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FLYTIDER
Under polarhimmelen, midt mellom Nordpolen og fastlands-Norge, ligger øyriket Svalbard – Det mest eksotiske stedet du 
finner i Norge. De 63 000 km² med villmark, fjorder, arktisk ørken og isbreer er et vilt og vakkert reisemål. Her får du 
naturopplevelser av de sjeldne, og utflukter som tilfredsstiller både «adrenalinjunkies» og de som ønsker det litt mer rolig. I 
oktober har det så smått begynt å komme litt snø på fjelltoppene, og man merker at sola er i ferd med å synke stadig 
nærmere horisonten ved at dagene blir kortere og kortere. Vegetasjonen som i sommer har vært irrgrønn, har nå fått mer og 
mer høstlige farger, og i skinnet fra det som er igjen av sola, glitrer fjellene som gull. Svalbard er et sted som må oppleves og 
vi gleder oss over å kunne ønske velkommen til en spennende reise til nord! 



FLYTIDER
Fredag 9. oktober 2020
Fly Kristiansand – Oslo med Norwegian 09.45 – 10.35
Fly Oslo – Longyearbyen med Norwegian 13.30 – 16.30

Mandag 12. oktober 2020
Fly Longyearbyen – Oslo med Norwegian 12.40 – 15.35
Fly Oslo – Kristiansand med Norwegian 16.40 – 17.30



FLYTIDER



RADISSON BLU POLAR HOTEL



FLYTIDER



Dag 1: Ankomst
Ved ankomst i Longyearbyen står en lokal guide for å møte oss på flyplassen. 

Bussen kjører oss så til hotellet for innsjekking.

Om kvelden møtes vi til felles middag i Nansen Restaurant! 



Dag 2 formiddag: Kulturhistorisk møte
I dag skal vi kjøre litt frem og tilbake på de totalt 5 milene med vei de har her på Svalbard. Den lokale guide vil gi oss et
innblikk i øyas historie, geologi, flora, fauna og dagens samfunn. Vi skal kjøre forbi kullgruver, forskningsområder, forbi 
kirken, det globale frølageret og selvfølgelig se selve Longyearbyen. Her besøker vi Svalbard Museum hvor historien 
presenteres gjennom utstoppede dyr, gamle fangsthytter, redskap og plansjer. Vi lærer blant annet at Longyearbyen har fått 
sitt navn etter en amerikansk forretningsmann, John M. Longyear, som kjøpte rettigheter og startet gruvedrift her i 1906. Vi 
besøker også Galleri Svalbard som har en unik kart- og boksamling, malerier med motiv fra Svalbard og et kunst- og 
håndverksenter. Svalbard kirke hører med på rundturen, og den har den spesielle oppgaven at den skal betjene alle som 
oppholder seg på øygruppen, uavhengig av nasjonalitet og kirketilhørighet. Den er dermed ikke kirke kun for Longyearbyen, 
men også for folk i Barentsburg, Svea, Ny-Ålesund, Hopen, Hornsund, Bjørnøya og på fangststasjonene.                            
Lunsj på egenhånd denne dagen. 



Dag 2 ettermiddag: Bryggeribesøk 
Om ettermiddagen kan de som ønsker det bli med til verdens nordligste bryggeri, Svalbard Bryggeri. De brukte seks år på å 
endre loven fra 1928 som forbød tilvirkning av alkohol på Svalbard, og gleden var stor da bryggeriet endelig kunne bli 
etablert i 2011. I 2015 tappet de sine først øl, laget på 2000 år gammelt brevann fra Bogerbreen på Svalbard. Under besøket 
får dere et innblikk i den fascinerende historien om hvordan bryggeriet blir til, og det blir selvfølgelig smaksprøver på ulike 
typer øl som brygges her.



Restaurant Huset
Kveldens middag blir på det kjente 
«Huset». Med fokus på nordiske teknikker, 
lokale arktiske råvarer og en vinkjeller som 
har blant Skandinavias største utvalg, blir 
Huset sett på som en av Norges beste 
restauranter. Den ble blant annet kåret til 
Norges #11 beste restaurant i 2018. Den 
var tidligere et bridgerom, men åpnet for 
servering av mat og drikke i 1977. Menyen 
da var melba toast, rekecocktail, flambert 
pepperstek og icecup Flensberg. I dag er 
menyen litt mer avansert, og restauranten 
samarbeider året rundt med overvintrende 
fangstmenn som tilbyr vilt og sjømat til en 
meny som tilpasses sesongens beste 
råvarer. Dette blir garantert en 
smaksopplevelse av de sjeldne! 



Dag 3 : Hybriddrevet hurtigbåt til Barentsburg
(frivillig utflukt) 

I dag kan dere utforske Svalbard og Longyearbyen 
på egenhånd, eller dere kan bli med på fremtidens 
båttur! Sommeren 2020 lanseres en båttur til 
Barentsburg med hybriddrevet hurtigbåt. Med MS 
Bard kan man være med på en spennende og 
miljøvennlig båtreise til den russiske bosetningen. 
Svalbard er kjent for sin arktiske stillhet, og med 
den lydløse elektriske katamaranen vil dere få 
oppleve dette på best mulig måte. Barentsburg er 
med sine 450 innbyggere Svalbards nest største 
bosetning. Gruvesamfunnet ligger ved vakre 
Grønfjorden, og finnes eget kullkraftverk, sykehus, 
hotell, skole, barnehage og kultur- og idrettsbygg. 
Selv om det fortsatt er gruvedrift i byen, er det 
turisme som bygger seg opp til å bli den viktigste 
næringen. Det er fascinerende å besøke 
Barentsburg, og det er en opplevelse å kombinere 
urørt natur med russisk kultur. 



Dag 3 kveld : Arktisk Villmarksaften 

Camp Barentz ligger 1 mil øst for 
Longyearbyen, og har en fantastisk 
beliggenhet og perfekt sted for å 
oppleve Svalbards storslåtte natur. 
Ved ankomst blir dere møtt av 
vertskapet og inne i gammen blir 
det servert akevitt, varm mat, 
bålkaffe og dessert. Det blir også 
foredrag om isbjøren, verdens 
største, landlevde rovpattedyr, og 
vising av bilder. Varighet ca 3 timer. 



Dag 4: Gruvebesøk (frivillig aktivitet) og hjemreise
Før vi setter kursen om flyplassen og starter på 
hjemreisen, kan de som ønsker det bli med på en tur 
til Gruve 3. Dette er den siste lavdriftsgruva på øya, og 
den var i produksjon fra 1971 til 1996. Den fremstår i 
dag slik den var når den ble forlatt, og dere får se 
lokene, kullvognene, utstyret og de forskjellige 
stasjonene i anlegget. På slutten av turen går vi inn i 
fjellet, slår på hodelampene og virkelig får kjenne 
følelsen av gruvemørket og stillheten tett på oss. 

Vel tilbake på hotellet setter vi kofferten i bussen og 
kjører mot flyplassen. Vi flyr sørover igjen, og med dét
avsluttes en opplevelsesrik reise i vårt eget land.



Turpris kr 9 600,- per person v/ 25 deltakere
Turprisen inkluderer følgende:
Fly Kristiansand – Longyearbyen t/r
1 innsjekket bagasje
Flyavgifter kr 550,- (med forbehold om endring) 
Lokalguide ved ankomst
Busstransport i henhold til program
3 netter i dobbeltrom på Radisson BLU Polar
3 frokoster
1 middag på hotellet
1 middag på «Huset»
Arktisk villmarksaften
Rundtur i Longyearbyen med lokal guide 

Tillegg:
Enkeltrom kr 2 100,-
Drikke til inkluderte måltider
Reiseleder fra Norsk Tur AS 

Ølsmaking på Svalbard Bryggeri kr 420,- per person
Båttur til Barentsburg kr 1650,-per person
Gruvebesøk kr 730,- per person 

Alle frivillige utflukter har en bindende påmelding. Vi tar 
forbehold om nok påmeldte for
gjennomføring av de frivillige utfluktene.

Vi tar forbehold om endring i pris i forhold til 
valutakurs og flyavgift, endringer i program, hotell 
og flytider, samt eventuelle trykkfeil. 
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