PROGRAM: SVALBARD - ET MAGISK VINTERLAND 22.FEB 2023

SVALBARD - ET MAGISK VINTERLAND
4 frokoster, 2 lunsjer og 4 middager inkludert

Dag 1

Ankomst Longyearbyen og Camp Barentz
Lunsj, middag
Avreise fra Oslo om morgenen med Norwegian via Tromsø. Vi ankommer Svalbard og
Longyearbyen i tide til lunsj. Etter en kort busstur kommer vi til vårt bosted, Svalbard HotellThe Vault, sentralt i Longyearbyen. Derfra rusler vi en kort tur bort til Svalbard Pub og spiser
lunsj og blir litt bedre kjent. Så har du et par timer på egen hånd.
I kveldingen møtes vi for å dra på villmarkscamp! Camp Barentz ligger cirka 10 kilometer øst
for Longyearbyen ved foten av Gruve 7-fjellet. Campen har en fantastisk beliggenhet, borte
fra all lysforurensning, hvor du kan oppleve Svalbards storslåtte natur og ikke minst, kanskje
nordlyset. Nordlyset, eller Aurora Borealis, er en praktfull visuell signatur fra kilden som gjør
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alt liv mulig, nemlig solen.
Bussen stopper et lite stykke utenfor campen, og vi blir hilst velkommen av vårt gode
vertskap som følger oss den siste biten. Inne i varmen får vi servert varm mat med godt
drikke, bålkaffe og kake mens vertskapet byr på foredrag om Nordlyset sammen med flotte
bilder. 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.

Dag 2

Snøscootersafari til de ville fjorder
Frokost, middag
Opplev Svalbards ville, vakre og urørte fjorder på snøscooter. Fra Longyearbyen kjører vi
mot Elveneset, et utkikkspunkt i enden av den spektakulære De Geerdalen. Her ser vi mot
Sassenfjorden, Tempelfjorden og Billefjorden. På neset er vi omgitt av ville fjorder i et
spennende fjellandskap. Snøscooter-kjøring er en spennende måte å oppdage Svalbard på
under den arktiske vinteren. Turen er ikke teknisk krevende, men går gjennom variert
terreng og Svalbards storslåtte landskap. Guiden har med varm drikke og kjeks til en pause
underveis.
Det kreves førerkort for bil eller motorsykkel for å kjøre snøscooter. Førerkortet skal medbringes
på scooterturen. Ingen tidligere snøscootererfaring nødvendig. De som deler dobbeltrom bytter
på å være sjåfør og passasjer. Ønsker dere å kjøre hver deres snøscooter, si i fra ved bestilling.
Tillegget er kr 675. For de som bor i enkeltrom er prisen inkludert egen snøscooter.
Denne ettermiddagen skal vi ta en slurk av verdens nordligste øl! En kort busstur tar oss til
Svalbard Bryggeri, og inne i bryggeriets lokaler kan du smake på ulike typer øl som brygges
her – blant annet øl som inneholder 2000 år gammelt brevann. Samtidig vil du få innblikk i
den fascinerende historien om hvordan verdens nordligste bryggeri ble til – etter seks års
arbeid med å endre loven som forbød tilvirkning av alkohol på Svalbard. Etterpå tar en buss
oss tilbake til sentrum for middag på Polfareren Restaurant.

Dag 3

Livet i Gruve 3
Frokost, middag
Det er over 20 år siden gruvearbeiderne lå på gulvet og hentet ut det sorte gullet fra fjellet.
Hvordan var det å jobbe i gruvene på Svalbard? Nå kan du oppleve en gruvearbeiders
hverdag på Svalbard. Etter frokost begir vi oss med buss til Gruve 3. Den ligger i den nordre
fjellsiden av Platåberget over Svalbard lufthavn. Vi utstyrer deg med arbeidsantrekk, og tar
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deg med på en kulturhistorisk vandring dypt inn i fjellet.
Vi er tilbake midt på dagen og frem til middag har du dagen til egne aktiviteter. Du kan
besøke Svalbard museum, spise en god lunsj og hva med litt shopping? Svalbard er avgiftsfri
sone, ergo får du alt du handler her til taxfree-priser. I Longyearbyens mange
sportsforretninger kan du gjøre gode kjøp på utendørsklær og utstyr.

Dag 4

Isgrotte med hundespann
Frokost, lunsj, middag
Hundekjøring er en fantastisk og autentisk måte å oppleve Arktis på, og denne turen vil gi
deg en introduksjon til hundekjøring og gleden av å jobbe med polarhunder. Vi seler opp
hundene og stiller oss på sledene for å kjøre gjennom den majestetiske og vakre arktiske
naturen, til en bre som ligger gjemt bak høye rungende fjell. Her stopper vi med hundene og
setter dem opp på standplasser for å hvile, mens vi utforsker det dype indre av breen,
gjennom grottesystemet under selve isen. Når vi kommer opp igjen fra grottevandringen tar
vi en god lunsj, før vi kommer oss tilbake på sledene og kjører hjem igjen til hundegården.
Det er store muligheter for å se Svalbardreinen på denne turen, og kanskje er vi også så
heldige å se Svalbardrype og polarrev i tillegg.

Dag 5

Longyearbyen, hjemreise
Frokost
Morgenen har du fri til å gjøre de siste oppdagelser i Longyearbyen før vi tar flyet sydover til
Oslo etter magiske opplevelser på Svalbard.
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