebordsbuffet eks. drikke på hotellet

Besøk på Camp Barentz med servering

Nødvendig utstyr:
Husk å ta med varme klær. Vi
anbefaler ull og vindtett tøy. Hvis
man velger scootertur så får man
låne ekstra støvler, dress, votter,
balakava og hjelm.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som
beriker ens liv.
Nils Kjær

TILLEGSAKTIVITETER VI ANBEFALER
Hundesledetur søndag kl. 8.30-12.30
NOK 1.290,Polarnatten er en spesielt stemningsfull tiden av året, og hundekjøring under
stjernehimmelen, nordlys eller glitrende måneskinn er en opplevelse man ikke bør gå
glipp av. Hundene vil bjeffe av utålmodighet, men så snart vi kommer i gang vil den
arktiske stillheten senke seg over oss. De ivrigste hundene vil sette avgårde i høyt
tempo, men etter et par kilometer vil de legge seg i et behagelig tempo. Ute i
polarnatten vil vi slå av hodelyktene, og etter kort tid vil konturene av fjellene vises.
Om man ser sørover, kan vi se at det er lysere mot horisonten. Det snødekte
landskapet reflekterer lyset fra månen, stjerner, og hvis vi er heldige – nordlys. Det
er forbløffende å oppleve hvor mye man faktisk ser i denne magiske perioden.
Hundekjøring er en fantastisk og autentisk måte å oppleve Arktis på, og denne turen
vil gi deg en utmerket introduksjon til hundekjøring og gleden av å jobbe med
polarhunder. Guiden vil kjøre først sammen med to gjester, og dere kjører deretter 2
og 2 på hvert hundespann, og deler på å kjøre sleden og sitte på.
Snøscootertur søndag kl. 15.00 -18.00
NOK 1.945,Stjernehimmel, måneskinn og nordlys lyser opp det trolske landskapet - en garantert
stemningsfull opplevelse! I tiden mellom 14. november og 29. januar inntreffer det
et helt spesielt fenomen på Svalbard: Polarnatten. I denne perioden er øya uten
sollys døgnet rundt, men månen skinner gjerne så sterkt at lyset kaster skygger i
snøen. Når sola er mer enn 6 grader under horisonten blir Longyeardalen et trolsk
univers opplyst kun av gatelykter, nordlys og måneskinn som glitrer i snøen. Dette
gir en helt særegen stemning. Du får en følelse av mystikk, og en visshet om at du
er utenfor allfarvei. I mørketiden er det dobbelt så stor sjanse for å se nordlyset!
Svalbardreinen sparker i snøen for å se etter noe å spise, og polarreven lusker rundt
i mørket. Vi vil stoppe underveis for å nyte naturen, og guiden byr på varm drikke,
kjeks og Svalbardhistorier. Er vi heldige får vi se det magiske nordlyset danse over
himmelen underveis, på grunn av mørketiden er nordlyset ofte synlig
også på dagtid.
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