
Eksotisk opplevelse i Norge  

SVALBARD 

Reiseleder:
Kurt André Henriksen 

Bli med til byen som ligger på 78 grader nord, 
Longyearbyen. I løpet av 4 dager vil du få gode 
smakebiter av hvordan livet er så langt nord. 
Vi lover deg en eksotisk tur i nordlig klima. 

13. - 16. mars 2023 



Dag 1: Mandag 13. mars
Oslo - Longyearbyen
Fly fra Gardermoen 10.00 til               

Longyearbyen via Tromsø. (Mulighet for 

tilslutning fra andre byer i Sør-Norge) 

Ankomst Svalbard kl. 14.15. Transfer til 

Svalbard Hotell Polfareren for innsjekk.

Nå er det tid for å gjøre seg litt mer kjent 

i byen. Vi skal ut på guidet rundtur først 

rundt i Longyearbyen, videre innover 

adventsdalen 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 en 

restaurant i Longyearbyen. Kveldssam-

ling i kirken i Longyearbyen.

Dag 2: Tirsdag 14. mars
Snøscootersafari til                    
Tempelfjorden
Snøscooter er det viktigste fremkom-

stmidlet på Svalbard, og de har flere 

snøscootere der enn mennesker.     

Denne dagen er satt av til en spennende 

snøscootertur til Tempelfjorden. 

Longyearbyen 

Et historisk sted hvor fangstmann

Hilmar Nøis har overvintret 26 ganger. 

Like ved Tempelfjorden besøker vi en 

lavvo i Brattlidalen. 

Inkludert: Transport til og fra hotell, 

Snøscooter m/drivstoff, snøscooterbekled-

ning (dress, sko, votter, hjelm, snøbriller 

og ansiktsmaske) varm lunsj og drikke, 

erfaren guide. Varighet: ca. 8 timer. 

Krav: 18 år og innehaver av sertifikat for 

bil.

Kl. 18.00 blir vi med på kveldsmesse 

i Svalbard kirke. På Kvelden blir det 3 

retters middag på «Stationen» restaurant 

i Longyerbyen.

NB! Dersom du ikke ønsker å være 

med på snøscootertur så kan du bytte 

ut denne med en hundesledetur til en 

Isgrotte. (Dette er også en 8 timers 

utflukt – gi beskjed om dette ved

 påmelding)

Dag 3: Onsdag 15.mars
Utflukt til Gruve 3
Denne dagen får vi et innblikk i hvordan 

det var å jobbe i Gruve 3 på Svalbard. 

Her får vi se hvordan de lå på gulvet og 

hentet ut det sorte gullet fra fjellet. Vi 

blir utstyrt med arbeidsantrekk og blir 

med på en kulturhistorisk vandring dypt 

inn i fjellet. Varighet: ca. 3 timer.

Ettermiddagen til egen disposisjon. 

Dersom du ønsker det så kan vi bestille 

en ekstra-utflukt med hundeslede. Her 

får du kjøre din egen hundeslede, etter 

en grundig opplæring på hva som skal til 

for å kunne opptre som en «muscher». 

Utflukten koster kr 1.900,- og har en 

varighet på 4 timer. (14.30-19.00) 

Ønsker du denne så kan du bestille den 

ved å ta kontakt med Plussreiser.

På kvelden blir det 3 retters middag på 

hotellet før vi rusler til kirken der vi har 

en egen kveldssamling.

Dag 4: Torsdag 16.mars
Hjemreisedag
Etter en god frokost blir det utsjekk fra 

hotellet og transfer til flyplassen.

Kl.14.45 Flyavgang til Oslo. Ankomst 

Gardermoen kl. 19.05

DAGSPROGRAM 



Velkommen på en uforglemmelig tur!

VÅRT REISEMÅL 
Svalbard 
Svalbard har en lang historie med kullgruver, nå har de bare en i drift. 

Øyen tiltrekkes nå mye av forskere og turister. På disse 4 dagene vil 

du få gode smakebiter 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 historiske 

monumenter. Besøker du polarbyen er du mer enn 2000 kilometer 

fra Oslo, 3000 kilometer fra Paris og 5000 kilometer fra New York. 

Nordpolen derimot, er bare 1300 kilometer unna.

Mars-måned er høysesong for vinteraktivitetene på Svalbard. Solen 

har kommet tilbake og vi har dagslys hele dagen, og vinteren er på 

sitt beste. Solvinter kaller de månedene mars og april. Her vil du få 

oppleve et yrende snøscooter-liv, på stedet som har flere snøscootere 

enn innbyggere.

VÅRT HOTELL 
Svalbard Hotel  Polfareren 
Svalbard Hotell | Polfareren ligger midt i Longyearbyen sentrum og 

tilbyr kostnadsfri Wi-Fi og moderne rom med flatskjerm-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.

Longyearbyen 

Svalbard kirke 

Svalbard Hotel  Polfareren  

Gruve 3 



TURPRIS FRA OSLO
Kr 19.750,- 
Turprisen inkluderer utflukter til en verdi av kr 4.800,-

Tilslutning fra andre byer:Kr. 1.700,- 

Tillegg for enkeltrom: kr 4.600,- 

PRISEN INKLUDERER:
• Fly Oslo-Longyearbyen t/r

• 3 overnattinger i dbl.rom inkl. frokost

• 3 middager

• Transfere fra flyplass Longyearbyen-Hotell t/r

• Guidet rundtur i Longyearbyen

• Snøscooter-utflukt til Tempelfjorden

• Utflukt til Gruve 3

• Reiseledertjenester

IKKE INKLUDERT:
• Drikke til maten

• Reiseforsikring

• Evt. hundesledetur om det er ønskelig

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
Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

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

PÅMELDING

FLYTIDER SAS
13.03.23    Oslo - Longyearbyen
Fra Oslo 10.00 via Tromsø 
Ankomst Longyearbyen 14.15 

16.03.23    Longyearbyen - Oslo
Fra Longyearbyen  14.45 via Tromsø
Ankomst Oslo 19.05 

Mulighet for tilslutninger fra andre byer i Sør-Norge.  

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
• Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5uker før avreise.
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser og vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller 

lignende.

Longyearbyen 

Snøscootersafari  


