
Elkem Fiskaa 
Pensjonistklubb

Turen arrangeres for klubbens medlemmer, familie og venner. Turen er utarbeid etter vårt ønske. Teknisk arrangør er Norsk Tur

Påmelding innen 20.juli 2021til Norsk Tur direkte.  
Bruk denne linken: https://norsktur.no/reiser/svalbard-elkem/  

eller ta kontakt på mail: torhild@norsktur.no  /  alternativ er mobil 913 56 657

Velkommen til Svalbard 5 dager i tiden 22. til 26. september 2021— En eksotisk opplevelse!
VI FLYER SAS FRA KRS VIA GARDEMOEN DIREKTE TIL LONGYEARBYEN.  

SJEKKER INN PÅ STEDETS BESTE  HOTELL, TAR EN LETT LUNSJ OG SÅ TAR VI BYEN I ØYESYN MED GUIDE. 

GLEDE -
 SAMHOLD -
 RESSURS

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

https://norsktur.no/reiser/svalbard-elkem/
mailto:torhild@norsktur.no?subject=


DAG Dag 1 Onsdag 22.9. Kl. Dag 2 Torsdag 23.9. Kl. Dag 3 Fredag 24.9. Kl. Dag 4  Lørdag 25.9. Kl. Dag 5  Søndag 26.9.

MORGEN - Fly SAS fra Kjevik til           
Gardemoen 

- Fly SAS fra Gardemoen til  
  Longyearbyen med direktefly

07:15 
08:00 

09:45- 
12:40

07- 
10

07- 
10

7- 
10

07- 
11 

FOR-
MIDDAG - Ankomst med buss til hotellet for 

innsjekk på Funken Hetell som 
ligger ikke langt fra sentrum og 
gangavstand til det meste.

- Tid for nærområdet. 
- Besøke Galleriet til Storø, 

opprinnelig fra Høvåg. 
Ellers hundekjøring,  
mange andre 
severdigheter, butikker 
og spisesteder.

Vi tar framtidens båt til 
det russiske samfunnet: 
Barentsburg 
Lett servering. 
Frivillig tillegg/
oppgradering  om du 
også vi ta turen til 
Pyramiden.

Avgang til Gruve 3.  
Varighet 2,5  time med 
buss.  
Frivillig tillegg. Ikke inkl.  
Påmelding.  

9- 
12

Butikken Coop er åpen.

ETTER-
MIDDAG

Guide gjennom Longyearbyen og 
hør om stedets spennende historie. 
Besøker Svalbard Museum og 
Galleri Svalbard hvor emner er 
historie, geologi, flora, fauna og 
dagens samfunn og er en 
innendørs. Sightseeingen gjennom 
Longyearbyen foregår i buss. 
Varighet ca. 3 timer.

- Vi besøker Svalbard 
Bryggeri. Vi får 
smaksprøver og høre 
historien om bryggeriets  
oppstart. 

Frivillig tillegg. Påmelding. 

- Alternativ aktivetet finnes.

Aktiviteter for de som 
ikke vil på båtturene. 
- Hundspann m. vogn. 
- Kjøretur, bil kan leies. 
- Spasertur i byen. 
- Med guide til fjells. 
- Båttur på sjøen/fiske.

Champange smaking. 
Ikke planlagt ennå. 
Frivillig tillegg. Påmelding. 
_____________________ 

Alternativ er å utforske 
byen igjen.

Buss fra Hotellet til 
flyplassen. 

Fly SAS fra 
Longyearbyen til 
Gardemoen via 
Tromsø. 

13:30 

14:50- 
19:00

KVELD - Felles 2 retters middag på 
Hotellets om kvelden. 

- Drikke betaler hver enkelt. Ikke 
inkl. 

Vi får innbudte fastboende under 
middagen for å fortelle om livet i 
Longyearbyen.

Avreise men buss til 
villmarksaften. Arktisk 
kjøttsuppe, drikke (vin og 
øl) og foredrag. 
Varighet 4 timer.

- Felles Middag på Huset 
Resturant om kvelden.  

- Drikke betales av hver 
enkelt. Ikke inkl. 

- Anledning til 
oppsummering av turen, 
taler og historier. 

- Avgang Gardemoen      
til Kjevik.

20:00 
20:45 

PROGRAM SVALBARDTUR ONSDAG 22. TIL SØNDAG 26. SEPTEMBER 2021 - Endringer kan komme.
Frivillig utflukter som ikke er inklusiv i reisenMiddager/frokost og aktivitet  som er inklusiv i reisen.

-Lunsj på egen hånd.
- Lett Lunsj serveres. Inklusiv.

Lunsj/Mat på egen hånd. Ikke inkl. i reisen

Frokost på hotellet Frokost på hotelletFrokost på hotellet

28.6.21. rev. 01-bja

Frokost på hotellet

-Lunsj på egen hånd. -Lunsj på egen hånd.

-Lunsj på egen hånd for de 
som IKKE skal på båttur..

Middag på egen hånd. 

Middag e.l. kan vi ta i 
Tromsø før avg. Gard.



 

Frivillig tillegg pris per person: 

• Enkeltrom, tillegg ca. 2.500,- for 4 døgn. 
• Øvrige måltider. 
• Drikke etter eget behov til middagene. 
Frivillige aktiviteter pris per person med min. 15 personer pr, aktivitet :  

• Ølsmaking på Svalbard Bryggeri kr 600,-. 
• Hundesledekjøring med vogn kr 990,-.  
• Gruvebesøk kr 770,-. 
• Champagne smaking er foreløpig ikke lagt inn i programmet. 
• Båttur til en av de russisk samfunnene Barentsburg kr. 1.700,-. 
• Oppgradering til båttur til også det russiske samfunnet i Pyramiden. 
• Turen kan forlenges med en eller flere dager om man vil. Ta kontakt om 

det er av interesse.

Turprisen er basert på 25 deltakere og om vi blir noen flere eller færre så blir det liten prisforskjell pr. person. 
Alle frivillige utflukter kan dere melde dere på ved turpåmeldingen. .  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. 

Turen arrangeres for klubbens medlemmer, partnere, familie og venner.

ALT: 1 TURPRISEN 22. - 26.9.21 / 5 DAGER KR. 14.900,- OG INNEHOLDER: 
FLY T/R,  4 NETTER PÅ HOTELL,  4 FROKOSTER,  2 MIDDAGER OG 2 AKTIVTETER 

Alt.: 2 Turpakke uten flybiletter kr. 9.950,- pr.person. 
Alt. 3: Turpakke med kun fly og hotell kr. 11.950,- pr. person   

Turen har følgende inklusiv i prisen kr. 14.900,- per person: 

• Fly med SAS t/r Kjevik-Svalbard 
• Flyavgifter (p.t. kr 472,- med forbehold om endring) 
• 1 innsjekket bagasje per person 
• Buss til inkluderte utflukter 
• 4 netter i delt dobbeltrom på Funken Lodge 
• 4 frokoster på hotellet 
• 1 lett lunsj ankomstdagen 
• 2 middager på hotellet (2-retters) 
• 1 middag med arktisk villmarksaften på Camp Barentz 
• Øl/vin inkludert på arktisk villmarksaften 
• Kulturhistorisk møte i Longyearbyen med lokalguide  
•  Reisevert fra klubben



Ved spørsmål så ring Torhild Nilsen (Salg- og kundeansvarlig) i Norsk tur.                                                                                                                   
Mob:  + 47 913 56 657 
Mail: torhild@norsktur.no eller nettside:  www.norsktur.no eller facebook:  www.facebook.com/norsktur  

Betaling: 
Etter mottatt bekreftelse må depositum på kr 2000,- innbetales innen 7 dager. 
Depositumet bekrefter avtalen mellom deg og arrangøren. 

Restbeløpet betales 8 uker før avreise. Dersom restbeløpet ikke er innbetalt ved betalingsfristens utløp og turen avbestilles etter dette, vil det kunne medføre krav om innbetaling i henhold til avbestillingsreglene. 

Avbestillingsgebyr: 
Innen 71 dager før: arrangør beholder et adm.gebyr på kr 1000,- per person 
Mellom 70 og 51 dager: arrangøren beholder innbetalte depositum 
Mellom 50 og 43 dager: 50 % av totalt fakturert beløp 
Mellom 42 til 0 dager: 100 % av totalt fakturert beløp 

Flyavgift refunderes i samsvar med flyselskapenes refusjonsregler. 

Betingelser ved påmelding 45 dager før avreise eller senere: 
Hvis reisen bestilles senere enn 45 dager før avreise, må hele beløpet innbetales innen 2 virkedager. 
Avbestilles turen etter betaling, beholder arrangøren 100 % av totalt fakturert beløp. 
Ved manglende betaling innen fristen, kanselleres din reservasjon. 

Dersom du avbestiller turen, må dette gjøres skriftlig til Norsk Tur. 

Vi anbefaler å ta kontakt med ditt forsikringsselskap for tegning av avbestillingsforsikring. 
Kontroller eventuelt om avbestillingsforsikring inngår i din reiseforsikring. 
Avbestillingsforsikringen må være betalt før du betaler depositumet for turen for at den skal være gyldig. 
Vi gjør oppmerksom på at dersom to personer har bestilt et dobbeltrom og en av personene avbestiller turen, vil et enkeltromstillegg tilfalle den andre personen. 

Norsk Turs betalings- og avbestillingsregler tar utgangspunkt i «Alminnelige vilkår for pakkereiser» som er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet.  
De Alminnelige Vilkårene er utformet i henhold til Lov om Pakkereiser («Pakkereiseloven») og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. 

mailto:torhild@norsktur.no?subject=
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INFORMASJON OM TILSLUTNINGSFLY 

Flytider 
Flytidene oppført i programmet er i henhold til dagens tider oppgitt av flyselskapene. De endelige tidene vil først bli bekreftet ved billettutstedelse som skjer ca  
3 uker før avreise. 
Ved vesentlige tidendringer eller endring av flyselskap før billettutstedelse, vil informasjon bli gitt. 

Tilslutningsfly 
Ønskes utreise fra en annen flyplass i Norge, er vi behjelpelig med dette. Vennligst kontakt oss i god tid før avreise, og du vil motta et pristilbud fra oss. 
Vi booker en gjennomgående billett der dette er mulig, noe som betyr at ved eventuelle forsinkelser er du ikke selv økonomisk ansvarlig. 

Tilslutningsfly booket på egenhånd 
Hvis du bestiller tilslutningsbillett på egenhånd, vil den ikke bli gjennomgående og du er selv økonomisk ansvarlig. 
Ved forsinkelser slik at du ikke når gruppens fly på utreisen eller ditt tilslutningsfly på hjemreisen, er du ansvarlig for å dekke kjøp av ny billett til/fra destinasjonen. 
Vi anbefaler at du booker med god tidsmargin til oppsatt avgang med gruppen, minimum 3 timer før avgang. Normalt får du ikke sendt din bagasje gjennomgående  
til den destinasjonen du skal til, men må ta bagasjen ut og sjekke denne inn på nytt for din videre reise. Dette gjelder både ut- og hjemreise. 
Dersom gruppens flytider endres, må du selv dekke kostnaden for endring av tilslutningsbillett eller evt. kjøp av ny billett, hvis denne er kjøpt på egenhånd. 
Vær også oppmerksom på at hvis utreisebilletten ikke benyttes, er det mange flyselskap som automatisk kansellerer returbilletten. 
Dersom den bestilte reisen blir kansellert, og du selv har bestilt tilslutningsbillett, dekkes ikke denne kostnaden av Norsk Tur. 

Covid-19 test (per i dag krever norske myndigheter negativ test før innreise, Krav om negativ koronatest før ankomst til Svalbard – regjeringen.no)  
Vi håper dette kravet bortfaller til høsten. 


