
Svalbard
Jakten på nordlyset



Bli med Vitus Reiser til en spektakulær og innholdsrik nordlysjakt på Svalbard. På denne turen 
får vi oppleve Svalbard på kanskje sitt mest eksotiske. Vår reise tar oss med ut i det unike 
landskapet, og ut til steder hvor våre sjanser for å se det vakre nordlyset er best. Reis sammen 
med vår kunnskapsrike reiseleder på en vakker vinterreise med mange spennende aktiviteter 
inkludert.

Vår reise til Svalbard under nordlysvinteren er spesielt siden dette gjør at man kan oppleve nord-
lys gjennom hele døgnet. Atmosfæren på Svalbard på denne tiden er noe helt for seg selv, og på 
klare dager får man ett enestående inntrykk av millioner av stjerner på nattehimmelen.

Denne turen inneholder flere flotte utflukter med noen av Longyearbyen og Svalbard sine høyde-
punkter på menyen. Vi reiser på nordlyssafari med beltevogn opp i høyden, og til den populære 
Camp Barentz ved Gruve 7. Begge utflukter tar oss med ut i villmarken og bort fra andre lyskilder, 
noe som gjør at vi har større sjanser til å kunne nyte dette fantastiske naturfenomenet.

Vi besøker også det prisvinnende Svalbard Museum, og legger turen innom det Svalbard Bryg-
geri for en spennende ølsmaking av øl brygget på 2000 år gammelt brevann. På denne turen er 
det i tillegg halvpensjon og vi får oppleve flere deilige kulinariske opplevelser, fra ett unikt vill-
marks måltid på Camp Barentz til en smakfull treretters middag på Funken Lodge.



Inkludert i prisen:

• Fly Oslo – Longyearbyen t/r.
• Alle skatter og avgifter
• 4 netter i Longyearbyen på Funken Lodge
• 4 x Frokost
• 4 x Middag
• Kulturhistorisk møte med Longyearbyen
• Besøk til Svalbard Museum
• Besøk til Svalbard Bryggeri
• Besøk til Svalbard Galleri
• Besøk til North Pole Expedition Museum
• Utflukt til Camp Barentz
• Nordlyssafari med Beltevogn
• Norsk reiseleder

Tillegg pr. Person: 

Enkeltrom kr. 1.490,-
Hundeslede safari 1.790,-

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. Turen frem til hotellet går gjennom Longyearbyen og vi får sett litt av dette 
sjarmerende og annerledes stedet i Arktis.

Etter at vi har gjort oss kjent med hotellet og dets fasiliteter gjør vi oss klare for en smakfull opp-
levelse. Vi spiser en deilig tre-retters middag på hotellets vakre restaurant. Funktionærmessen 
Restaurant serverer utsøkt kvalitetsmat, med spesielt søkelys på eksepsjonelt gode råvarer. Re-
stauranten har også en meget god vinliste og det er også mulig å kjøpe en vinpakke til måltidet.

Måltid inkludert: Middag.

Dag til dag program:



Dag 2: Kulturhistorisk møte med Svalbard

Vi gjør oss klar for en dag med utflukter og opplevelser i hjertet av Longyearbyen. I dag starter vi 
med ett spennende kulturhistorisk møte med lokal guide. Vi blir tatt med gjennom Longyearby-
en og dens spennende historie. Utflukten inkluderer besøk på det spennende Svalbard Museum 
og det nyåpnede Svalbard Galleri. Denne utflukten er med buss og varer i rundt tre timer.

Etter dette har man muligheten til å oppleve litt av Longyearbyen på egenhånd, før vi i fellesskap 
drar på den populære og hyggelige restauranten Steakers for en smakfull elgburger. Denne re-
stauranten er unikt innredet med drivtømmer og bilder fra Svalbards spennende fangsthistorie. 
Etter middagen rusler vi sammen tilbake til Funken Lodge.

Måltid inkludert: Frokost og Middag.



Dag 3: Nordlyssaften på Camp Barentz.

For de som har valgt å reise på nordlysjakt med hundeslede starter dagen tidlig, for resten er det 
en rolig start på dagen med mulighet for å oppleve litt av Longyearbyen på egenhånd. På etter-
middagen tar vi turen til det unike Svalbard bryggeri. Dette bryggeriet startet opp i 2015 etter at 
loven om tilvirkning av alkohol på Svalbard ble endret. Her får man smake på unike øltyper som 
er tilvirket på 2000 år gammelt brevann fra Bogerbreen på Svalbard.

På kvelden samles vi igjen for en felles utflukt. Denne gangen går utflukten til den unike Camp 
Barentz hvor vi skal få oppleve en ekte Nordlysaften. Huset er en kopi av hytten til Svalbards 
oppdager Willem Barentz fra overvintringen på Novaja Semlja i 1596. Her vil vi få servert ett deilig 
villmarks måltid og ett foredrag om området og Nordlyset. Vi reiser tilbake til hotellet sent på 
kvelden.

Måltid inkludert: Frokost og Middag.

Ekstraarrangement: Nordlyssafari med hundeslede.

Bli med på en morsom og stemningsfull opplevelse i arktiske strøk. På denne reisen tilbyr vi 
spesiell og annerledes tilleggsutflukt. Vi reiser med hundeslede ut i den arktiske naturen og får 
en forbløffende opplevelse, der vi ute i villmarken slår av hodelyktene og opplever det snødekte 
landskapet i lyset fra månen, stjerner og nordlyset. Dette er virkelig en autentisk måte å oppleve 
Arktis på, og de ivrige hundespannene vil dra deg med på en enestående opplevelse.



Dag 4: Nordlyssafari i beltevogn

Vi starter dagen med en avslappende frokost. Etter dette vil reiseleder ta dere med på en hyg-
gelig rundtur i Longyearbyen, som inkluderer ett besøk på det spennende North Pole Expediti-
on Museum. Her får vi en innføring om de mange utrolige nordpolekspedisjonene som har blitt 
utført og komme nært innpå de mange ulike arktiske eventyrene som har blitt utført. Etter dette 
har vi god tid til en lunsj på egenhånd, før vi samles igjen til dagens flotte utflukt.

På ettermiddagen gjør vi oss klar for en ny opplevelse i den arktiske villmarken. Vi setter oss i 
beltevogner som tar oss ut av Longyearbyen og inn i det vakre snøkledde landskapet. Vi reiser 
ut fra Longyearbyen for å ha mindre belysning, noe som gjør jakten på nordlyset lettere. Vi har 
flere stopp underveis, og vår lokale guide forteller om nordlysfenomenet, og andre interessante 
Svalbardshistorier. Denne utflukten er en trygg og komfortabel måte og komme seg ut i villmar-
ken på.

På kvelden avslutter vi med en deilig tre-retters middag på hotellet.

Måltid inkludert: Frokost og Middag.

Dag 5: Tid for hjemreise.

Etter noen spennende dager i Arktis gjør vi oss nå klare for hjemreise. Vi har fortsatt noen timer 
til disposisjon, og for dem som ønsker det er det muligheter for å benytte seg av Svalbards man-
ge shopping muligheter. Vi setter oss på bussen til flyplassen på ettermiddagen, og er tilbake på 
Gardermoen tidlig på kvelden.

Måltid inkludert: Frokost.



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.

Hotellinformasjon:

Funken Lodge****

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


