PROGRAM: NYTTÅRSTUR TIL SVALBARD - NORDLYS, SNØSCOOTER OG HUNDESPANN

SVALBARD - NORDLYS, SNØSCOOTER OG
HUNDESPANN
3 frokoster, 1 lunsj og 3 middager inkludert

Dag 1

Oslo - Svalbard, nordlysaften på Camp Barentz
Lunsj, middag
Avreise fra Oslo om morgenen med ankomst Svalbard og Longyearbyen 3 timer senere. Vi
får transport til vårt hotell, boutiquehotellet Funken Lodge, hvor vi spiser lunsj og blir bedre
kjent.
På kvelden møtes vi for å dra på villmarkscamp! Camp Barentz ligger ca. 10 kilometer øst for
Longearbyen 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 nordlyset,
håper vi. Nordlyset, aller Aurora Borealis, er en praktfull visuell signatur fra kilden som gjør
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alt liv mulig – solen. Bussen stopper et stykke utenfor campen, og vi blir hilst velkommen av
vårt gode vertskap som følger oss det siste stykket. Inne i varmen får vi servert varm mat,
drikke, bålkaffe og dessert mens vertene 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

Kulturhistorisk møte med Longyearbyen og hundesledetur
Frokost, middag
Nyt en god frokost på hotellet. Deretter står en lokalguide klar for å ta dere med gjennom
Longyearbyen og stedets spennende historie. På turen besøkes 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 en liten pause midt på dagen, skal du få kjøre hundeslede! Hundekjøring er en
fantastisk måte å oppleve Arktis på, og denne turen vil gi deg en utmerket introduksjon til
hundekjøring og gleden av å jobbe med polarhunder. Guiden gir oss en innføring i hvordan
man kjører sleden. Deretter kjører guiden først sammen med to gjester, og bak kjører to og
to på hvert hundespann. Man deler på å kjøre sleden og sitte på.
Hundene bjeffer av utålmodighet, men så snart vi kommer i gang senker den arktiske
stillheten seg over oss. Ute i polarnatten slår vi av hodelyktene, og etter kort tid vil
konturene av fjellene vises. Om du ser sørover, kan du se at det er lysere mot horisonten.
Det snødekte landskapet reflekterer lyset fra månen og stjernene. Det er forbløffende å
oppleve hvor mye man faktisk ser i denne magiske perioden! Nordlyset over Svalbard kan bli
sett 24 timer i døgnet i polarnattperioden, så hvis vi er heldige får vi oppleve også det.
Vi er tilbake rundt kl.18, og en times tid senere tar vi beina fatt og rusler ned til sentrum og
til restaurant Kroa. Restauranten er innredet ut ifra en ide om å kunne vise frem litt av
Svalbards historie. Det er benyttet gammelt drivtømmer, og andre materialer som bærer
preg av å ha vært ute i den barske Svalbardnaturen til interiøret. Kroa er utsmykket med
bilder fra fangsttiden, og personer som hadde sitt virke her oppe i nord på den tiden.

Dag 3

Snøscootertur og nyttårsbankett
Frokost, middag
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Du vil kanskje ta en tur ned i sentrum på formiddagen, kikke litt i butikkene, besøke en av
kafeene. Senere venter nok en spennende opplevelse, på scootertur gjennom polarnatten.
På denne tiden er Longyeardalen et trolsk univers opplyst kun av gatelykter, nordlys og
måneskinn som glitrer i snøen. Du får en følelse av mystikk, og en visshet om at du er
utenfor allfarvei. 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. Kanskje får vi se det magiske nordlyset danse over
himmelen underveis?
NB/Det kreves førerkort for bil eller motorsykkel for å kjøre snøscooter. Førerkortet skal
medbringes på scooterturen. Ingen tidligere snøscootererfaring nødvendig.
De som deler rom bytter på å være sjåfør og passasjer. Ønsker dere å kjøre hver deres
snøscooter, si i fra ved bestilling. Tillegget er kr 585 per rom. For de som bor i enkeltrom er prisen
inkludert egen snøscooter.
Det er duket for festmiddag på hotellet i kveld, i Funksjonærmessen Restaurant. Den ligger
flott til med utsikt over byen, og det var her gruveselskapets funksjonærer i sin tid inntok
sine måltider. Vi får servert en femretters bankett, som et herlig punktum for vårt
opplevelsesrike opphold på Svalbard.

Dag 4

Svalbard - Oslo
Frokost
Du kan nyte en litt lat morgen eller ta en morgentur, før vi tar formiddagsflyet hjem til Oslo
etter magiske opplevelser på Svalbard.

REISEBETINGELSER
Dette er inkludert
• Flyreise Oslo – Longyearbyen med SAS, retur til Oslo med Norwegian
• 3 netter på Funken Lodge med frokost
• 1 lunsj
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• Nordlysaften på Camp Barentz med middag og fri drikke
• Kulturhistorisk møte med Longyearbyen, sightseeing
• Hundekjøring inkl. nødvendig utstyr
• 1 middag på Kroa
• Snøscootertur, inkludert nødvendig utstyr
• Femretters nyttårsbankett med to glass bobler
• All transport iht. programmet
• Erfarne guider med nødvendig sikkerhetsutstyr
• Reiseleder fra Escape Travel

Dette er ikke inkludert
• Reise- og avbestillingsforsikring
• Drikke til måltidene unntatt der det er nevnt i programmet
Avbestillingsvilkår for denne reisen Grunnet spesielle bestemmelser med våre underleverandører, gjelder
avvikende avbestillingsgebyrer for denne reisen:
Inntil 105 dager før avreise: kr 750 pr. person
Fra og med 105 til 65 dager før avreise: Depositumsbeløpet
Fra og med 65 til 45 dager før avreise: 50% av reisens pris
Fra og med 45 dager (mot normalt 36 dager) og fram til avreisedato og ved manglende fremmøte avreisedagen:
Ingen refusjon.
Når du melder deg på denne reisen bekrefter du at du har lest og akseptert de vilkår som framkommer i dette
punkt samt våre generelle reisevilkår.
NB! Fra 1.september 2022 kan ikke norske statsborgere lenger besøke Svalbard uten gyldig pass eller nasjonalt
ID-kort.
Utstyr Gode og varme fjellsko og varme friluftsklær er viktig. Til hundekjøring og scootertur får du utdelt
varmedress, votter, varme støvler og lue/hjelm, men det anbefales i tillegg varmt ullundertøy, varm ytterbukse og
solid ullgenser under scooterdressen. Forslag til pakkeliste blir sendt ut nærmere avreise.
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Lokalguide På Svalbard er det et internasjonalt miljø og det er guider av ulike nasjonaliteter. Guiding kan foregå
på norsk, men også på skandinavisk eller engelsk.
Forbehold. Med tanke på de spesielle arktiske værforholdene på Svalbard, må vi forbeholde oss retten til å kunne
endre programmet underveis hvis værforholdene tilsier det.
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