
 

  

Fira midsommar på exotiska Svalbard 22-26/6 2022 
      
  
 
 
 
Välkommen till Svalbard, en norsk ögrupp i Arktis, halvvägs till Nordpolen.  
Här möter du en unik natur som vilar under midnattssolens strålar. Har vi tur 
kanske vi får en skymt av ”kungen av Arktis” - isbjörnen. Vi får en historisk 
återblick av denna magiska plats med egna regler och leverne. Vill du uppleva 
något annorlunda så är Svalbard för dig! Max 20 deltagare. 
 
Dag 1 onsdag 22/6, Arlanda - Longyearbyen 
Samling sker på Arlanda kl 05.45 och vi flyger med SAS via Oslo till Longyearbyen där vi 
landar mitt på dagen. Vår buss tar oss direkt till vårt hotell, Radisson Blu Polar Hotel, där vi 
får en första föreläsning/introduktion till Svalbard. Under eftermiddagen hinner vi göra oss 
hemmastadda i våra hotellrum innan det är dags för middag i hotellets regi.   
 

Dag 2 torsdag 23/6, Pyramiden 
Efter en god frukost på hotellet beger vi oss ut på en heldag till sjöss. Vi seglar ut i Isfjorden 
och vidare in i Billefjorden. Målet för dagen är Nordensköldsglaciären och den övergivna 
ryska gruvstaden Pyramiden. Vår guide berättar längs med färden om de sevärdheter vi 
passerar. Vår färd kantas av olika klippformationer som alla imponerar. Har vi tur kan vi 
kanske få syn på kungen av Arktis – isbjörnen. Tidigare var Pyramiden en rysk/sovjetisk 
gruvby som grundades av Sverige, men såldes till Sovjetunionen. Staden övergavs i slutet av 
90-talet och som mest bodde det cirka 1200 människor här. Nu är den en ”spökstad” och ett 
populärt besöksmål för turister. I dag bor det ett fåtal människor kvar som vaktar och 
underhåller byggnaderna. På vägen tillbaka till Longyearbyen följer vi den norra sidan av 
fjorden. Vi är tillbaka på hotellet under eftermiddagen. Idag är det dessutom ”Sankt Hans 
aften” Norges motsvarighet till vår midsommar så vi får se om det blir något extra firande!  
Under kvällen väntar en god middag. 
 

Dag 3, fredag 24/6, Longyearbyen 
Under förmiddagen ska vi bekanta oss mer med själva staden Longyearbyen och lära oss mer 
om Svalbards historia, flora och fauna samt en hel del annat. Vi besöker bl a galleriet och 
kyrkan, turen avslutas vid Longyearbyens museum. Lunch på egen hand.   
Eftermiddagen spenderas efter eget tycke och smak. På kvällen samlas vi igen för att åka till 
Longyearbyens bästa restaurang ”Huset”, där vi blir serverade vår middag. 
 

Dag 4, lördag 25/6, Longyearbyen 
Efter frukosten blir vi upphämtade på hotellet med buss för ett besök i Gruva 3. Hela 
Longyearbyen är präglad av gruvdriften. Fortfarande finns bergbanan som transporterade  
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
kolet kvar, man ser kolbryggan och lastanläggningen. Gruva 3 ligger en liten bit utanför 
Longyearbyen och på vägen dit passerar vi Frövalvet, där det förvaras cirka 4,5 miljoner olika 
fröprover från hela världen. Framme vid Gruva 3 stämplar vi in och förses med skyddsdräkt, 
hjälm och pannlampa. Vår guide berättar allt om gruvarbetet och dess förhållanden. Gruvan 
lades ner år 1996 men all utrustning står kvar så som den övergavs. Vi rekommenderar 
varma kläder för denna utflykt för en behaglig upplevelse. Temperaturen i gruvan håller cirka 
4 grader. Vi är tillbaka på hotellet runt lunchtid. Lunch och eftermiddagen på egen hand.  
 
Tidig kväll besöker vi världens nordligaste bryggeri, Svalbards bryggeri. Här får vi en guidad 
rundtur och passar naturligtvis även på att provsmaka! 
I kväll väntar en vildmarksafton på Camp Barents, cirka en mil utanför Longyearbyen. Vi blir 
serverade en trerätters middag samtidigt som vi lyssnar till ett spännande föredrag om 
isbjörnen. 

 
Tilläggsaktiviteter för den som vill ha mer äventyr (mot extra kostnad):  
Hundspann på hjul eller Fossilplockning. 
 

Dag 5, söndag 26/6, Longyearbyen – Arlanda  
Efter frukost finns tid för shopping eller varför inte bara strosa runt i Longyearbyen. Passa på 
att äta en tidig lunch innan vi beger oss till flygplatsen för hemresa. Flygresan går via Tromsö 
(endast mellanlandning, ej byte av plan) och Oslo (byte av plan) innan vi landar på Arlanda  
vid 21-tiden under kvällen.   
 
 
 

Radisson Blu Polar Hotel 
Telefon:  +47 79 02 34 50 
Hemsida: www.radissonblu.com/spitsbergen 
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Pris per person i delat dubbelrum:   
Avresa från Arlanda: 24.460:- 
Avresa från Göteborg eller Kastrup på förfrågan 
 
I priset ingår:   

• flyg Arlanda – Longyearbyen (via Oslo) tur och retur inklusive bagage (tillåten 
vikt/storlek meddelas inför avresa), flygskatter och avgifter 

• busstransfers på Svalbard dag 1-5 enligt program 

• fyra övernattningar i delat dubbelrum (superior) på Radisson Blu Polar Hotel 4*, 
Longyearbyen  

• norsk/engelsktalande guide enligt program 

• introduktion till Svalbard (föreläsning) dag 1 

• sightseeing tur i Longyearbyen  

• besök och ölsmakning på Svalbards bryggeri 

• båtutflykt till Pyramiden 

• besök i Gruva 3 

• vildmarksafton med föreläsning om Isbjörnen 

• entré till galleriet och museet 

• smörgåswrap under föreläsningen dag 1 

• fyra frukostar 

• en lättare lunch ombord på MS Bard dag 2. 

• fyra middagar; två 3-rätters middagar på hotellet i Longyearbyen, en 3-rätters 
middag på restaurang ”Huset” samt en 3-rätters middag under vildmarksaftonen 

• måltidsdryck; ett glas vin/öl/läsk och kaffe, undantag MS Bard där det  
ingår en alkoholfri dryck  

• resegaranti via den statliga resegarantin 

• färdledare från Specialresor 
 

I priset ingår inte:   
• eventuell dricks 

• måltider/dryck ej nämnda ovan 

• avbeställningsskydd och reseförsäkring 

 
Tilläggskostnader:   

• enkelrum 4 nätter; 4.020:- 

• fossilplockning; NOK490 per person (minimum 2 personer) 

• hundspann på hjul; NOK990 per person (minimum 2 personer) 
för fler utflyktsalternativ – hör med oss! 

 
Se över ditt Reseskydd – Avbeställningsskydd och Reseförsäkring. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anmälan senast 2022-03-10, därefter i mån av plats!  
Det finns ett begränsat antal platser! Anmälan sker direkt till Specialresor, ”först till kvarn”. 
Boka din resa på vår hemsida www.special-resor.se eller ring oss på 054-18 89 00 (telefontid: 
kl 10-12 och 13-15, fredagar stängt). Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person 
och skall betalas inom 10 dagar efter erhållen bokningsbekräftelse/faktura, resterande 
betalas senast 40 dagar före avresa. Bokningsbekräftelse /faktura skickas via e-post i fall 
inget annat önskats. 
 
För anmälan krävs följande uppgifter: namn, fakturaadress, telefonnummer, e-postadress, 

personnummer samt eventuella matallergier. För att följa med på resan krävs att du är 

fullvaccinerad och kan uppvisa EU:s covidbevis vid avresa. 

 

Avbeställning 
Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor 
och Specialresors särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan).  
 

Flygtider  
22/6: flyget avgår från Arlanda kl 07.45, med byte i Oslo och ankomst Longyearbyen kl 12.40 
26/6: flyget avgår från Longyearbyen kl 14.45, med byte i Oslo och ankomst Arlanda kl 21.05  
Vi flyger med SAS tur och retur. Utförlig information om avresan meddelas i det 
avresemeddelande som skickas ut cirka två veckor före avresa. 
 

Övrigt 
På denna resa bör man kunna gå utan problem då vi vistas i områden som kräver att man 
håller ihop gruppen. Det går inte att dela en grupp under utflykter. Exakt tid och plats för 
samling meddelas i det avresemeddelande som mejlas ut cirka tre veckor före avresa. 
Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om 
antalet deltagare understiger 15 personer.  
Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll. 
 
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Specialresor. 
 
 
Ansvarig arrangör enligt resegarantilagen: 
 

 
 
Romstadsvägen 2C 
653 42 Karlstad 
Tel: 054-18 89 00   
info@special-resor.se  
www.special-resor.se 
 

Vår idé som researrangör 
Vi använder oss av lokala guider, för att kunna 
erbjuda den bästa reseupplevelsen.  
Vi handplockar våra hotell så de har bästa läget för 
resans inriktning och syfte. 
Vi väljer olika lokala restauranger för våra middagar, 
för att ge en bra mix mat och dryck.  
Vi vill att våra resenärer ska få prova på den lokala 
maten, för bästa möjliga smak- och kulturupplevelse. 
Vi inkluderar alltid dryck till lunch/middag, för en så 
smidig och avkopplande måltid som möjligt. 
Vi vill att det alltid finns någon nära till hands att 
fråga under resans gång, för att säkerställa resans 
kvalité för våra resenärer.  
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