
Eksotisk opplevelse i Norge  
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Kurt André Henriksen 

Bli med til byen som ligger på 78 grader nord, 
Longyearbyen. I slutten av juli er sommeren på sitt 
beste, og vi lover deg store naturopplevelser helt 
annerledes enn det vi kan tilby i fastlands-Norge.

25 - 28 juli 2022 



VÅRT REISEMÅL 
Svalbard 
Svalbard har en lang historie med kull-

gruver, nå har de bare en i drift. Øyen 

tiltrekkes nå mye av forskere og turister. 

På disse 4 dagene vil du få gode smake-

biter av hvordan livet er så langt nord.

Vi lover deg en eksotisk tur i nordlig 

klima. 

Den som gjester Longyearbyen, vil bli 

forbløffet over det pulserende kulturelle 

tilbudet, naturens rå krefter og byens his-

toriske monumenter. Besøker du polar-

byen er du mer enn 2000 kilometer fra 

Oslo, 3000 kilometer fra Paris og 5000 

kilometer fra New York. Nordpolen der-

imot, er bare 1300 kilometer unna.

Fra 17.mai – 30.september har vi det man 

kaller Polarsommer: Snøen smelter, 

Hotellet Slapp av ve bassengkanten 

Hotellrom 

FLYTIDER SAS
Tur/Retur Oslo -Longyearbyen

25/7  fra Oslo 09.55 via Tromsø til 
Longyearbyen 14.00 

28/7 fra Longyearbyen  14.45 til 
Oslo 18.55 
Mulighet for tilslutninger fra andre 
byer i Sør-Norge 

og blomstene titter frem på tundraen. 

Midnattssolen gjør sitt inntog og det er 

dagslys hele døgnet. Sommeren i Arktis 

er kort og hektisk, med et rikt dyre- og 

fugleliv. Trekkfuglene kommer tilbake, og 

fjellsidene fylles av et yrende dyreliv.

Selv om det fargerike landskapet er kledd 

i sommerdrakt, er det alt annet enn 

tropevarme. I juli, som regnes å være den 

varmeste måneden av kalenderårets tolv 

måneder, ligger gjennomsnittstempera-

turen på rundt 6 grader. Vinteraktivite-

tene pågår til snøen ikke holder lenger, 

og sommeraktivitetene gradvis tar over.

VÅRT HOTELL 
Svalbard Hotel  Polfareren 
Svalbard Hotell | Polfareren ligger midt i 

Longyearbyen sentrum og tilbyr kost-

nadsfri Wi-Fi og moderne rom med flat-

skjerm-TV, radio og eget bad med dusj.

I 2016 åpnet vi dørene til den nyeste 

avdeling av Svalbard Hotell & Lodge! 

Med 31 splitter nye rom, flere og bedre 

fasiliteter, håper vi på å kunne gjøre ditt 

opphold hos oss til en uforglemmelig 

opplevelse. Svalbard lufthavn ligger ca. 5 

km unna, 

DAGSPROGRAM: 
Dag 1: Mandag 25. juli 
Oslo - Longyearbyen 

Fly fra Gardermoen 09.55 til Longyear-

byen via Tromsø. 

Ankomst Svalbard kl. 14.00. 

Transfer til Svalbard Hotell Polfareren for 

innsjekk

Nå er det tid for å gjøre seg litt mer kjent i 

byen. Vi kjører rundt i Longyearbyen, in-

nover dalen mot Gruve 7, og ut mot fly-

plassen og Gruve 3. Guiden forteller om 

Longyearbyens historie, fra gruvetidens 

spede start til dagens moderne samfunn, 

og om stedene vi kjører forbi.

Om kvelden blir det middag på restau-

rant Polfareren på hotellet.

Dag 2: Tirsdag 26. juli 
Utflukt til Gruve 3. 

Det er 20 år siden gruvearbeiderne lå på 

gulvet og hentet ut det sorte gullet fra 

fjellet. Hvordan var det å jobbe i gruvene 

på Svalbard? Nå kan du oppleve en gru-

vearbeiders hverdag på Svalbard. 

Vi utstyrer deg med arbeidsantrekk, og 

tar deg med på en kulturhistorisk van-

dring dypt inn i fjellet.



Utflukt til Pyramiden Barentsburg fra sjøen 

Hvalross 

Velkommen på en uforglemmelig tur!

Inkludert: Transport til og fra hotell, 

hjelm, hodelykt og gruveklær. 

Varighet: ca. 3 timer

Middag på «Stationen»

Kveldsmesse i Svalbard kirke

Dag 3: Onsdag 27. juli 
Utfluker

Denne dagen er det valgfritt program. 

Vi tilbyr 3 utflukter som du kan velge 

mellom. Påmelding til disse må sendes 

før avreise. (Disse utfluktene er ikke 

inkludert i prisen)

Hvalrossafari (08.00-15.00)
Opplev hvalrossen på vår båttur til 

vestover til øyen Prins Karls Forland, hvor 

de fascinerende havpattedyrene ofte blir 

observert i kolonier på stranden.

Inkludert: Transport til og fra hotell, fly-

tedress, redningsvest, sko, votter, briller 

og balaklava, søk- og redningsforsikring, 

båtfører og guide, drivstoff, nød- og sik-

kerhetsutstyr, lunsj, varm drikke og kjeks.

Varighet: ca. 7 timer

Pris: 2490 kr per person

RIB Safari til Pyramiden og 
Nordenskiöldbreen (08.30-
15.30)
En spennende og fartsfylt fjordsafari med 

åpen båt til den russiske spøkelsesbyen 

Pyramiden og den mektige 

Nordenskiöldbreen. Pyramiden var 

tidligere en av de største bosetningene 

på Svalbard, med ca. 1000 innbyggere. 

Det var et godt sted å bo, med skole og 

barnehage, hotell, restaurant og andre 

fasiliteter.

Inkludert: Transport til og fra hotell, 

flytedress, redningsvest, sko, votter, 

briller, balaklava, varm lunsj, varm drikke 

og kjeks, erfaren guide med nødvendig 

sikkerhetsutstyr, søk- og rednings-

forsikring.

Varighet: ca. 8 timer .

Pris: 1890 kr per person

Fjord cruise mot Esmarkbreen 
og Barentsburg med 
Henningsen (08.30-18.30)
Vi krysser Isfjorden med kurs mot 

Esmarkbreen og Barentsburg. Hold 

øynene åpne for dyreliv og mektige 

isbreer. Vi besøker våre russiske naboer i 

Barentsburg, et samfunn som lever av 

turisme og gruvedrift.

Inkludert: Transport til og fra hotell, 

varm lunsj om bord, sightseeing i 

Barentsburg med engelsktalende russisk 

guide, guide om bord. Varighet: ca. 10 

timer. Pris: 2200 kr per person

Om kvelden får vi 2-retters middag på 

Huset Bistro. Den historiske atmosfæren 

sitter bokstavelig talt i veggene til Huset 

Bistro, som serverer modernisert nordisk 

husmannskost med fokus på lokale 

råvarer.

Egen samling for gruppen på kvelden

Dag 4: Torsdag 28. juli 
Hjemreisedag 

Etter en god frokost blir det utsjekk fra 

hotellet og transfer til flyplassen

Kl.14.45 Flyavgang til Oslo. Lander på 

Gardermoen 18.55



TURPRIS FRA OSLO
Kr 14.750,- 
Tilslutning fra andre byer:Kr. 1.500,- 

Tillegg for enkeltrom: kr 3.600,- 

PRISEN INKLUDERER:
• Fly Oslo -Longyearbyen t/r 

• 3 overnattinger i dbl rom inkl. frokost 

• 3 middager 

• Transfer fra flyplass Longyearbyen - hotell t/r

• Guidet rundtur i Longyearbyen 

• Utflukt til Gruve 3

• Reiseledertjenester  

• IKKE INKLUDERT:
• Drikke til maten 

• Utflukter på dag 3 

• Reiseforsikring 

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

Svalbard Kirke 

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Turen bestilles på plussreiser.no
eller på telefon 70 17 90 00.

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endring i program og pris 

PÅMELDING

MIDNATTSOL PÅ SVALBARD  
Det evige solskinn, under midnattssolen, har allerede pågått 

siden 20.april. Et fenomen som inntrer på den nordlige delen 

av jordkloden og lyser opp landskapet til alle døgnets tider. 

Midnattssol er motstykket til mørketiden, og betegner at solen 

er over horisonten hele døgnet – en periode som strekker seg 

fra 20.april – 23.august i Longyearbyen.

Midnattsol 


