
Preliminär resrutt Svalbard 2020 

Dag 1:  
Avseglar Longyearbyen ca 1700. Middag ombord och landstigning Barentsburg ca 20.30-23.00 med lokal 
guide. 

Dag 2:  
Danskön kl 09.00. Lunch ombord. Eftermiddagen kan bli isbjörnspaning inne i Fuglefjorden framför 
Svitjodbreen i zodiacerna. Här har vi chans att få se säl och valross och många fåglar samt ett spektakulärt 
landskap. 

Dag 3:  
Landstigning på Sjuörna, Tavleöya eller Phippsöya och kanske fartygscruise i packisen beroende på var 
denna befinner. (Här kan det vara bäst att söka packisen på förmiddagen...) 

Dag 4: 
Alkefjellet(stora fågelfjället) i Hinlopen tidig morgon innan frukost. Ca en timme från fartyget. Alternativ för 
förmiddagen kan vara Wahlbergöya med valrosskoloni på sydvästspetsen. Vi äter lunch till ankar och de 
som vill ta en längre vandring kan göra detta på Wahlbergöya på eftermiddagen och de som inte vill gå kan 
ta en zodiakcruise och utforska de mindre öarna omkring från gummibåten. 

Dag 5:  
Polhem efter frukost. Lunch ombord och på eftermiddagen gör vi en landstigning på Andöyane i 
Liefdefjorden där många sjöfåglar häckar och där vi kan få se ren, valross etc. 

Dag 6:  
Landstigningar nordvästhörnet. Fuglesangen och den imponerande Alkekungskoloning på förmiddagen. 
Eventuellt Smeerenburgfjorden på eftermiddagen. 

Dag 7.  
Åter i Isfjorden. Morgonen landstiger vi vid Alkehornet och gör en lugn vandring över den mjuka tundran 
under den dramatiska fågelklippan. Lunch ombord och landstigning på KappThordsen och Svenskehuset 
som sista aktivitet innan vi på kvällen vänder mot Longyearbyen. Ankomst till kaj ca 21.00-22.00. Natt till 
kaj. 

Dag 8.Utcheckning från fartyget 09.00. 

Pris ca 25,000 SEK/person för boende i delad hytt. Till de angivna priserna för själva kryssningen tillkommer kostnader 

för resan till och från fartyget, ev. landbaserade kostnader för olika gemensamma arrangemang som t.ex. 

sightseeingturer och måltider, skatter, kostnader för extra bagage eller förlorat bagage, privata samtal via satellit, 

drycker i baren, sedvanlig dricks till besättningen samt övriga idag icke förutsägbara kostnader. 

 


