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Svalbard 
– arktisk forår 

 

 

Denne rejse er skræddersyet til dig, der har en opdagelsesrejsende i maven og vil opleve 
en bjergtagende natur og et spændende dyreliv i rå omgivelser. Du overnatter ombord 
på et lille, komfortabelt ekspeditionsskib med plads til bare 33 gæster. Du får muligheden 
for at gå i land flere gange og udforske den fantastiske natur. Undervejs belønnes du med 
sneklædte bjerge og kyster, blåt ishav, åbne vidder og det arktiske dyreliv. 

Rejsen foregår i det arktiske forår og vil typisk have afrejse i april og maj. På dette 
tidspunkt af året er den barske og hårde vinter forbi, og klimaet er blevet en anelse 
mildere. Forvent dog stadig temperaturer ned til -10 grader. 

En rejse til Svalbard om foråret giver en ideel kombination af forholdsvis mange timer 
med dagslys kombineret med mørke nætter, der giver gode muligheder for at opleve 
Svalbards karakteristiske nordlys - et syn der ikke kan beskrives, men skal opleves. 

Velkommen på et vildt arktisk eventyr! 

• Tag på ekspedition til et af verdens nordligste, beboede områder 
• Gå i land på Spitsbergen og oplev det rige dyreliv 
• Se den arktiske ræv, remmesæler, hvalrosser, Svalbard-rensdyret, vågehvaler og 

de mange arter af havfugle 
• Lad dig overvælde af den fantastiske natur på Svalbard 
• Få muligheden for at opleve det magiske nordlys 
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Oversigt 
Dag 1: Afrejse – Longyearbyen på Spitsbergen 
Dag 2: Arktisk ræv, havfugle og rensdyr  
Dag 3-4: Jordens nordligste samfund 
Dag 5: På udkig efter sæler og hvalrosser 
Dag 6-7: Vidtstrakt tundra og høje bjerge 
Dag 8: Hjemrejse 
 
BEMÆRK: Programmet skal opfattes som vejledende og kan variere alt efter vejret, isen 
og dyrelivet, som opleves undervejs. Ekspeditionslederen på skibet bestemmer det 
endelige program på stedet. Fleksibilitet er en forudsætning for ekspeditionssejladser af 
denne type. 
 

Dag 1:  Afrejse – Longyearbyen på Spitsbergen 
Du ankommer til Longyearbyen på Spitsbergen, som er Svalbards administrative 
centrum. Spitsbergen er den største af øerne i Svalbard-øgruppen, og den eneste ø, 
hvorpå der bor mennesker permanent. Du har fri i byen til at vandre rundt og nyde den 
hyggelige stemning og betragte de smukke huser, som bryder kysten med deres flotte 
pastelfarver. 

Longyearbyen er en tidligere kulmineby, og det bærer den stadig præg af. Du kan besøge 
Svalbards Museum, som er hjemsted for spændende artefakter og fortællinger. 

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

Tidligt om aftenen går du ombord på skibet og sejler ud gennem Isfjorden. Her har du 
mulighed for at spotte vågehvaler. I sejler til Trygghamna, hvor du ser resterne af de 
engelske hvalfangststationer fra det 17. og 18. århundrede. 

Er du heldig, får du allerede her på førstedagen mulighed for at opleve det fantastiske 
nordlys, mens du sejler ud på din rejse rundt om det nordvestlige Spitsbergen. 

Din rejse til Svalbard er for alvor begyndt, og der venter nogle spændende dage forude. 

Måltider: aftensmad samt snacks, kaffe og the ombord på skibet 

Overnatning: på skibet. 
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Dag 2: Arktisk ræv, havfugle og rensdyr 
På andendagen bevæger dit ekspeditionsskib sig mod Tryghamna i den nordlige del af 
Isfjorden. Her lægger i til land og tager på vandring ind i landskabet til Alkhornet. Det er 
et yndet område for havfugle, som leder efter ynglepladser i klitterne. 

Under de imponerende klitter er der stor chance for at se de arktiske ræve men også 
græssende Svalbard-rensdyr. På det her tidspunkt af året vil vegetationen typisk være 
brudt frem igennem isen, og den frodige natur er guf for rensdyrene. 

Måltider: helpension samt snacks, kaffe og the ombord på skibet 

Overnatning: på skibet. 

 

Dag 3-4: Jordens nordligste samfund 
I dag skal du nordpå mod Kongsfjorden og Krossfjorden. Her viser vinteren stadig sit 
tydelige præg på landskabet, og bjergskråningerne er stadig dækket af sne. Krossfjorden 
byder på udsigter over kolossale gletsjere og spidse bjerge, men I den sidste ende er det 
ismassernes udbredelse, som dikterer, hvor langt ind i fjorden i kan komme. I dette 
område er der nogle af de bedste muligheder for vandreture med snesko på (gratis at 
benytte på denne rejse). 

Denne rejse er en udpræget naturrejse med fokus på den rå og utæmmede natur samt 
det rige dyreliv. Men du skal selvfølgelig også opleve nogle kulturelle seværdigheder, som 
har sat sit historiske præg på Svalbard. “New London” viser tydelige spor fra det, der 
tidligere var et populært område for marmorminer i det tidlige 20. århundrede. 

Herefter går turen videre til Ny Ålesund, som er verdens nordligste lokalsamfund. Området 
er kendt for sine forskningsstationer men i endnu højere grad for sin ankermast fra 



 
 

 

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 

luftskibet Norge, som stod for den første verificerede flyvning over Nordpolen og Alaska 
i 1926. 

Måltider: helpension samt snacks, kaffe og the ombord på skibet 

Overnatning: på skibet. 

 

Dag 5: På udkig efter sæler og hvalrosser 
I dag fører ekspeditionsskibet dig gennem farvandet mellem Spitsbergen og Prins Karls 
Forland (“Forlandet”). Her er der rig mulighed for at støde på de mange hvalrosser. De 
holder ofte til i store grupper nær Poolepynten, som er opkaldt efter den britiske 
hvalfanger, Jonas Poole. 

Ud fra kysten ved Poolepynten bliver du også forkælet med en smuk udsigt over St. 
Johnsfjorden nær Gaffelbreen. Enkelte steder vil vinterisen stadig være synlig over 
vandet, og alt afhængigt af vejrforhold er der sandsynlighed for at opleve nogle af de 
mange sæler, der findes i området – fx remmesæler og ringsæler. 

Måltider: helpension samt snacks, kaffe og the ombord på skibet 

Overnatning: på skibet. 
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Dag 6-7: Vidtstrakt tundra og høje bjerge 
På vejen tilbage til Longyearbyen sejler du igen igennem Isfjorden. De næste to dage skal 
tilbringes i det bjergrige område omkring Ymerbukta og Gipsvika. Her er der indlagt en 
vandring op i de høje og sneklædte bjerge. Området er et fantastisk hotspot for geologi, 
da der forekommer utallige spektakulære bjergformationer langs kysten. I området findes 
også en vidtstrakt tundra. 

Endnu længere nordøstpå nær Ekmanfjorden er der mulighed for endnu en vandretur. 
Området byder på storslået natur med en stor samling af gletsjere, hvoraf nogle slutter 
helt ude i havet. 

I Gipsvika kan du gå på kysten nær “Templet”. Det er en bjergrig samling af eroderet, 
sedimentær klippe fra den øvre karbonperiode – for omkring 290 millioner år siden. Synet 
er et populært turistmål og kan anskues både fra skibet og fra kysten. 

Måltider: helpension samt snacks, kaffe og the ombord på skibet 

Overnatning: på skibet. 

 

Dag 8: Hjemrejse 
Dit eventyr på Svalbard er slut. Du går fra borde i Longyearbyen, og med dig hjem til 
Danmark bringer du uforglemmelige minder til resten af livet.  

Måltider: morgenmad og frokost samt snacks, kaffe og the ombord på skibet 
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Pris: Se panoramatravel.dk 

 

Prisen inkluderer 
• Sørejse ombord på skibet s/v Rembrandt van Rijn 
• Helpension ombord på skibet, inkl. snacks, kaffe og te. 
• Alle udflugter på land jævnfør program 
• Gratis lån af gummistøvler og snesko 
• Programlagte forelæsninger af skibets naturvejledere 
• Alle landgange med ”Zodiak”-gummibåd 
• Al transport ifølge program (der kan forekomme ændringer i programmet grundet 

vejret/havis) 
• Engelsktalende ekspertguide i Svalbards historie, klima og dyreliv 
• Diverse serviceskatter 
• AECO afgifter og statslige skatter 

 

Ikke inkluderet 
• Afbestillings- og rejseforsikring 
• Fly København – Longyearbyen, retur 
• Transfer til og fra lufthavn 
• Ophold og aktiviteter i Longyearbyen før/efter cruiset 
• Aktiviteter i Longyearbyen 
• Evt. entréer til seværdigheder på land 
• Måltider på land 
• Drikkepenge til lokale guider og skibspersonale 

 

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 fra de nordiske lande. 

Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse. 

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


