
Sommer
På Svalbard



Svalbard bør oppleves minst en gang i livet. Sommeren på Svalbard er unik, lys og innbyden-
de, og sammen med sitt vakre landskap og unike beliggenhet er dette et reisemål som gir 
noen av de beste naturopplevelsene man kan få. Longyearbyen ligger vakkert til med fabelak-
tig utsikt mot Isfjorden og de omliggende fjellene. Sammen med Vitus Reiser kan du få opple-
ve denne fantastiske destinasjonen i nord, og bli med på en spennende reise som inkluderer 
flere utflukter til det beste Svalbard har å by på.

Sammen med vår kunnskapsrike reiseleder bor vi på det flotte Radisson Blu hotellet i hjertet av 
Longyearbyen, og fra hotellet er det kort vei til flere ulike attraksjoner og spisesteder. På turen er 
det også inkludert flere hyggelige og innholdsrike utflukter. Vi tar turen til Barentsburg med øko-
vennlig hybridbåt for å oppleve et lite stykke Russland, reiser på en unik og intim Villmarksaften 
i Camp Barentz og legger et besøk til det prisvinnende Svalbard Museum. Din reiseleder tar deg 
også med på en hyggelig byvandring i Longyearbyen. Vi tar oss selvfølgelig også en tur på det 
unike Svalbard Bryggeri, hvor vi får en guidet rundtur kombinert med ølsmaking i en avslappet 
ramme.



Inkludert i prisen:

• Fly Oslo – Longyearbyen t/r.
• Alle skatter og avgifter.
• 4 netter i Longyearbyen på Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen eller Funken Lodge
• 4 x Frokost.
• 2 x Middag.
• 1 x Lunsj
• Byvandring i Longyearbyen.
• Besøk til Svalbard Museum.
• Besøk til Svalbard Bryggeri.
• Utflukt til Barentsburg
• Utflukt til Camp Barentz
• Norsktalende reiseleder på hele reisen.

Tillegg pr. Person: 

Enkeltrom kr. 2.995,-

Ekstra arrangementer: 

Isfjordssafari kr. 1.445,-

Dag 1: Velkommen til Svalbard.

Vi flyr sammen fra Gardermoen og ankommer Svalbard i god tid til middag. Vår dyktige reisele-
der gir dere god informasjon om hotellet og nærområdet når vi kommer frem, etter en kort bus-
stur på bare 4 km. Vi bor på det flotte Radisson Blu Polar Hotel, som ligger sentralt i Longyear-
byen med fin utsikt over den vakre Isfjorden og landskapet rundt. Hotellet har kort avstand til det 
meste av severdigheter og spisesteder sentralt i Longyearbyen. På kvelden inkluderer vi en flott 
og smakfull tre- retters middag, servert i hotellets hyggelige restaurant.

Måltid inkludert: Tre-retters Middag.

Dag til dag program:



Dag 2: Longyearbyen og Svalbard Museum.

Etter en god natts søvn, nyter vi en smakfull frokost på hotellet. Etter dette gjør vi oss klar for en 
spennende byvandring i hjertet av Longyearbyen. På denne byvandringen inkluderer vi et besøk 
til det prisvinnende Svalbard Museum, hvor vi får et innblikk i Svalbards natur- og kulturhistoris-
ke plassering i Norge og Arktis. Her får man en god innsikt i øyens historie, fauna og flora.

På ettermiddagen vil man ha god tid på egenhånd til å nyte noen deilige måltider blant byens 
mange spennende spisesteder, og benytte seg av shoppingmulighetene Longyearbyen kan 
tilby.

Måltid inkludert: Frokost.



Dag 3: Hybridbåt til Barentsburg.

I dag skal vi få oppleve et lite stykke Russland. Etter frokost setter vi oss ombord i en hybriddre-
vet hurtigbåt med kurs mot Barentsburg. Barentsburg er en liten by med ca. 450 innbyggere, og 
er et gruvesamfunnet som ligger ved den vakre Grønfjorden. Selv om Barentsburg fortsatt har 
noe gruvedrift, er det hovedsakelig turisme som er hovednæringen i dag.

Turen til Barentsburg er en fascinerende kombinasjon av vakker arktisk natur kombinert med 
russisk kultur. På denne båtturen har vi egen lokal guide som guider oss gjennom båtturen og en 
byvandring i sentrum av Barentsburg. Det blir også servert et enkelt lunsjmåltid under båtturen.

Tilbake i Longyearbyen på ettermiddagen, vil man ha tid til noen timer til rådighet på egenhånd, 
hvor man kan utforske Longyearbyen, og dens mange unike høydepunkter.

Måltid inkludert: Frokost, Lunsj.



Dag 4: Villmarksaften i Camp Barentz.

Vi starter dagen rolig med en god frokost på hotellet, deretter har man god tid på egenhånd på 
formiddagen. Man kan da benytte seg av litt mer taxfree shopping og for den historieinteresser-
te kan man avlegge et besøk på det spennende North Pole Expedition Museum. Museet ligger 
sentralt i Longyearbyen, og viser historien til de ulike nordpolekspedisjonene som har vært.

For den som ønsker det er det også mulig å melde seg på en tilleggsutflukt til Isfjorden. For mer 
informasjon om denne turen, se under teksten for tilleggsutflukter

På ettermiddagen samles vi igjen for en felles utflukt. Denne gangen går utflukten til den unike 
Camp Barentz hvor vi skal få oppleve en unik og intim Villmarksaften. Huset er en kopi av hytten 
til Svalbards oppdager Willem Barentz fra overvintringen på Novaja Semlja i 1596. Her vil vi få 
servert et deilig villmarks måltid og vår vert holder et spennende foredrag om området og isbjør-
nen. Dette er virkelig en unik og morsom opplevelse, som er en fin siste aften for oss i det vakre, 
ville og uforglemmelige Svalbard.

Måltid inkludert: Frokost og Middag.

Ekstrautflukter:

Isfjorden med Hvalross og Brefront.

Vår ekstrautflukt tar oss med på en uforglemmelig tur i Isfjorden rett ved Longyearbyen. Her 
får du oppleve vakker Svalbardnatur fra vannet, med forhåpentligvis et nært besøk til den mor-
somme hvalrossen og et unikt fugleliv. Vi får også et vakkert panorama over brefronten der den 
måter det havet. Disse store, hvite og vakre brefrontene er et unikt og inspirerende skue. Denne 
turen inkluderer også et stopp ute i den vakre naturen for et lite lunsjmåltid.



Dag 5: Besøk til Svalbard Bryggeri og Hjemreise.

Vi nyter en god frokost på hotellet og har så litt tid på egenhånd. Siden flyet vårt går på ettermid-
dagen, har vi i dag fortsatt god tid til flere hyggelige opplevelser. Vår felles utflukt tar oss i dag 
med til det unike Svalbard Bryggeri, hvor vi får oppleve en spennende visning, samt en nydelig 
ølsmaking, på dette moderne bryggeriet i Arktis.

Dette bryggeriet kom til verden etter seks års kamp for å endre den eksisterende loven som for-
bød alkoholtilvirkning på Svalbard. Bryggeriet lager en ulike, smakfulle ølsorter som inneholder 
2000 år gammelt brevann fra Bogerbreen på Svalbard.

Etter et hyggelig bryggeribesøk er det snart tid for hjemreisen, og etter fine, unike og spennende 
opplevelser på Svalbard reiser vi hjem med mange fine minner og nye inntrykk.

Måltid inkludert: Frokost.



Vårt hotell på Svalbard ligger midt i hjertet av Longyearbyen, med kort vei til det meste av lokale 
attraksjoner, kulturinnslag og spisesteder.

Hotellet er innbydende renovert i 2019, og ligger med en enestående utsikt over Isfjorden og det 
omliggende landskapet. Hotellet er verdens nordligste fullservice hotell og har en nydelig re-
staurant, trivelig gastropub og behagelig velvære avdeling med sauna og boblebad.

Rommene på hotellet er trivelig innredet og har en god størrelse. På rommet finner man det 
meste man forventer inkludert kaffe og te, hårføner og tv. Badene har en bra størrelse og inne-
holder blant annet enn deilig regndusj. WIFI er gratis.

Hotellinformasjon:

Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen****

For mer informasjon om priser og datoer se vår hjemmeside www.vitusreiser.no 
eller ring oss på 901 66 999. 

Funken Lodge****

Velkommen til den fabelaktige Funken Lodge. Dette trivelige 4-stjernes hotellet ligger med en 
flott beliggenhet på haugen ved Longyearbyen, og har utsikt over byen, fjorden og de vakre is-
breene Larsbreen og Longyearbreen.

Hotellet har 88 flotte og moderne rom, som er utstyrt med egen kaffemaskin, badekåpe og slip-
pers.

Hotellets restaurant er kjent for sine gode kulinariske opplevelser, der råvaren står i fokus. Det 
imponerende kjøkkenet er akkompagnert av en en fyldig vinkjeller. I tillegg til dette kan du benyt-
te deg av hotellets trivelige treningsfasiliteter og sauna eller slappe av med spennende polarhis-
torie i hotellets bibliotek.




