SVALBARD-ARKTISK OG HELT UNIKT!
Få reisemål er så fascinerende som øygruppen Svalbard,
beliggende mellom fastlands-Norge og Nordpolen. Her
finnes nasjonalparker, annerledes natur og et unikt dyreliv.
Historien omfatter alt fra dramatiske ekspedisjoner,
oppdagelsesreisende og gruvedrift til dagens internasjonale
studie-og forskningssamfunn i Longyearbyen og Ny-Ålesund.
Bestill din reise til Svalbard med Th.Liens, dette blir en tur du
ikke kommer til å glemme!
12.august 2019:
Buss fra hjemsted til Oslo lufthavn Gardermoen.
Flyreise Oslo Gardermoen-Svalbard lufthavn Longyear.Vi ankommer Svalbard tidlig på ettermiddagen og
hentes med buss før vi sjekker inn på Radisson Blu Polar Hotel, som blir vår base de neste fire dagene. Gjør
deg kjent med sentrum av Longyearbyen, handle litt (ta vare på boardingkortet ditt for tax-freehandel på
Nordpolet) eller slapp av i hotellets utendørs boblebad frem til vi reiser ut i Adventdalen for å delta på
villmarksaften kl. 19.00. Vi besøker Camp Barentz, ca. 10 kilometer utenfor Longyearbyen, ved foten av
Gruve 7. Her serveres varm reinsdyrgryte, bålkaffe og drikke mens vertskapet forteller om blant annet
kongen av Arktis, isbjørnen.
Vi sitter innendørs, men anbefaler varm og behagelig bekledning og fottøy, da det kan trekke litt fra
gulvet.Varighet ca. 3 timer.
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13.august 2019:
Frokost på hotellet. Kl. 10.00 møtes vi utenfor hotellet for å få et kulturhistorisk møte med Longyearbyen.Vi
besøker Galleri Svalbard, Svalbard museum og gjør en byrundtur, der det også blir fotostopp ved
isbjørnskiltet. Guiden forteller om historie, geologi, flora og fauna i tillegg til hvordan det er å leve og bo på
Svalbard i dag.Sightseeingen foregår i buss og varer i ca. 3 timer.Husk kamera!
Ettermiddagen er til egen disposisjon; ønsker du en organisert aktivitet som for eksempel fottur,
hundesledetur på hjul eller besøk i gruve 3, kan dette forhåndsbestilles i hotellets resepsjon. Vi tar forbehold
om ledig kapasitet.
Kl. 19.00 serveres en tre-retters middag med kaffe i hotellets Restaurant Nansen. Nyt den mens du beundrer
utsikten mot Hjortfjellet på andre siden av fjorden!
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14.august 2019:
Frokost på hotellet. Guiden henter oss utenfor kl. 08.30, i dag står båttur til Pyramiden og Nordenskioldbreen
på programmet.Vi drar innover Isfjorden og passerer Diabasodden på vei til Billefjorden.Det russiske
gruvesamfunnet Pyramiden fremstår i dag som en spøkelsesby, men var et blomstrende gruvesamfunn frem
til slutten av 1980-tallet.Vi får omvisning av en engelsktalende, russisk guide inne i selve byen-merk at vi
går dit til fots fra kaia, ca. 1 kilometer. Lunsjen grilles på dekk mens vi beundrer den mektige brefronten til
Nordenskioldbreen.Er vi heldige, ser vi reinsdyr, polarrev, sjøfugl og kanskje isbjørn-husk kamera og
kikkert! Vi passerer Skansebukta og Svenskhuset på vei tilbake til Longyearbyen.
På denne turen lønner det seg å være mye utendørs, så kle deg vanntett, varmt og husk godt fottøy, lue og
vanter. Båten har en kiosk som selger vafler, kaffe og snacks-husk kontanter.Varighet ca. 11 timer.
Kl. 19.30 serveres en tre-retters middag med kaffe i hotellets Restaurant Nansen. Kanskje passer det med en
liten avec i hotellets Barentz pub etterpå?
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15.august 2019:
Frokost på hotellet. I dag utforsker vi Longyearbyen på egenhånd og kjenner kanskje litt på hvordan det er å
bo på en isolert øy langt nord i Ishavet. Rusle opp til Taubanesentralen for fine fotomotiv eller gå byrundenhusk bare på at det ikke er lov til å bevege seg utenfor bosetningen uten våpen.
Ønsker du en organisert aktivitet som for eksempel fottur, hundesledetur på hjul eller besøk i gruve 3, kan
dette forhåndsbestilles i hotellets resepsjon. Vi tar forbehold om ledig kapasitet.
Kl. 18.15 hentes vi for ølsmaking på Svalbard Bryggeri.Ølet her er laget på vann fra breene på Svalbard og
er selvfølgelig verdens nordligste.Etter å ha prøvd et par lokale varianter, går bussen til Funktionærmessen
Restaurant på Funken Lodge.I historiske omgivelser nyter vi en tre-retters middag med kaffe-og byens beste
utsikt!
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16.august 2019:
Frokost på hotellet.Formiddagen på egenhånd før buss til og flyreise fra Svalbard lufthavn Longyear-Oslo
Gardermoen.
Ankomst Oslo utpå ettermiddagen, buss til hjemstedet.
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