Mandag 16. september 2019 – 5 dager

Svalbard

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 – mandag 16. september 2019: Avreise
Oppmøte på Trondheim Lufthavn Værnes kl. 5.45 i avgangshallen. Vi flyr kl.7.45 fra
Trondheim og mellomlander i Oslo før vi flyr videre kl. 8.40. Vi ankommer
Longyearbyen kl.12.55, og bussen henter oss og kjører til Coalminers cabin hvor vi
skal bo. Om kvelden møtes vi til felles velkomstmiddag på hotellet.
Dag 2 – tirsdag 17. september 2019: Kulturhistorisk møte med Longyearbyen
Etter frokost starter vi dagen med et kulturhistorisk møte med en lokalkjent guide.
Guiden tar oss gjennom Longyearbyen og stedets spennende historie. På turen
besøker vi Svalbard Museum og Galleri Svalbard. Emner som vil bli belyst er historie,
geologi, flora, fauna og dagens samfunn. Dette er en innendørs aktivitet, og
sightseeingen gjennom Longyearbyen foregår i buss. Etter turen (ca. 3 timer), kjører
vi tilbake til hotellet.
Dag 3 – onsdag 18. september 2019: Heldagsutflukt Barentsburg og
Esmarkbreen
I dag skal vi reise på heldagsutflukt til Esmarkbreen og Barentsburg. Båten krysser
fjorden og seiler opp mot brefronten til Esmarkbreen. Varm lunsj serveres på vei mot
Grønfjorden og Barentsburg. Guiding med russisk, engelsktalende guide og disponibel
tid Barentsburg for de som ønsker eller man kan gå en tur med reiseleder. Retur langs
fuglefjell og de nedlagte russiske bosetningene i Colesbukta og Grumant på veien
tilbake. Vi anbefaler ullundertøy, varme og vindtette klær, lue, votter og skjerf. Husk
kamera samt kontanter til handling i Barentsburg/om
bord. Varighet ca. 9 timer.
Dag 4 – torsdag 19. september2019: Disponibel dag
Dagen er disponibel for egne aktiviteter, men reiseleder har forslag for de som ønsker
det. Noen velger kanskje en hundesledetur eller kanskje vil man bare slappe av i
nærmiljøet.
Om kvelden møtes vi til felles middag klokken 19.00
Dag 5 – fredag 20. september 2019: Hjemreise
Det blir anledning til en kjapp handel eller museumsbesøk, om man ikke har fått det
til tidligere. Kl. 10.30 blir vi hentet av bussen som tar oss til flyplassen. Vi flyr kl.12.40
til Oslo og etter et kort opphold her, flyr vi videre til Trondheim med ankomst kl.
17.55
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TILLEGSAKTIVITETER VI ANBEFALER
Nordlysaften på Camp Barentz
NOK 1.095,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 isbjørn – verdens største, landlevende rovpattedyr.
Hvordan lever kongen av arktis?
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.

12.500,1.500,1.200 ,-

Inkludert i reisen:
→
Flyreise Trondheim – Longyearbyen t/r
→
Transfer flyplass – hotell t/r
→
Fire netter i dobbeltrom
→
Fire Frokoster
→
To middager
→
Båttur til Esmarkbreen og Barentsburg
→
Lunsj ombord
→
Omvisning i Barentsburg med
engelsktalende guide
→
Aktiv reiseleder

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 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 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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