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Svalbard
5 dagers sensommereventyr fra 27. til 31. august 2018
Sommeren på Svalbard er vill og vakker!
Et av verdens største områder med uberørt natur venter på deg på 78
grader nord. Om sommeren danner vakre farger og kontraster
rammer omkring dramatiske brefronter, majestetiske fjellformasjoner,
yrende fuglefjell og uendelig arktisk tundra med mangfoldig flora og
fauna. Man omfavnes av stillheten på Svalbard, en stillhet som ikke
finnes andre steder. Det er lyset som trekker oss hit hvor midnattssola
skinner fra tidlig vår til høst.
Mandag 27. august Gardermoen – Longyearbyen
Oppmøte på Oslo Lufthavn Gardermoen til avtalt tid for flyreise til Svalbard.
Vi reiser med SAS. Etter ankomst til Longyearbyen blir det busstransport fra
flyplassen til Spitsbergen Hotel hvor vi skal bo under oppholdet.
Vi vil få servert lunsj i Funktionærmessen restaurant etter ankomst og
deretter vil det bli en sightseeing med lokal guide –
«Longyearbyen i et nøtteskall» hvor vi kjører rundt i Longyearbyen, innover
dalen mot Gruve 7, og ut mot flyplassen til Hotellneset. Guiden fokuserer på
det vi ser, samt forteller om Longyearbyens historie, fra gruvetidens spede
start til dagens moderne samfunn.
Felles to-retters middag kl. 19.30 på hotellet i Funktionærmessen restaurant.

Tirsdag 28. august – Båttur til Barentsburg
Etter frokost går turen til Barentsburg med Aurora Explorer. Underveis får vi
et innblikk i det storslåtte landskapet, og ved Grumant er det et storslått
fugleliv. Med lyden fra tusenvis av fugler fortsetter vi turen mot Barentsburg –
der Russland hadde hovedsete. En statue av Lenin våker over oss når vi
kommer dit.
Guiden om bord i Aurora Explorer vil fortelle detaljert om Barentsburg slik at
vi får et innblikk i historikken og er klar til å utforske byen. Etter 1 ½ time med
guide i Barentsburg reiser vi tilbake til Longyearbyen.
Båten har stor salong med store vinduer, både på siden og foran, slik at det
er fullt mulig å sitte inne og se alt under overfarten.
Vi anbefaler varme og vindtette klær for å være ute. Det er varmedresser om
bord, som kan lånes, hvis det er behov for det.
Etter ankomst til Longyearbyen blir det lunsj i Funktionærmessen restaurant
på hotellet.
Etter lunsj har vi en tilvalgs aktivitet:
«Hunder og hav». Nyt det vakre kystlandskapet mens guiden kjører den
store vogna trukket av sterke sledehunder langs Vestpynten utenfor
Longyearbyen.
Vi blir hentet på hotellet og kjører til startstedet hvor hundene ivrig venter på
oss. Når alle hundene er klare starter turen som går langs kysten av ishavet
og inn mot Bjørndalen. På turen har vi mulighet til å se reinsdyr, polarrev,
rype, sel og kanskje hvalross og hval. Fugleverdenen er godt representert

SENIORUNIVERSITETET I LILLESTRØM
Reisekomiteen
Internett: www.sul.u3a.no

Org. nr. 987 628 693

med for eksempel alkekonge, rødnebbterne og tjuvjo. Etter ca. 1 ½ time med hundekjøring
kjører vi til hundegården. Her kan vi hilse på valper, kose oss med te/kaffe i den koselige
tømmerhytta. Hele turen tar 3 – 3 ½ time inkl. transport til/fra hotellet. Må ha på gode og varme
klær for å være ute.
Felles to-retters middag kl. 19.00 i Funktionærmessen restaurant.

Onsdag 29. august – Omvisning Svalbard museum og Svalbard galleri
Etter frokost møter vi vår guide som tar oss med 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. Varighet ca. 3 timer.
Lunsj på verdens nordligste café, Rabalder café og bakeri.
Etter lunsj vil det også denne ettermiddagen være en tilvalgs aktivitet.
«Fossilplukking med kløvhund i foten av Longyearbreen». På Svalbard er det ulovlig å
plukke blomster, men om du finner en 60 millioner gammel blomst eller plante, kan du beholde
den! Å finne egne fossiler er morsomt, og selskapet av husky hunden gjør opplevelsen enda
hyggeligere. Denne turen innebærer en tur over rennende bekker og ujevnt terreng før du er
fremme i morenen til Longyearbreen. Breen har, over millioner av år, erodert berggrunnen og
flyttet stein og grus inn i en stor morene. Det er i denne typen bergart du kan finne 40-60
millioner år gamle fossiler av historisk flora og fauna. Denne turen inkluderer transport fra/til
hotellet, turleder med alt nødvendig sikkerhetsutstyr, varm drikke og kjeks. Varighet ca. 3 timer
og krever gjennomsnittlig god fysisk form.
Felles to-retters middag kl. 19.00 i Funktionærmessen restaurant.

Torsdag 30. august – Besøk i Gruve 3
Ved besøk i Gruve 3 må vi dele gruppen i 2. For gruppe 1 blir det besøk etter frokost og for
gruppe 2 besøk etter lunsj. Gruppe 2 vil ha tiden frem til lunsj til fri disposisjon.
Guiden henter oss på hotellet, slik som gruvearbeiderne ble hentet før i tiden. På vei til gruva
får vi høre historier om livet i Longyearbyen, hvordan gruvebusen levde og hvordan samfunnet
var før i tiden. Gruve 3 er plassert i fjellsiden over flyplassen. På vei til gruveinngangen
passerer vi det globale frøhvelvet.
Vi trer inn i bygningen. Arbeidsdagen skal til å starte. Det er mye som er gammelt og urørt. Vi
tar på oss arbeidsverktøy, får utdelt hjelm og hodelykt før gruvereisen starter. Du kjenner den
fuktige og kalde luften som har samlet seg i bygget. Guiden forteller om driften mens vi vandrer
rundt, henter inntrykk og hører lydene fra fjellet som snakker til oss. Turen avsluttes med
høydepunktet og vi flytter oss lenger inn i fjellet til inngangen til gruva. Her er det helt mørkt. Alt
lys er stengt ute. Vi forstår nå hvor viktig rolle en fulladet hodelykt har. Mørket er
altoppslukende, men som alltid er det lys i enden av tunellen.
Varighet ca. 3 timer. Vi får utlevert hjelm, hodelykt og gruvedress, men denne er ikke foret så
vi trenger å ha på oss varme klær for å ha en komfortabel tur.
Lunsj på Coal Miners’ Bar & Grill.
Etter lunsj er det gruppe 2 sin tur til å besøke Gruve 3. Gruppe 1 vil ha tiden frem til middagen
til fri disposisjon.
Felles tre-retters middag kl. 19.00 i Funktionærmessen restaurant.

Fredag 31. august – Longyearbyen – Gardermoen
Frokost på hotellet. Tid til å handle i Longyearbyens taxfree butikker eller til å rusle litt på
egenhånd før vi får transport fra hotellet til flyplassen. Fly tilbake til Oslo Lufthavn Gardermoen.
Individuell hjemtransport fra Gardermoen.
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kr. 13.330,kr. 16.310,-

Prisen inkluderer

Flyreise Gardermoen – Longyearbyen t/r
Flyskatter
Busstransport Svalbard Lufthavn – hotellet t/r
4 overnattinger i dobbelt/enkeltrom på Spitsbergen Hotel
4 frokoster, 4 lunsjer og 4 middager inkl. kaffe/te (drikke til middagen
må hver enkelt besørge selv)
1 glass vin/øl/mineralvann pluss kaffe/te til alle lunsjer
Sightseeing med lokal guide «Longyearbyen i et nøtteskall»
Båttur til Barentsburg med Aurora Explorer
Inngang Svalbard museum og Svalbard galleri inkl. guide og transport
Besøk i Gruve 3

Tilvalgs aktiviteter

«Hund og hav»
«Fossilplukking med kløvhund»

Kr. 975,- pr. person
Kr. 450,- pr. person

Disse tilvalgene må betales ekstra av hver enkelt som ønsker å være med på en eller begge,
og de må bestilles ved påmeldingen til Svalbard turen og betales samtidig med turen.
Vi tar forbehold om prisendringer som skyldes endringer i skatter, avgifter og
transportpriser.
Fra 1. februar i 2011 ble det legitimasjonsplikt på turer til Svalbard.
Etter Schengen-regelverket skal det foretas kontroll av alle som passerer en Schengen
yttergrense. Siden Svalbard ikke er en del av Schengen-området, må det foretas kontroll av
alle som reiser mellom Svalbard og det norske fastlandet.
Alle må ha med pass.
Ved påmelding må vi i Reisekomiteen ha fullt navn som i passet. Dessuten må vi få
fødselsdato fordi vi skal på båttur.
Vi ønsker også beskjed om noen har matallergier/-intoleranser e.l. som vi må ta hensyn
til. Dessuten anbefaler vi alle til å ha egen reiseforsikring.

Bindende påmelding innen 1. mars 2018
Depositum kr. 3.000,- pr. person må betales innen 1. mars 2018 til
Reisekomiteens bankkonto 1286.42.10455
Restbeløpet forfaller til betaling innen 1. juni 2018
Påmelding til Reisekomiteen:
Brit Thoresen
Kjellaug Nystrøm
Anne-Marie Barken

Tel. 957 80 941
Tel. 997 35 780
Tel. 400 68 953

britturid.thoresen@gmail.com
knystroe@online.no
abark@getmail.no

