
– midt mellom Nordkapp og Nordpolen, verdens nordligste 
tilgjengelige destinasjon, og kanskje den mest eksotiske.  
Her bor flere isbjørner enn mennesker. 

Midnattssola dominerer himmelen fra mai og helt til mot slutten av 

august. 4 måneder med midnattssol gjør noe med både menneskers 

og dyrs indre urverk; om sommeren går natt og dag i ett i Høy Arktis. 

Og i den arktiske sommeren skjer det et lite mirakel, en mengde 

planter og sopp formelig eksploderer i pur livsglede under den 

varmende midnattssola og skaper små, fargesprakende flekker av liv 

på den ellers så øde tundraen. Fra vår base på Longyearbyens nyeste 

hotell, skal vi oppleve eventyret! Vi spiser en minnerik middag i Camp 

Barentz, ca. 10 kilometer øst for Longyearbyen, inn i Adventdalen. 

Selvsagt skal vi ha sightseeing i Longyearbyen og lære mer om 

denne norske utposten. Og vi skal på båttur til det nedlagte russiske 

gruvesamfunnet, Pyramiden. Underveis passerer vi også den mektige 

Nordenskiöldbreen og fuglefjellet Diabas.

Litt tid på egen hånd i Longyearbyen blir det også, men vi skal få 

plass til et besøk på verdens nordligste bryggeri, Svalbard Bryggeri 

der vi smaker på lokalt tilvirket øl som inneholder 2000 år gammelt 

brevann fra Bogerbreen på Svalbard! Avskjedsmiddag på «Funken» 

setter et verdig punktum for oppholdet. En spesiell tur, en sjelden 

anledning, din sjanse til å oppleve Svalbard!

TURFAKTA  
Avreise: 1. juli • Varighet: 5 dager 
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim og Værnes

Turprisen inkluderer: Buss til Værnes t/r, flyreise med SAS Trond-
heim – Tromsø – Longyearbyen – Oslo – Trondheim, 4 overnattinger 
på Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen i Longyearbyen, 4 frokoster, 
1 lunsj, 4 middager, alle busstransporter på Svalbard i flg. program, 
utflukt til Camp Barentz (villmarksaften), lokalguide i Longyearbyen, 
båttur til Nordenskiöldsbreen og Pyramiden, ølsmaking på 78 Grader 
Nord/Svalbard Bryggeri, og reiseleder fra Orklareiser.

Pris pr. person: kr. 18.950,- 
Tillegg for enkeltrom: kr. 4.480,- 

Valuta: Norske kroner.
Denne reisen krever gyldig legitimasjon.

PÅMELDING OG NÆRMERE INFORMASJON:  TELEFON 72 49 57 50  •  WWW.ORKLAREISER.NO
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Camp Barentz

Radisson Blu Polar Hotel



REISERUTE
Mandag 1. juli: 
Buss til Værnes. Flyavgang med SAS kl. 06:25 til Tromsø kl. 08:40. 
Videre fra Tromsø kl. 12:25 til Longyearbyen på Svalbard kl. 14:00. 
Buss til hotellet. Arktisk villmarksaften i Camp Barentz (inkl. transport, 
varm middag, fri drikke (øl, vin og mineralvann), kaffe og hjemmelaget 
kake.

Tirsdag 2. juli: 
Lokalguide i Longyearbyen fra kl. 10:00 – 13:00 
inkl. Svalbard museum og Galleri Svalbard. Middag på Restaurant Nansen.

Onsdag 3. juli: 
Båttur til Nordenskiöldbreen og Pyramiden fra kl. 08:30 – 18:30 
(inkl. enkel lunsj). Middag på Restaurant Nansen.

     
Torsdag 4. juli: 
Formiddagen fri i Longyearbyen. 
Ølsmaking på 78 Grader Nord – Svalbard Bryggeri kl. 15:00 – 16:30 
inkl. transport t/r. Middag på Funktionærmessen Restaurant.

Fredag 5. juli: 
Buss fra hotellet til flyplassen. 
Flyavgang med SAS kl. 13:35 til Oslo kl. 16:30. 
Videre fra Oslo kl. 19:40 til Værnes kl. 20:30. 
Buss fra Værnes tilbake til de respektive avgangsstedene.

Telefon 72 49 57 50

SVALBARD – SIDE 2

G
ra

fis
k 

de
si

gn
: B

rit
t 

In
ge

r 
H

åp
ne

s.
 

PÅMELDING OG NÆRMERE INFORMASJON:  TELEFON 72 49 57 50  •  WWW.ORKLAREISER.NO

©
 Z

ai
ro

n

Pyramiden

Longyearbyen

Funktionærmessen Restaurant


