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Svalbard 
– rundt om Spitsbergen 

 

 

Tag med på eventyr, når vi i små ekspeditionsskibe med ekspertmandskab sejler hele 
vejen rundt om Svalbards største ø, Spitsbergen, og udforsker de isfyldte fjorde og 
farvande i Nordatlanten. Svalbard er det nordligste sted i verden, hvor der stadig bor 
mennesker, og ekspeditionen sejler ud fra Longyearbyen. 

Der er flere muligheder for at gå i land undervejs på ruten. Denne særlige ekspedition 
giver dig mulighed for at se hvaler, hvalrosser, sæler, rensdyr, polarræv, og ikke mindst 
superstjernen på disse kanter – isbjørn. 

Velkommen på et storslået cruise til Svalbard! 

• Sejl rundt om Svalbards største ø, Spitsbergen 
• Gå i land på De Syv Øer (Sjuøyane) 
• Gå en tur over tundraen på Barentsøya 
• Betragt den enorme Monaco Gletsjer 
• Se hvaler, hvalrosser, sæler, rensdyr og polarræv 
• Mød kongen af Arktis – den majestætiske isbjørn 
• Bliv klogere på historien om de dristige hvalfangere på Svalbard Museum 



 
 

 

Panorama Travel ApS ! www.panoramatravel.dk ! Mail: info@panoramatravel.dk ! Tlf: +45 70 70 73 16 

Ravnholt Gods, Ravnholtvej 57, 5853 Ørbæk, Danmark ! CVR-nr.: 37413399 ! Rejsegarantifonden #2680 

Bank: Arbejdernes Landsbank 5378 – 0243813 ! IBAN: DK 2253 7800 0024 3813 ! SWIFT: ALBADKKK 

Oversigt 
Dag 1: Longyearbyen på Spitsbergen - største ø, største by 
Dag 2: Cruise i Krossfjorden  
Dag 3: Den enorme Monaco-gletsjer 
Dag 4-5: Landgang på Sjuøyane 
Dag 6: Højdepunkter ved Hinlopen 
Dag 7: Barentsøyas attraktioner 
Dag 8: De spidse bjerges land 
Dag 9: Flora, fauna og fortid i Bell Sund 
Dag 10: Ringen er sluttet 
 
 

Dag 1:  Største ø, største by 
Dit udgangspunkt er Longyearbyen – det administrative centrum på Spitsbergen, som er 
Svalbards største ø. Stemningen i den lille by er helt speciel. Husene i Longyearbyen ligger 
spredt, og butikkerne i “centrum” er få. Ånden fra hvalfangernes og minedriftens tid 
mærkes stadig – miljøet er barsk, naturen storslået og rå. 

Du kan slentre rundt og hurtigt danne dig et overblik over byen, som tidligere var kendt 
for minedrift. Seværdighederne i byen er få, men Svalbard Museum er et “must” og giver 
et rigtig godt indblik i øgruppens historie. Kirken kan opleves på vejen. Selvom landskabet 
virker goldt, trives over 100 forskellige plantearter på øen. 

   NB!   Entréudgifter til byens attraktioner er ikke inkluderet i programmet. 

Tidligt på aftenen går du ombord på ekspeditionsskibet og sejler ud af Isfjorden, hvor du 
kan være heldig at spotte din første vågehval. 
 

Dag 2: Cruise i Krossfjorden 
Du sejler nordpå langs vestkysten på din rute i urets retning rundt om Spitzbergen. Om 
morgenen ankommer skibet til Krossfjorden. Her kan du gå ombord i Zodiac-
gummibådene for at sejle tættere på det enorme, blålige ismassiv ved 14. juli-gletsjeren 
(Fjortende Julibreen). Gletsjeren er cirka 16 kilometer lang og opkaldt efter Frankrigs 
nationaldag.  

På de grønne skrænter nær gletsjeren ses farvestrålende blomster, og flokke af rissaer 
(mågefugl) og polarlomvier ligger på rede. Du har gode chancer for at få øje på en 
polarræv, der jager efter enlige fugleunger, eller en remmesæl, som padler gennem 
fjorden. 

Om eftermiddagen sejler du til Ny Ålesund, der er den nordligste bosættelse på Jorden. 
Engang var det en mineby med verdens nordligste jernbane, men kun skinnerne ligger 
tilbage som minde om den tid. Ny Ålesund er i dag en forskningsstation. Tæt på findes 
ynglepladser for bramgås, kortnæbbet gås og havterne. Hvis du er interesseret i 
polarforskernes historie, kan du besøge ankermasten, som de store opdagelsesrejsende 
Amundsen og Nobile anvendte til deres luftskibe, Norge (1926) og Italia (1928). 
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Dag 3: Den enorme Monaco-gletsjer 
Hvis vejret tillader, sejler du ind i Liefdefjorden. Snart kan du se det 5 kilometer brede 
ismassiv, dér hvor Monaco-gletscheren møder havet. Dette er en foretrukken yngleplads 
for rissaer, og foden af ismassivet er et populært jagtområde for isbjørne. 

Hvis vejret forhindrer sejlads i Liefdefjorden (fx tidligt på sæsonen), finder kaptajnen en 
alternativ rute videre rundt langs vestkysten af Spitsbergen. 

 

Dag 4-5: Landgang på Sjuøyane 
Det nordligste punkt på din rejse kan meget vel blive nord om Nordaustlandet i Sjuøyane 
(De Syv Øer). Her rammer du 80° nord og er kun 870 kilometer fra den geografiske 
Nordpol. Dette er isbjørnens hjemegn, så skibet vil sandsynligvis ligge i pakisen i flere 
timer, inden det sejler vestpå igen. 

Når kanten af drivisen er langt nord for Sjuøyane (typisk i august), kan du tilbringe endnu 
en dag i området. Alternativt (mest i juli) sejler du til Sorgfjord, hvor du kan være heldig 
at finde en koloni af hvalrosser ikke langt fra hvalfangernes gravsteder fra 1600-tallet. En 
vandretur bringer dig tæt på familier af fjeldryper, og den modsatte side af fjorden er 
også et smukt vandreområde. 
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Dag 6: Højdepunkter ved Hinlopen 
I dag sejler du ind i Hinlopen-strædet, som er hjemsted for remmesæler, ringsæl og 
isbjørne. Ved indsejlingen er der sågar chancer for at se blåhval. Som ved Liefdefjorden 
kan det være, at vejret tvinger skibet til at tage en alternativ rute. Du cruiser blandt 
isflagerne ved Lomfjordshalvøya i Zodiac-gummibåd på udkig efter Alkefjellet med 
tusindvis af polarlomvier. 

På østsiden af Hinlopen-strædet forsøger skibet en landgang. Her er rensdyr, kortnæbbet 
gås og hvalros almindeligt forekommende. Nær Torrelneset kan du besøge 
Nordaustlandets polare ørken, der ligger ved siden af verdens tredjestørste iskappe. 
Også her kan du spotte hvalrosser på en vandretur langs kysten. 
 

Dag 7: Barentsøyas attraktioner 
Planen er at gøre landgang i Freemansundet, men isbjørne kan ind imellem umuliggøre 
dette. Potentielle stop på Barentsøya inkluderer Sundneset, hvor man kan se en gammel 
pelsjægerhytte, Kapp Waldburg og dens rissakoloni samt Rindedalen, hvor du kan vandre 
over tundraen.  

Det kan også være i sejler sydpå til Diskobukta, men Kapp Lee er mere sandsynligt. På 
Kapp Lee er der et hvilested for hvalrosser ved Pomor-ruinerne og mulighed for at vandre 
ved Edgeøya. 

 

Dag 8: De spidse bjerges land 
Du begynder dagen med at cruise i sidefjordene i området ved Hornsund i det sydlige 
Spitsbergen. Her er spir-lignende bjerge – Hornsundtind (1431 m) og Bautaen illustrerer 
med al tydelighed, hvorfor de tidlige hollandske polarforskere kaldte denne ø for 
Spitsbergen – “de spidse bjerge”. 
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Området har 14 gletsjere af en anselig størrelse, og der er mulighed for at spotte sæler, 
hvidhvaler – og isbjørne. 
 

 

Dag 9: Flora, fauna og fortid i Bell Sund 
I dag ankommer du til Bell Sund, som er et af de største fjordsystemer i Svalbard. 
Havstrømme gør området en anelse varmere sammenlignet med andre dele af øgruppen, 
hvilket viser sig i den noget frodigere vegetation. Her er en oplagt mulighed for at opleve 
både historie og dyreliv. 

En mulighed er Ahlstrandhalvøya ved indsejlingen til Van Keulenfjorden, hvor dynger af 
hvidhvalskeletter kan ses. De er en påmindelse om de omfattende hvalslagtninger, der 
fandt sted i 1800-tallet, og konsekvenserne af hensynsløs udnyttelse af naturen. Heldigvis 
blev hvidhvalerne ikke helt udryddet, og i dag har man atter gode chancer for at møde 
dem her i området. 

En anden mulighed er vandring på tundraen med mulighed for at se rener, der søger efter 
føde på den stenede skråninger, hvor små alkefugle yngler. 
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Dag 10: Ringen er sluttet 
Alle store eventyr har en ende – desværre. Du går fra borde i Longyearbyen, og med dig 
hjem bringer du fantastiske minder, som vil følge dig resten af livet. 

 

Pris: Se panoramatravel.dk 

 

Prisen inkluderer 
• Sørejse ombord på skibet Plancius, Ortelius eller Hondius. NB: der kan forekomme 

ændringer i programmet grundet vejret/havis. 
• Helpension ombord på skibet, inkl. snacks, kaffe og te. 
• Programlagte forelæsninger af skibets naturvejledere på navigationsdage 
• Gratis lån af gummistøvler og snesko 
• Alle landgange med ”Zodiak”-gummibåd 
• Engelsktalende ekspertguider i arktisk historie, klima og dyreliv 

 

Ikke inkluderet 
• Afbestillings- og rejseforsikring 
• Fly København – Longyearbyen, retur 
• Transfers 
• Ophold og aktiviteter i Longyearbyen. Vi anbefaler 1-2 dage både før og efter 

cruiset. 
• Drikkepenge til lokale guider og chauffører 

 

Praktisk information 
Svalbard er internationalt territorie og ikke med i Schengen-aftalen. Rejsende skal derfor 
medbringe et gyldigt pas. Bemærk, at dette også gælder for borgere i de nordiske lande. 

Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse. 

Læs mere om reglerne for indrejse til Svalbard på udenrigsministeriets hjemmeside. 


