
 

 

 
RESA TILL SVALBARD 

30 SEPTEMBER - 3 OKTOBER 2021 
 

 
 
Spetsbergen är den största ön i ögruppen Svalbard och tack vare Golfströmmen har den 400 km långa västkusten ett 
överraskande rikt djurliv och färgsprakande vegetation. Det finns ett rikt fågelliv och i havet lever t ex vitval och 
späckhuggare. På land finns endast 3 däggdjur: isbjörn, svalbardren och polarräv. Isbjörn finns det ca 3 500 exemplar 
av på Svalbard. Den trivs ute på polarisen där den jagar säl och annat polarvilt. Isbjörn kan dock dyka upp var som 
helst och det är förbjudet att röra sig utanför samhället utan vapen.  
 
Tack vare sitt läge högt upp i norr varierar Spetsbergens årstider mer än på andra platser. Från den fyra och en halv 
månader långa sommaren med oavbrutet solsken till den magiska polarnatten med sina mörka dagar och fascinerande 
norrsken. Mellan de två har vi våren som bringar tillbaka ljuset, och hösten, som förbereder naturen och människan 
på vad som komma skall. I slutet av september börjar den snabba övergången från mer eller mindre ständig dag till 
mer eller mindre ständig natt. I början av oktober får man den vackra ”blå timmen” morgon och kväll med sitt magiska 
ljus och perfekta förhållanden för fotografering. Solen är dock fortfarande uppe ca 10 
timmar per dygn. Temperaturen är i regel mellan -4 och -9.  
 
Klädkoden i Longyearbyen är avslappnad och den klädsel som behövs för resan är 
praktiska kläder för kallt klimat. Det är viktigt med bra kängor som är robusta och 
vattentäta, vatten- och vindtät jacka och byxor, mössa, vantar, långkalsonger, 
solglasögon m.m. Kikare, kamera och ryggsäck är bra att ha med och glöm inte passet! 
Det är vanligt att man tar av sig ytterskorna inomhus i offentliga byggnader som hotell 
och museum, så ett par inneskor kan vara bra att packa ned också, även om det oftast 
finns att låna.  
 
Resor i de arktiska områdena kan få programändringar om väder- och isförhållandena gör det nödvändigt. 
 
PROGRAM 

 
30 sep Dag 1 Flygresa och ankomst till Longyearbyen 
Torsdag   
 07.00 Avresa från Arlanda med SK485 
 08.00 Ankomst till Oslo 
   
 09.55 Avresa från Oslo med SK4414 
 14.00 Ankomst till Longyearbyen 
   
  Buss och lokal guide möter och 

vi åker den korta biten in till  
Longyearbyen och vårt hotell. 
 
Radisson Blu Polar Hotel 
Vei 500 
9171 Longyearbyen 
Tel: +47 79 02 34 50 
 
 



 

 

Radisson Blu Polar Hotel är det nordligaste fullservicehotellet i världen. Här erbjuds gratis 
tillgång till en dator med internet i lobbyn och rum med TV. Alla rum har minibar eller 
kylskåp och skrivbord.  
 
Arktiska specialiteter och internationella rätter serveras i Brasserie Nansen och här kan du 
även njuta av panoramautsikt över fjorden och bergen. 
 
Drycker och lättare måltider erbjuds på Barentz Pub & Spiseri. En populär frukostbuffé 
serveras varje morgon. 

   
 14.45 Vi börjar med en sen lunch i hotellets restaurang. 
   
 16.00-

18.00 
Därefter gör vi en tur runt i Longyearbyen med lokal guide. Vi besöker Svalbard Museum och 
får lära oss om områdets historia, geologi, flora, fauna och dagens samhälle. Det blir även en 
tur med buss runt i byn. Turen tar ca 2 timmar.  

   
 19.00- 

22.00 
På kvällen blir det middag i Camp Barentz som ligger ca 10 km öster om Longyearbyen, vid 
foten av Gruva 7. Campen ligger mycket vackert mitt i Svalbards storslagna natur. Området är 
fullt av historia om gruvdriften, andra världskriget och tidig vetenskaplig forskning. I campen 
finns Barentz hus som är byggt som en kopia av den hytta Willem Barentz och hans manskap 
övervintrade i på Novaja Semlja under sin expedition 1596-1597, då de av en tillfällighet 
hittade Björnön och Svalbard. Bussen stannar en bit från campen och vi blir mötta av värdar 
med vapen som skydd mot isbjörn. Inne i värmen serveras akvavit, varm mat, kaffe och 
dessert medan vi bjuds på ett föredrag med bilder. Det handlar om isbjörn, världens största 
landlevande rovdäggdjur. Hur lever kungen av arktis? 
 

1 okt Dag 2 Båttur till Pyramiden 
Fredag   
  Frukost på hotellet 
   
  Förmiddagen är fri att på egen hand går runt i byn. Det finns flera butiker att besöka med bl a 

stort utbud av fritidskläder av hög kvalitet. Eftersom Svalbard är skattefritt område är priserna 
i regel bra. En måltid serveras under båtturen på eftermiddagen, men det blir lite senare så det 
kan vara bra att äta något före turen.  

   
  Eventuellt kan vi erbjuda en utflykt till Gruva 3. Det beror dock på hur många som är 

intresserade  Läs mer om det längre ner.  
   
12.45-
20.15 

 Vi blir hämtade på hotellet av buss och lokal 
guide och åker ner till hamnen. Sommaren 2021 
lanseras en båttur till Pyramiden med elektriska 
snabbgående hybridbåten MS Bard som drivs av 
den grönaste teknologi som finns på marknaden. 
Svalbard är känt för sin arktiska stillhet och med 
den ljudlösa katamaranen kan man uppleva detta 
på bästa möjliga sätt. När båten går över 10 knop 
på transportsträckorna slår en hybridlösning till. 
När båten närmar sig glaciärer, djurliv eller bosättningar går den ljudlöst på 100 % el.  
 
Även om båten hör till framtiden är ett besök i Pyramiden som att gå in i en tidsmaskin och resa 
tillbaka till Sovjetunionen. På 1980-talet bodde över 1000 personer i byn och det var ett 
välfungerande samhälle med skola, simhall, idrottsanläggningar och koldrift. 1998 la det ryska 
gruvbolaget ner driften och byn övergavs på kort tid. Kvar blev koppar på borden, böcker i 
skolsalarna och nothäftet på pianot. Allt är intakt även om gatorna är öde. Nu bor endast ett par 
personer här. En magisk plats.  
 
Besättningen ombord berättar om natur, historia, djurliv m.m. Vi serveras en varm måltid 
ombord efter besöket i Pyramiden. Kiosken och baren ombord brukar vara populär och det 
finns möjlighet att köpa kaffe/te, mineralvatten, våfflor, alkoholhaltiga drycker och choklad. 
 
Vi rekommenderar att ni klär er varmt med ullunderställ, varm och vindtät jacka, mössa, 
vantar och halsduk. Glöm inte heller kamera, solglasögon och kontanter att handla med 
ombord .  

   
20.30  Middag på hotellet.  



 

 

2 okt Dag 3 Hundslädetur 
Lördag   
  Frukost på hotellet. 
   
  

 
14.00-
18.00 

Förmiddagen är fri.  
 
Ivriga polarhundar drar de lätta vagnarna på hjul och vi kan njuta av utsikten och 
uppleva djur och fåglar i Adventdalen på 
nära håll. Detta är en fantastisk möjlighet 
att köra ett hundspann även om det inte är 
vinter. Vi blir utrustade med overall, 
stövlar och vantar och får en lektion i hur 
hundar och vagnar ska hanteras. Sen drar 
vi iväg på äventyr! Guiden kör först och 
har plats för en passagerare. De övriga 
följer efter med 2-3 personer i varje 
ekipage. Hundarna springer i god fart på 
vägen bort mot den gamla 
norrskensforsknings-stationen. Längs 
vägen finns stor chans att se Svalbardren, 
polarräv och flockar av flyttfåglar. Vi gör flera stopp för att hundarna ska få dricka och 
vi njuta av naturen. Turen går längs vägen i Endalen, bort mot nedlagda Gruva 5. 
Färgerna på vegetationen i kontrast till fjällen och himlen är fantastisk och den rena 
arktiska luften är uppfriskande för både kropp och själ. Vi kan verkligen uppleva glädjen 
med hundspannskörning även utan snö.  
 

 

 20.00 Middag på hotellet. 
   
3 okt Dag 4 Hemresa 
Söndag   
  Frukost på hotellet. 

 
Förmiddagen är fri. 
 

 
 

13.00 
 
14.50 
19.00 
 
20.40 
21.35 

Avresa med buss från hotellet till flygplatsen. 
 
Avresa från Longyearbyen med SK4425 
Ankomst till Oslo/Gardermoen 
 
Avresa från Oslo/Gardermoen med SK492 
Ankomst till Stockholm/Arlanda 
 

   
  Med reservation för ändringar utanför vår kontroll. Alla tider är preliminära. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ALTERNATIV AKTIVITET  
 
GRUVA 3 (3 TIMMAR) 
 
Vill du veta mer om gruvdriften i Longyearbyen och historien bakom varför några valde att bosätta sig just här för 
mer än 100 år sedan, då är detta en utflykt för dig. Spetsa öronen och följ med på en historisk och spännande tur in i 
en av Longyearbyens gruvor.  
 
På denna tur till nedlagda gruva 3 får vi känna på livet som gruvarbetare i den sista ”låghöjds-gruvan” i 
Longyearbyen. Gruva 3 var i drift mellan 1971 och 1996 och arbetshöjden var inte mer än 60-90 cm och därför 
användes gammaldags metoder för att hämta ut kolet.  
 
När gruvan lades ner i november 1996 lämnades all utrustning kvar eftersom den inte kunde användas i någon av de 
andra gruvorna, Gruva 7 eller Svea. Det gör att vi kan få en autentisk tur in i daganläggningen för Gruva 3 ända in i 
själva gruvan mot slutet av turen. 
 
Vi blir hämtade med buss vid hotellet. Alla utrustas med hjälm och pannlampa. För den som vill krypa in i en 
gruvgång finns även ”arbetskläder” att låna.  
 
Det är kyligt i gruvan så klä dig med varm jacka och byxor, varma skor, vantar och mössa. Guiden talar engelska 
eller något skandinaviskt språk. Turen passar för de flesta med normal fysisk form. Den passar tyvärr inte för 
rullstolsburna.  
 
Turen går 1 oktober 9.00 – 12.00 och kostar 770 :- . Om minst 10 personer är intresserade av turen, kan vi 
eventuellt genomföra den 2 eller 3 oktober i stället.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


