Svalbard - den sista utposten
Mitt emellan Norge och Nordpolen ligger Svalbard, ett av världens mest exotiska och
spännande resmål. Namnet Svalbard betyder “kalla kusten”, och nämndes för första
gången i isländska texter från 1100-talet. Svalbardöarna erbjuder storslagen vild natur,
gamla gruvor och isbjörnar. Nära 65 procent av Svalbards yta består av skyddade
områden, däribland tre naturreservat, sex nationalparker, 15 fridlysta områden för
fåglar och ett geologiskt skyddat område.

10 maj
Avresa från Arlanda med SAS via Oslo. Vid ankomst till Longyearbyen möts vi för transfer till
vårt hotell. Under eftermiddagen finns det tid för att på egen hand utforska denna nordliga
utpost. På kvällen möts vi för en gemensam middag.
11 maj
Tillsammans med vår guide utforskar vi idag Longyearbyen som är Svalbards största och världens
nordligaste stad. Vår guide tar oss genom staden och dess spännande kultur och historia. Vi
besöker polarmuseet och forskningsparken för en inblick i balansen mellan natur, kultur,
landskap, teknologi och miljö i Arktis. Longyearbyens historia och kultur är starkt präglad av
kolgrävartiden, något som vi märker tydligt under vår upptäcktsfärd i staden. Trots att vi är i
Svalbards största stad så är naturen hela tiden närvarande med vyer över bergen som vakar
över staden. Vi får även en portion konst i Galleriet innan vi återvänder till vårt hotell.
Under kvällen blir vi hämtade för en resa till Camp Barentz som är vackert beläget i vildmarken
öster om Longyearbyen. Här bjuds vi på en middag i Barentzstugan, som är en kopia av den som
Willem Barentz och hans team övervintrade i under sin expedition i slutet av 1500-talet.
12maj
Idag beger vi oss ombord på ett fartyg för att uppleva den vackra isfjorden och Glaciären
Esmarkbreen. Vi besöker även den ryska gruvstaden Barentsburg som endast kan nås med båt
eller helikopter under sommarhalvåret. Tillsammans med vår guide utforskar vi det ryska
spännande kolgruvesamhället till fots och på vår väg tillbaka passerar vi även fågelfjällen som
myllrar med liv av silvertärnor, spetsbergsgrisslor, vitkindade gäss och många andra arter. Vi är
åter i Longyearbyen sent under eftermiddagen. Kvällen är fri för egna aktiviteter.

13 maj
Longyearbyen har en lång och spännanade gruvhistoria, som vi idag ska få ta del av. Ett guidat
besök i gruva nr 3 ger oss en klar inblick i en gruvarbetares vardag och vilket mörker som infaller
så fort dörrarna stängs.
14 maj
Idag finns möjlighet till aktiviteter på egen hand. För den som önskar finns det möjlighet att boka
spännande tillvalsaktiviteter som t.ex. hundslädetur på hjul i adventdalen eller kortare
vandringar med guide. Naturligtvis kan du även njuta av en lugn dag i Longyearbyen varför inte
en god lunch på den kända restaurangen "Huset".
15 maj
Dagen är fri för egna aktiviteter fram till avresa mot flygplatsen.

Pris per person: 17.975:I resans pris ingår:
Buss från Norrtälje-Arlanda t/r
Flyg med SAS via Oslo till Longyearbyen t/r
Färdledare från Norrtelje Resebyrå
Transfer flygplats-hotell t/r
Stadsrundtur i Longyearbyen
Vildmarksafton på Camp Barentz
Båttur till Esmarkbreen och Barentsburg
Besök i kolgruva 3, rakt in i Platåberget
Alla inträden enligt program
5 nätter del i dubbelrum på Funken Lodge inkl. frukost
En trerätters välkomstmiddag dag 1
Middag inkl. dryck dag 2
Lunch dag 3
Tillval:
Hundslädestur på hjul (tid 4-5 timmar) 1.950:- /person
För den som önskar finns möjlighet till ett nära möte
med Svalbards slädhundar för att lära sig hur man kör
hundsläde (med hjul under sommarhalvåret)
Slädhundsturen går genom den vackra Adventdalen som
bjuder på vackra vyer och goda chanser att se renar och
fåglar.
Tillkommer:
Ev. enkelrumstillägg
Avbeställningsskydd: 6% av resans pris
Reseförsäkring

Funken Lodge ****
Centralt och unikt läge i Longyearbyen
Med sin unika och centrala placering på Haugen,
har Funken Lodge en fantastisk panoramautsikt
över Longyearbyen. Med endast 10 minuters
bilfärd från flygplatsen ligger Funken Lodge så
centralt att du har omedelbar tillgång till
Svalbards kulturliv, shoppingmöjligheter,
sevärdheter och orörd vildmark.

