
PROGRAM MANDAGSAVGANGER 

 

DAG 1 – MANDAG - LONGYEARBYEN 

 

Ankomst i Longyearbyen sent mandag kveld. Transferguide fra Spitsbergen Travel ønsker dere 

velkommen på flyplassen og følger dere til Spitsbergen Hotel/Coal Miners` Cabins for 

innsjekk. 

 

DAG 2 – TIRSDAG – LONGYEARBYEN OG BARENTSBURG 

 

Frokost i hotellets restaurant etterfulgt av sightseeing i Longyearbyen, besøk på Svalbard 

Museum og Galleri Svalbard. Sightseeingen avsluttes på kaia. MS Nordstjernen legger fra kai 

og seiler til Barenstburg for sightseeing og folkloreshow. Om kvelden seiler vi ut Isfjorden, 

deretter langs kysten av Prins Karls Forland og forbi Kongsfjorden på vei nordover. 

  

DAG 3 – ONSDAG – WOODFJORDEN OG LIEFDEFJORDEN 

 

Utforsk Spitsbergens nordvesthjørne området rundt Woodfjorden. I Liefdefjorden beundrer vi 

den imponerende fronten av Monacobreen. Hvis isforholdene er gunstige, seiler vi til 80 grader 

nord og opp til øya Moffen. Reisen fortsetter til Smeerenburgfjorden, den kjente 

Magdalenefjorden og Wagonwaybreen. 

  

DAG 4 – TORSDAG – KONGSFJORDEN OG NY-ÅLESUND 

 

Vi seiler i Kongsfjorden og Krossfjorden, hvor vi gjør ilandstigninger, besøker kulturhistoriske 

steder, fuglefjell og brefronter. Besøk i Ny-Ålesund med guidet tur igjennom byen med vekt på 

historien om kulldrift og utforskning av Arktis. Om natten fortsetter vi sørover langs kysten av 

Prins Karls Forland. 

  

DAG 5 – FREDAG - LONGYEARBYEN 

 

Formiddagen tilbringer vi i Isfjorden før vi returnerer til Longyearbyen. Transport til 

Spitsbergen Hotel/Coal Miners` Cabins. Tid på egenhånd i Longyearbyen, før 

avslutningsmiddag i hotellets restaurant. 

  

DAG 6 – LØRDAG 

 

Transfer fra hotellet til flyplassen tidlig morgen. 

  

Transferguide 

  

En av våre transferguider møter cruisegjestene ved ankomst på Longyearbyen lufthavn, i 

henhold til cruiseprogrammet. Guiden vil følge og bistå gjestene under oppholdet i 

Longyearbyen. Under oppholdet i Longyearbyen får du lære om polarhistorien og hverdagslivet 



i det lille lokale samfunnet som livnærer seg av kulldrift, forskning og turisme. 

 

Daglige ilandstigninger 

  

Om bord på MS Nordstjernen møter du cruiseguidene, som følger deg på hele cruiset. Cruiset 

vil ta deg gjennom et stadig skiftende landskap. Stedene dere seiler forbi om natten på vei 

nordover, vil vanligvis kunne oppleves om dagen på vei sørover. Dersom du vil få med deg 

absolutt alt, blir du nødt til å sitte på dekk døgnet rundt! Vi gjør vanligvis en ilandstigning per 

dag. I Barentsburg og Ny-Ålesund legger vi til kai, de andre stedene benytter vi 

Polarcirkelbåter. Stedene vi går i land har alle en spesiell historie eller unik natur å vise fram. 

 

Med kurs nordover 

  

Seilingsruten går ut Isfjorden via Barentsburg og nordover vestkysten langs kysten av Prins 

Karls Forland. Deretter passerer vi munningen av Kongsfjorden og seiler forbi den utsatte 

kyststrekningen kalt ”Sjubreflaket” før vi når nordvesthjørnet av Spitsbergen. Dette området 

har noen av de vakreste fjordene og øyene på hele Svalbard, blant dem den berømte 

Magdalenefjorden og Smeerenburgfjorden, Danskøya og Amsterdamøya, samt Raudfjorden. 

 

80° nord 

  

Når været tillater det seiler vi til 80 grader nord. Værforholdene nord for øygruppa er ofte 

stabile og gode. Den nøyaktige ruten og ilandstigningsstedene blir avgjort underveis, tilpasset 

vær – og isforholdene. På returen stopper vi i Kongsfjorden og besøker Ny-Ålesund og 

Blomstrandhalvøya. De som oppholder seg mye på dekk når vi seiler sørover vil ha store 

sjanser for å se hval. 

HVOR KREVENDE ER TUREN? 

Turen stiller ikke spesielle fysiske krav, men terrenget er ulendt så deltakerne bør være stø til 

bens. De fleste ilandstigninger skjer ved hjelp av Polarcirkelbåter, og det er fint om du har 

med en sporty innstilling. 

 


