
 

 

4-dagers arktisk sommereventyr på 

Svalbard 
 
Sommeren på Svalbard er vill og vakker! Longyearbyen har midnattssol fra 19. april 
- 23. august, og da går solen aldri ned. Små blomster titter opp, og et yrende 
fugleliv har erstattet vinterens stillhet. Vi tar deg med på en tur med eksotiske 
naturopplevelser mellom fjell og turkise isbreer, flora og fauna i et rike hvor dere 
selv med dagslys nesten hele døgnet, vil føle at dagen ikke er lang nok til å få med 
seg alle opplevelsene. 
 

12. – 15. juni 2020 
 
Fredag 12. juni  Oslo – Longyearbyen – Kulturhistorisk Møte 
Oppmøte på Oslo Lufthavn Gardermoen til avtalt tid for flyreise til Svalbard. Fly 
med Norwegian DY396 kl. 08.55, med ankomst Longyearbyen kl. 11.55. Etter 
ankomst Longyearbyen blir det busstransport fra flyplassen til vårt hotell, Svalbard 
Hotel Polfareren for innsjekk.  Vi får servert en suppebuffet ved ankomst.  
Buss og guide tar oss deretter med på et Kulturhistorisk Møte med Longyearbyen, 
der vi blant annet besøker Svalbard Museum og Galleri Svalbard. Ca. 3 times 
varighet. Om kvelden spiser vi felles 3-retters middag i Restaurant Polfareren. 
Svalbard Hotel Polfareren ligger midt i Longyearbyen sentrum.  
 
Lørdag 13. juni  Valgfri utflukt - Villmarksaften 
Frokost på hotellet. Se vedlegg for alternative utflukter.  
Vi er tilbake på hotellet til lunsj og ettermiddagen er fri til egen disposisjon i byen.  
 
Kl. 19.00 blir det bussavgang til Camp Barentz i Adventdalen der det blir 
villmarksaften. Campen ligger ca. 9 km. utenfor byen, og her blir vi tatt imot av 
vertskapet som serverer oss varm mat, bålkaffe og dessert inkl. øl, vin og 
mineralvann, mens de byr på foredrag og bilder.  
Vi anbefaler behagelige og varme friluftsklær og varme sko. Merk at klærne kan 
lukte av bålrøyk i etterkant. Etter maten blir det busstransport tilbake til hotellet.  
Varighet ca. 3 timer.  
Merk: Villmarksaften er et populært produkt som også er åpent for individuelle 
gjester og andre grupper.  
 
Søndag 14. juni  Båttur til Esmarkbreen og Barentsburg 
Frokost på hotellet. Oppmøte foran hotellets hovedinngang kl. 08.30, for 
opphenting og transport ned til kaia og startstedet for båtturen. Vi krysser fjorden 
og seiler opp mot den kalvende brefronten til Esmarkbreen. Varm lunsj serveres på 
vei mot Grønfjorden og Barentsburg. Det blir guiding med russisk, engelsktalende 
guide og tid på egenhånd i Barentsburg. Fotosafari langs yrende fuglefjell og de 
nedlagte russiske bosetningene i Colesbukta og Grumant på veien hjem. Vi 
anbefaler varme og vindtette klær, ullundertøy og varme solide sko, og lue, votter 
og skjerf er en nødvendighet å ha med. Varighet 8 timer. 
Om kvelden spiser vi felles 3-retteres middag på hotellet.        



 

 

 
Mandag 15. juni  Longyearbyen - Gardermoen 
Frokost på hotellet. Tid til å handle i Longyearbyens taxfree butikker eller til å rusle litt på egenhånd. Vi får 
transport fra hotellet til flyplassen. Fly tilbake med Norwegian fra Longyearbyen kl. 12.40, med ankomst 
Oslo Lufthavn kl. 15.35. Individuell hjemtransport.  
 
Svalbard Hotel / Polfareren: 
Pris pr. person   kr 14 980,- i standard rom * 
 
Tillegg enkeltrom  Kr 2 535,- pr. person 
Tillegg dobbeltrom plus* Kr 500,- pr. person  
 
* Standard plus rom ligger i hovedbygningen hvor du finner resepsjonen, Restaurant Polfareren, lobby og 
bar. Standard rom ligger ca. 10 meter fra hovedbygningen.  
 
Prisene inkluderer  Flyreise Gardermoen – Longyearbyen t/r med Norwegian 
  Flyskatter (kr 441,- pr. person pr. 23.08.19) 

Busstransport Svalbard Lufthavn – hotellet t/r 
Guide på ankomsttransport 
3 overnattinger i standard dobbeltrom på Svalbard Hotel Polfareren 
3 frokoster, 2 x 1-retters lunsj og 2 x 3-retters middag på hotellet/rest. Polfareren 
Villmarksaften i gamme inkl. transport, reinsdyrsodd, drikke, bålkaffi, 
hjemmelaget kake og kåseri 
Kulturhistorisk møte med Longyearbyen inkl. buss og guide 
Fjordsafari til Esmarkbreen og Barentsburg inkl. guide og varm lunsj  
Sightseeing i Barentsburg 
 

 
Vi har forhåndsreservert 35 plasser på fly. På hotellet har vi reservert 7 standard plus dobbeltrom,  
7 standard dobbeltrom og 7 standard enkeltrom på hotellet, men i realiteten kan alle rom brukes som 
dobbeltrom. 
 
Tillegg for ekstra utflukter: 
 
Hundekjøring i Adventdalen 
Mange forbinder hundekjøring med hvite vidder og minusgrader, men hundene trenger trening 
sommerstid også, og da er en spesialbygd hundeslede på hjul en perfekt turopplevelse. Denne turen 
starter i hundegården der nesten 300 hunder ivrig venter på å komme seg ut på tur. Du får låne egnete 
klær, før du hjelper guiden med å sele på og gjøre klar hundene.  
Guiden er med på den første vognen, og har plass til den som kanskje ikke ønsker å kjøre vogn på 
egenhånd. På turen bruker vi små vogner for 2 personer, og dere kan bytte på å kjøre vognen og sitte på. 
Underveis vil guiden fortelle litt om livet i Arktis, og rollen til polarhundene og deres levesett.  
Dere blir hentet på hotellet, varighet 3 timer. 
 
Tillegg   Kr 1 310,- pr. person (uavhengig av antall) 
Prisen inkluderer Transport, guide og leie av utstyr 
 
 
 
Besøk i Gruve 3, i gruvebusens fotspor 



 

 

Bli med på en vandring i Longyearbyen sin rike gruvehistorie, mens du tar og føler på hverdagen til en 
«gruvebus» i Gruve 3. Vi gir deg den kullsvarte historien om gruvedrift på Svalbard.  
Dere blir hentet på hotellet. Vi anbefaler varme klær til denne turen, ullklær, lue, votter og varme sko, da 
gruven ikke er oppvarmet. Anbefales ikke for folk med gangbesvær eller klaustrofobi.  
 
Tillegg   Kr 795,- pr person (uavhengig av antall) 
Prisen inkluderer Transport, guide, leie av kjeledress, hjelm og hodelykt   
 
 
Fottur til Bjørndalen 
En lett tur som passer for alle, i flatt og lett terreng. 
Her får du flott utsikt mot havet og det er muligheter for så se dyreliv som ulike fugler, reinsdyr og rev. 
På turen vil det bli servert noe varmt å drikke. 
 
Tillegg   Kr 715,- pr. person (uavhengig av antall) 
Prisen inkluderer Transport, guide, varmt drikke 
 
 
 
Fra 1. februar 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. Endringene innebærer at det fra 1. februar 
2011 skal foretas både inn- og utreisekontroll, og at denne kontrollen skal omfatte både 
nordmenn og utlendinger. Pass eller nasjonalt ID-kort vil tilfredsstille Schengen-regelverkets krav 
til identitetskontroll. Da nasjonalt ID-kort per i dag ikke er tilgjengelig i Norge, og det ikke er 
ønskelig å innføre passplikt for norske borgere ved reiser innen riket, er det vedtatt en 
overgangsordning som innebærer at nordmenn kan legitimere seg med førerkort utstedt etter 
1998, bankkort eller Forsvarsdepartementets Identitetskort. Overgangsordningen vil gjelde frem 
til nasjonalt ID-kort innføres i Norge. Dokumentene må være utstedt i Norge og minst inneholde 
navn, bilde og fødselsdato.  

 
 

Betaling 
Frist kostnadsfri avbestilling av hele turen: 4. februar 
Depositum kr. 5500,- pr. person innbetales innen 7. februar 2020 til konto 1286.47.14488. 
  
Forfall sluttbetaling: 3 måneder før avreise:  12. mars 2020 til konto 1286.47.14488. 
 
 
Påmelding: 
Påmelding til Reidun Skåring på mail til: reidsk@online.no eller på PUSK-møte. 
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