
Svalbard

BESKRIVNING

Svalbard - Spetsbergen  

5 dagar

Upplev fem oförglömliga dagar i Arktis! Här går solen

aldrig ner om sommaren, fjordarna är isfria och

polarmiljön är behaglig. Njut redan hemma av tanken att

du åker båt på den vackra Isfjorden, omgiven av vackert

fjällandskap, mäktiga bergssidor och ett otroligt fågelliv.

Svalbard med sin största ö, Spetsbergen, är en unik

plats att besöka. Här bor människorna oerhört nära

naturen med vädrets skiftningar, dagsljusets skiftningar

och det vilda djurlivet utanför husknuten.   På Svalbard

finns den största kolonin isbjörnar i världen och en

isbjörn (uppstoppad) välkomnar besökarna redan ute på

flygplatsen i Svalbards största stad, Longyearbyen. Man

räknar antal invånare i Svalbard till ca 3000. Antalet

isbjörnar räknar man till detsamma, ca 3000!

RESEFAKTA

ALLT DETTA INGÅR:

En av våra fantastiska reseledare följer med från

Sverige och delar med sig av sina erfarenheter och

finns till hands under hela resan!

Flygresa Köpenhamn-Longyearbyen t/r, transfer

flygplats-hotell t/r, 4 övernattningar i dubbelrum med

frukost, 1 middag, 1 lunch, utflykter enligt program

(kulturvandring Longyearbyen med entré till Svalbard

museum och Galleri Svalbard, fossilvandring, båtfärd till

Barentsburg inkl lunch, vandring i Björndalen) - alla med

lokalguide med säkerhetsutrustning, vår reseledares

service under hela resan. 

Utrustning som kan vara bra på vandringarna är

exempelvis: Kikare, ryggsäck, sittunderlag,

vattenflaska, raggsockar, vantar, regnkläder,

hopfällbara vandringsstavar (exempelvis

stavgångsstavar), fleecejacka, väl ingångna

vandringsskor med grov sula (det går också att ha

vanliga goretexskor med grov räfflad sula),

gummistövlar med grov räfflad sula för fossilvandringen

är bra då vi går igenom en del vatten, skavsårsplåster

(hälplåster), keps, solskyddsmedel och ev ett extra

underställ. Observera att dag-för-dag-programmet kan

komma att ändras p.g.a väderförhållanden.



Dag 1 Skandinavien - Longyearbyen

Vi flyger på kvällen med SAS via Oslo till Longyearbyen där vi möts av vår transferbuss för färd till hotellet där vi checkar

in för en skön natts sömn.

Dag 2 Endalen

Efter en god frukost möter vår lokalguide upp oss för att ta oss med på en kulturvandring genom Longyearbyen.

Longyearbyen har fått sitt namn efter John Munroe Longyear som grundade staden år 1906. Vi får lära oss mycket om

stadens spännande historia, dess geologi och hur man lever här idag, och vi besöker både Svalbard Museum och

Galleri Svalbard. Vi avslutar kulturturen med en god lunch till egen bekostnad innan vi beger oss ut på en ca tre timmars

lätt naturvandring i Endalen tillsammans med vår lokalguide. Endalen har en lång gruvhistoria ochdet finns en mycket

intressant flora och fauna att beskåda. Alla kan vara medpå vandringen. En del av vandringen går på stig och en del i

terrängen. Vi serveras medhavd varm dryck längs vägen. Vi är tillbaka på hotellet runt kl.16.00. På kvällen kan en

spännande Vildmarksafton bokas på som tillval.

Dag 3 Båttur till Esmarkbreen och Barentsburg

Vi beger oss ner till hamnen för en naturskön båttur på Isfjorden. Vi kryssar i fjorden mot Esmarkbreen och har vi tur ser

vi säl och isbjörn. Varm lunch serveras ombord på väg mot är Grönfjorden och Barentsburg. Det ges tid till egna strövtåg

i Barentsburg som är Svalbards näst största tätort. Här är befolkningen till största delen rysk och ukrainsk. På vägen

tillbaka passerar vi de spännande fågelfjällen med sin enorma artrikedom. Ta gärna med en kikare så att du kan titta

efter silvertärnor, spetsbergsgrisslor, vitkindade gäss, praktejdrar och många många andra fåglar. Vi åker även förbi de

nedlagda ryska bosättningarna i Colesbukta och Grumant. Kvällen är fri för egna strövtåg.

Dag 4 Fossilplockning

På turen idag krävs viss fysik och kondition då vi vandrar en del till fots. Vi börjar i Nybyen och hälsar på vår lokalguide

samt den snälla grönlandshunden som kommeratt vara våra ledsagare under dagen. Turen går mot moränen i

Longyearbyen därman kan leta efter 40-60 miljoner år gamla fossil. Den som hittar fossil ärvälkommen att ta med ett

hem som souvenir! Vi vandrar vidare och passerar medhjälp av varandra ett par spektakulära vattendrag.

Påeftermiddagen erbjuder vi en hundspannstur i Adventdalen, mot tillägg. Viavslutar kvällen med en gemensam middag

på hotellets trevliga restaurang.

Dag 5 Longyearbyen - Skandinavien

Vi har en fri förmiddag och lämnar hotellet vid lunch för att ta oss till flygplatsen där vårt plan avgår mot Oslo. Vi byter

flyg på Gardemoen och är åter i Köpenhamn på kvällen.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris från:


