LA OSS FEIRE 17. MAI I LONGYEARBYEN

SVALBARD 15.–18. MAI 2022
Påmelding haster! Før 01. desember 2021

NOK 11 995
Samme priser som 2020

Enkeltromstill. Kr 1 995

INKLUDERER:
* Flyreise tur retur OsloLongyearbyen
* Alle måltider slik vist
F, L, M
* Overnatting på Radisson
Blue Polar dobbeltrom
* Buss fra/ til flyplass på
Svalbard tur retur
* Lokale guider og reiseleder fra Travel and Learn

IKKE INKLUDERT:
* Halvdagstur m båt kr 1850
* Hundesledetur 4 t. kr 1 550
BESTILL begge for kr 3 100

* Flyskatt per 12.06.19
Kr 441,* Drikke til måltider og måltider utenom program
* Tips til guider og sjåfører
* Tilslutnings fly fra Kr.sand
og Stavanger kr 1990 for
Bergen og Trondheim kr
2200 (overnatting på utreise)
Travel and Learn er medlem i

og

Er det noen som ikke har drømt om en gang å reise til Svalbard?
Svalbard og Spitsbergen er et eksotisk og vakkert stykke av vårt
land du bør besøke minst en gang i livet! For virkelig å lage turen
til et minne for livet har vi valgt å feire 17. mai på Svalbard.
Svalbard ligger på 78 grader nord og er sannsynligvis det nærmeste du kan
komme Nordpolen. Det er to store bosetninger på Svalbard med Longyearbyen som den største med rundt 2000 innbyggere. Dette er Norges mest
eksotiske reisemål, en utpost med imponerende fjell, fjorder og isbreer som
utstråler en iskald skjønnhet med et usedvanlig lys. Dette er det eneste sted i
Norge hvor du kan møte en isbjørn, denne majestetiske kongen av Arktis.
Vårt ukeprogram byr på ulike destinasjoner. På turen til Esmarkbreen og
Barentsburg får du oppleve det russiske Svalbard. Nordenskioldbreen og
Pyramiden byr på storslått natur, mens kveldsturen til Tempelfjorden er en
panoramatur med utsikt mot det katedrallignende Tempelfjellet og Tuna- og
Von Post-breen.
Om bord får vi servert varm lunsj - vanligvis rykende fersk mat rett fra grillen
på dekk. Er vi heldige kan vi fiske opp flere tusen år gammel bre-is inne ved
brefrontene. Baren om bord har alle rettigheter og selger blant annet kaffe
eller te, mineralvann, vafler og sjokolade, samt leier ut kikkerter. Guiden
forteller og svarer på spørsmål underveis, og mannskapet deler gjerne sine
Svalbarderfaringer og arktiske skrøner med deg.
Husk å ta med varme og vindtette klær, inkludert lue, votter og skjerf! Det
finnes scooterdresser til utlån om bord dersom noen blir kalde, men antallet
og utvalget i størrelser er noe begrenset.

MIDNATTSOL FRA 20. APRIL TIL 20. AUGUST

PÅMELDING FØR 01. DESEMBER 2021
Forutsetningen for denne turen er min 10 påmeldte.

Kgs 03.12.19

1. Dag SØNDAG 15. MAI

OSLO – SVALBARD

M

Vi flyr fra Oslo 08.55 til Longyearbyen med ankomst 11.55. Mulig tilslutning fra Stavanger og
Kristiansand med gjennomgående billetter samme dag hvor flyselskapet er ansvarlig for
bagasje og videre transport ved ev forsinkelse. ca. kr 2100, - i tilslutningsavgift hvis bestilt før
1. februar. Fra Bergen og Trondheim kreves en overnatting på utreisen, men hjemreise til
destinasjon samme dag. – Buss til hotellet, lunsj på egen hånd og innsjekking.

2. Dag MANDAG 16. MAI

SVALBARD

F, L*

Kl. 07.00 Frokost serveres frem til kl. 10.00. Formiddagen eller dagen fri.
Kl. 15.30-20.00 EKSTRA: MS BARD TIL ESMABREEN OG BARENTSBURG kr 2500,Med MS Bard kan du bli med på en spennende og mer miljøvennlig båtreise, til Ymerbukta og
Esmarkbreen, og den spennende russiske bosetningen Barentsburg. Svalbard er kjent for sin
arktiske stillhet, og med den lydløse elektriske katamaranen vil du få oppleve dette på best
mulig måte. Båten er utslippsfri når den går på strøm, og vi er veldig stolte over å kunne
introdusere denne typen transport i arktiske farvann. Et lite stykke Russland Barentsburg er
med sine 450 innbyggere Svalbards nest største bosetning. Gruvesamfunnet ligger ved vakre
Grønfjorden, og drives og eies av det statseide russiske gruveselskapet Trust Arcticugol. Her
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. Vi kan oppleve kalvende brefronter, majestetiske fjelltopper,
fuglefjell med hekkende sjøfugl, forlatte fangsthytter samt gruvebyen Barentsburg. ca 4,5 t.
Eller
Travel and Learn AS er en reise
klubb for reiseglade venner.
Vi er en turoperatør som jobber
sammen med de beste agenter
og reisebyråer for å oppnå de
beste reisene i markedet. Du
kan betale med kredittkort. Vi
anbefaler alle våre venner å
sørge for å ha gode reiseforsikringer som inkluderer
avbestillingsforsikring ved
sykdom. Vi er medlem av
Reisegarantifondet.
Telefon 47 89 60 60
post@travelandlearn.no

Kl. 15.00 EKSTRA: HUNDESLEDETUR kr 1900,- Må bestilles ved påmelding
Bjeffing, gneldring, en hannhund som markerer rang. Hunder kan være offensive i sin iver
etter å komme avsted, men ute på den hvite sletten er det fullstendig tyst. Stillheten, det
storslagne landskapet og samspillet med hundene setter varige spor. Turen går ut til
hundegården, som ligger ca. 12 km utenfor Longyearbyen. Her får vi utlevert klær for turen
samt en innføring i hundespannkjøring. Vi kjører 2 og 2 på hvert hundespann og deler på å
kjøre sleden og sitte på. Guiden serverer varm drikke og kjeks underveis. Ca 4 timer
Vi samles på kvelden til en fellesmiddag på vårt hotell.

3. Dag TIRSDAG 17. MAI

FESTDAG

F, M

Kl 07.00 17. mai frokost serveres frem til kl. 10.00.
Kl 09.00 17. mai feiring. (program ennå ikke klart)
Resten av dagen til egen disposisjon der vi kan besøke Svalbard Museum på egen hånd.
Kanskje ta en snøscootertur enten i nærområdet eller over fjellene i nærheten – husk vi har
midnattssol og lys hele døgnet! Du bør selvsagt benytte sjansen i dag til å handle skattefri
kvote i «byens tax-free shop» i gåavstand fra hotellet.
Kl 20.00 17. mai middag på hotellet – 3 retters middag med 2 glass vin

4. Dag ONSDAG 18. MAI

FRI FORMIDDAG og HJEMREISE

F

Anbefalt ekstraprogram: Besøk hos billedkunstneren Olaf Storø bor og arbeider her siden
2003. Han kom til Longyearbyen på Svalbard første gang i 1989 og forelsket seg i lyset,
landskapet, naturen, menneskene og historiene. Ev. annen kunstutstilling.
ca kl 12.00 Flybuss til Longyearbyen Flyplass og fly hjem til Oslo – ankomst Gardermoen om
ettermiddagen og videre forbindelser til Bergen, Trondheim eller Stavanger.
* Dette måltidet er inkludert for de som melder seg på turen.

