Opplev blåtimen, polarnatten og kanskje nordlys på

SVALBARD 5. - 8. November 2020
Påmelding snarest mulig

NOK 11 995
Enkeltromstill. Kr 1 380

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

IKKE INKLUDERT:
* Flyskatt per 04.06.20
Kr 791,* Drikke til måltider og måltider utenom program
* Ekstra utflukter som kan
kjøpes på stedet.
* Tips til guider og sjåfører
* Tilslutnings pris kan
variere

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! En reise for livet –
opplev blåtimen, polarnatten og kanskje nordlys.
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.

Travel and Learn er medlem i

og

Sgs 08.06.20

Nordlyset over Svalbard kan bli sett 24 timer i døgnet i polarnatt perioden.
Nordlyset, aller Aurora Borealis, er en praktfull visuell signatur fra kilden som
gjør alt liv mulig – solen. Samspillet mellom partikler som strømmer ut fra
solen, solvinden og jordens atmosfære, skaper dette fantastiske fenomenet.

POLARNATTEN STARTER 26. Oktober i 2020
1. Dag TOR 05. NOV 2020 OSLO – SVALBARD

M

Vi flyr SAS fra Oslo kl. 09:50 til Longyearbyen med ankomst kl.14:00. Tilslutning fra
Bergen, Trondheim, Stavanger osv. etter forespørsel, tillegget for tilslutning kan
variere på tidspunktet dere bestiller. Vi anbefaler dere å være raske med å bestille.
Etter landing tar vi buss til hotellet, lunsj på egen hånd og innsjekking. Vi hygger oss
med en velkomstmiddag på Camp Barentz om kvelden med fri drikke og kaffe/te.

2. Dag FRE 06. NOV 2020

SVALBARD

F, M

Kl. 07.00 Frokost serveres frem til kl. 10.00.
FRIVILLIG UTFLUKT: kr 400 Fottur i fangstmannens spor
Tenk deg livet som fangstmann på Svalbard: ensomhet, hardt arbeid, og skjønnheten i denne
isolerte delen av Arktis. Bli med på en vandring i den arktiske tundraen! På denne turen vil
dere få et innblikk i en fangstmanns dagligliv. På senhøsten begynte fangsten etter polarrev
og isbjørn, og fellene ble røktet med jevne mellomrom gjennom hele mørketiden. Dere skal
gå en liten runde i på tundraen for å kjenne litt på dette livet og hvordan det er å være ute på
denne tiden av året. Turen starter med busstransport inn til Todalen. Vi går så inn i den
arktiske villmarken sammen med guiden som forteller om fangstlivet på Svalbard, og underveis får vi lære om ulike fangst teknikker. Før returen med bussen serveres noe varmt å
drikke. Hvis turen går i mørket, vil alle utstyres med hodelykter. Temperaturen vil ligge på 515 kuldegrader med litt vind. Turen har værforbehold. Deltagere må ha gode varme (fjell)sko,
varme klær inkludert vindtett ytterbekledning, lue, skjerf og votter
På kvelden skal vi nyte en nordlysaften (forhåpentligvis) på Camp Barentz inkl. middag
og fri drikke. Utflukten har en verdi på kr 1 250 men er inkludert i reisen for dere.
Nordlyset over Svalbard kan bli sett 24 timer i døgnet i polarnatt perioden. Nordlyset, aller Aurora
Borealis, er en praktfull visuell signatur fra kilden som gjør alt liv mulig – solen. Samspillet mellom
partikler som strømmer ut fra solen, solvinden og jordens atmosfære, skaper dette fantastiske
fenomenet. Vår nordlyscamp, Camp Barents, ligger ca. 10 kilometer øst for Longyearbyen ved
foten av Gruve 7 fjellet. Campen har en fantastisk beliggenhet, borte fra all lysforurensning, hvor
dere kan oppleve Svalbards storslåtte natur og ikke minst nordlyset. Det viktigste for å få øye på
nordlyset er at omgivelsene ikke forstyrres av kunstig lys, og nettopp slike forhold kan vi tilby.
Bussen stopper et stykke utenfor campen, og dere blir hilst velkommen av vårt gode vertskap som
følger dere det siste stykket. Vertskapet vil være bevæpnet med rifle for isbjørnbeskyttelse. Inne i
varmen serverer vertskapet varm mat, bålkaffe og dessert mens de byr på foredrag og bilder.
Dagens foredrag vil selvsagt være om Nordlyset. Hva er egentlig Nordlyset? Vi anbefaler
behagelige, varme frilufts klær og varme sko da det kan trekke litt kaldt fra gulvet, og vi skal være
utendørs for å jakte på nordlyset. Merk at klærne kan lukte av bålrøyk i etterkant.
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.

3. Dag LØR 07. NOV 2020 SVALBARD

F, M

FRIVILLIG UTFLUKT: HUNDESLEDETUR kr 1 250 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. 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! Du bør selvsagt benytte
sjansen i dag til å handle skattefri kvote i «byens tax-free shop» i gåavstand fra hotellet.
Vi hygger oss med en avskjedsmiddag med 3 retter inkl. 2 glass vin på hotellet vårt.

Telefon 47 89 60 60

4. Dag SØN 08. NOV 202

post@travelandlearn.no

ca. kl. 12.00 tar vi flybuss til Longyearbyen. Kl.14:55 fly til Oslo med ankomst kl. 19:10 om
ettermiddagen og videre forbindelser til Bergen, Trondheim eller Stavanger.
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