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ISVANN: Kalde farvann på vei mot Monacobreen. 

�ille, vakre 

�valbar�
Svalbard ligger knappe 130 mil fra Nordpolen og det merkes. Her finner du real 

villmark, og et landskap der mennesker lever på naturens vilkår.

Tekst: Hélène Lundgren / Foto: Felix Oppenheim
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SJEFEN: Svalbard har flere isbjørner 
enn mennesker, og det gjelder å 
vokte seg vel. 

»

L ongyearbyen inngir unek-
telig en viss Vill Vest-
følelse, med sine barske 

menn, barer, børser og oppstilte 
snøscootere som en slags erstat-
ning for nybrottstidens hester.

Scooterne har store plasthylstre 
for våpen. For å bevege seg fritt i 
naturen her, bør man kunne hånd-
tere et gevær.

Det er først på selve reisen mot 
Svalbard jeg for alvor innser hvor 
langt nord øygruppen virkelig 
ligger. Fra Oslo tar det drøyt tre 
timer med fly. Vi lander mitt på 
natten, men på sensommeren, så 
det myke dagslyset har bare blitt 
en anelse mattere i glansen.

Bakken er delvis dekket av 
polarull, som likner tjukke, hvite 
bomullstufser. Den lave vegetasjo-
nen har begynt å skifte til røde og 
gule nyanser, men naturopplevel-
sene får vente litt. Her gjelder det 
å ikke bevege seg for langt vekk fra 
sentrum uten våpen.

– Svalbard har seks politifolk, 
og deres jobb er i stor grad å spane 
etter isbjørn som blir for nærgå-
ende, forteller guiden Barbara Fog-
den, som har flyttet hit fra Ungarn.

– Ellers er det veldig lite kri-
minalitet her. Folk lar husene stå 
ulåste og startnøklene blir gjerne 
igjen i bilene.

Denne første kvelden ender vi 

opp på Karls-Berger Pub, som 
skryter av å ha over 1000 ulike 
sprittyper til salgs, deriblant en 
konjakk fra 1802 og en armagnac 
fra 1908.

Stedet er trivelig, trangt og stap-
pet av skjeggete mannfolk en van-
lig torsdagskveld. Det demper ikke 
akkurat på westernfølelsen.

Ingenmannsland
Før Første verdenskrig hadde Sval-
bard blitt betraktet som et ingen-
mannsland, men med kommersiell 
hvalfangst, som startet så tidlig 
som på 1600-tallet. Mot slutten 

av det århundret skal det ha vært 
rundt 300 hvalfangstfartøy og 50 
fangststasjoner her. Det ble kokt 
hvalolje over en lav sko på stren-
dene, til hvalen nærmest forsvant.

Antageligvis var det russere som 
lærte nordmenn hvordan man best 
overlever i det ekstreme klimaet 
her. Den første norske ekspedisjo-
nen overvintret på Svalbard i 1795–
96 for å jage sel, hvalross, polarrev 
og isbjørn. Deres historier lokket 
andre jegere nordover vinterstid, 
under svært tøffe forhold.

I 1920 undertegnet ni land Sval-
bardtraktaten, en avtale som ga 
Norge suverenitet over øygruppa. 
Senere har over 30 nasjoner kom-
met til, og medlemslandene har 
rett til å bedrive jakt, fiske og 
næringsvirksomhet her oppe under 
norsk lov. Traktaten fastslår dessu-
ten at øygruppa skal være nøytral 
og ikke benyttes i krigsøyemed.

Cruise i isødet
Utenom Longyearbyen er det kun 
rundt fire kilometer vei på Sval-
bard, og man kommer seg i stedet 
rundt med snøscooter eller båt. Et 
cruise er blant de mer bekvemme 
alternativene, og en kjekk måte å få 
oppleve noe av den unike naturen 
og dyrelivet her.

Vi kommer oss ned til havna 
der Hurtigrutens M/S Fram 
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RESPEKTINNGYTENDE: Du holder 
ikke lenge på Svalbard uten stor 

respekt for naturkreftene. 
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LENIN: Barentsburg er et lite stykke 
Russland på norsk jord, der Lenin 
fremdeles står på sokkel. 
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»

ligger til kai. Skipet med samme 
navn som Nansens ekspedisjons-
fartøy, tar rundt 300 passasjerer, 
og holder seg mest i polare far-
vann, nærmere bestemt Grøn-
land og Svalbard sommerstid, og 
Antarktis vinterstid.

Det er en blandet skare i ulike 
aldre fra England, Tyskland, 
Frankrike, Italia, USA, Canada, 
Danmark, Sverige og Norge som 
stiger om bord. De neste dagene 
skal vi reise langs øyer og fjorder 
på Spitsbergens vestkyst, og håpet 
er å se sel, hvalross, mye sjøfugl og 
naturlig nok isbjørn.

Mellom ilandstigningene får 
vi interessante forelesninger om 
ulike dyr i området, og stedene vi 
skal besøke. Øverst på skipet er 
det et observasjonsdekk med store 
vinduer, der vi kan spane etter sel 
og fugl.

Første stopp er den russiske 
gruvebyen Barentsburg der 450 
ansatte fremdeles holder gruve-
driften i gang. Det er en merkelig 
by. Fullstendig forfalte hus, som 
står oppreist kun av gammel vane, 
står side om side med firkantede 
østblokkbygg og svarte kullhauger. 

Byen har en stor Lenin-byste, 
idrettshall, svømmebasseng, biblio-
tek, museum, hotell, skole, kultur-
hus, bar med billig sprit og en gård 
med 130 griser. Vi får en oppvisning 
i dans og sang, mest av alt en kari-
kert og kitchy utgave av russisk kul-
tur, med smektende smørsangere, 
hockeysveiser og mye glitter.

– Alle sangere og dansere job-
ber til daglig nede i gruven, fortel-
ler Vitali Shutko, som viser oss 
rundt i byen.

Det brukes ikke penger her, får 
vi opplyst.

– I stedet betaler vi med et spesi-
elt Barentsburg-kort, og har gratis 

helikoptertransport til Longyear-
byen for å shoppe.

Nysgjerrig sel
Dagen etter kommer vi inn i Lief-
defjorden for å ta en nærmere 
titt på den fem kilometer lange 
Monacobreen. Med små Polarsir-
kel-båter kjører vi sakte gjennom 
isflakene mot breen.

Plutselig dukker et nysgjerrig 
selhode opp mellom isflakene. 
Dyret virker svært skuelystent, 
og svømmer lenge foran båtene til 
alles begeistring.

Tilbake på M/S Fram krysser 
vi senere på dagen den åttiende 
breddegraden, og har med det 
nådd reisens nordligste punkt. Det 
markeres på dekk med kapteinen 
og en flaske Linjeakevitt.

Ut på kvelden ankommer vi den 
flate øya Moffen, et naturreservat 
kjent som hvalrossenes favoritt. Vi 
går ikke nærmere enn 300 meter 
for ikke å forstyrre dyrene, og på 
avstand ser vi en flokk som ligger 
og sløver på stranden mens andre 
plasker i vannet.

Plutselig får vi øye på noe hvitt 
et stykke bak hvalrossene. Jeg 
myser i kameraobjektivet, og fak-
tisk – der ligger det en isbjørn og 
sover på den svarte stranden. Den 
er for langt unna for et skikkelig 
foto, men vi feirer observasjonen 
med nok en runde akevitt. 

Senere på cruiset siger 
vi innover den vakre 
Magdalenefjorden og stiger i 
land ved Gravneset, som var 
en gammel hvalfangststasjon på 
1600- og 1700-tallet. Her ligger 
130 menn begravd – menn som 
døde under det harde arbeidet i 
ugjestmild natur. Vi vandrer på 
en sti mot Gullybreen, mens vi 
ser sel svømme ute i det iskalde 
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BEVÆPNET: Det er lite kriminalitet på Svalbard, men et gevær mot isbjørn bør alltid være med på turer 
utenfor tettbegygd strøk. 

RESTER: Spor av menneskelig 
aktivitet gjennom 400 år med 
fangst, fiske og gruvedrift er 
fredet på Svalbard, som dette 
togsettet i Ny Ålesund. 

FRISKT: De amerikanske 
friskusene (f.h.) David Robins, 
Daniel Smith og Derek 
Miodownik benytter sjansen til 
en oppkvikkende dukkert. 

vannet, og illsinte terner angriper 
oss det de kan.

– Forrige gang vi var her kom en 
isbjørn svømmende mot en gruppe 
turister ved breen, og vi måtte fyre 
av varselskudd, forteller den tyske 
geologen Andreas Sanders.

På vei tilbake til skipet benyt-
ter noen vågale amerikanere 
og italienere sjansen til å ta et 
bad mellom isflakene. Tilbake 
på skipet velger jeg i stedet den 
oppvarmede jacuzzien øverst på 
akterdekket. Følelsen av å senke 
seg langsomt ned i det varme, 
brusende vannet under en åpen 
himmel med utsikt til isbre, fjell 
og sjø er helt ubeskrivelig.

Det krever stor grad av vilje-
styrke å gå ut av boblebadet og 
til køys, når det uansett aldri blir 
mørkt og man er omgitt av et så 
makeløst landskap. Det hele er så 
uanstendig vakkert at jeg bare vil 
bli liggende å nyte hele natten.

Fredet skrot
På seilasens siste dag går vi i land 
ved Ny Ålesund på den syttiåt-
tende breddegraden.

Dette er et sentrum for arktisk 
forskning, med vitenskapsfolk fra 
15 ulike nasjoner representert. Det 
var herfra Roald Amundsens luft-
skip Norge tok av i 1926. Formålet 
med ferden var å nå Nordpolen, 
noe som da også lykkes, og et lite 
museum her er tilegnet turen. 

Ny Ålesund er ett av verdens 
nordligste, bebodde steder, med en 
rekke historiske bygg. Her finnes 
også verdens nordligste postkon-
tor, som det naturlig nok er svært 
populært å sende postkort fra.

Byen har sågar en pub, men den 
åpner ikke før ut på kvelden. Vi 
banker likevel på, og døra åpnes 
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                                        Opplevelser
 Se www.reiserogferie.no/opplevelser

vil du annonsere på disse sidene eller på nett? Ta kontakt med Jarle Hegge på tlf: 22 40 30 22
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Og til spennende og eksotiske 
destinasjoner som Mauritius, 

Seychellene, Sri Lanka, Midt-Østen 
og Afrika. Kontakt oss for din 
skreddersydde drømmereise!

Mer informasjon om drømmereisen:
Telefon: 67 58 29 50

E-post  info@mantareiser.no
Nettside: www.mantareiser.no

Drømmereiser!

Eksperten på Maldivene

☎22 98 22 00   
nihao@kinareiser.no
www.kinareiser.no

Norges største utvalg av reiser 
til Kina! Velg mellom en av våre 
mange gruppeturer, eller la oss 
skreddersy en reise som passer 
for akkurat deg!

TMKINAREISER

Vi kan Kina

Vaksiner og tropemedisin
www.reiseklinikken.no 
St. Olavs plass 3. Oslo

Tel. 22 99 15 80
Nesten kommunale priser

Reiseklinikken®

20 års erfaring  
- størst og best på cruise

Cruisespesialisten 
Tlf. 55 23 07 90

post@cruisespesialisten.com

www.cruisespesialisten.com

Norgesannonser 03-10.indd   7 26.03.2010   13:50:20

6 timer i …

Gå
til bredden av Altaelva , og 
følg den et stykke oppover. For 
å få et inntrykk av Nord-Europas 
største canyon er en vandretur 
over Bæskades til elva også å 
anbefale. En fin tur, samt et godt 
nedstigningspunkt til bredden av 
elva nede i den dype canyonen.

Se
Alta Museum (www.alta.
museum.no) , som er erklært 
som verdensarvsenter for berg-
kunst. Her kan du vandre uten-
dørs blant helleristninger som 
er opptil 6000 år gamle. Innen-
for finner du en mer utfyllende 
utstilling, som viser samfunns-
utviklingen i området, samt 
andre, rullerende utstillinger.

Kjøp
noen go’biter fra verdens 
nordligste sjokoladefabrikk, 
Northern Delights (www.north-
erndelights.no). Konfektmaker 
Camilla Nielsen kombinerer 
fransk sjokolade med arktiske 

alta
Noe timer til overs? Her er våre beste tips.
� n Tekst og foto: Bjørn Moholdt

bær i jakten på den perfekte 
smaken. Prøv for eksempel 
«Havkyss med salt». Deilig!

Spis
ekte tradisjonell samisk kost i 
Boazo Sámi Siida  (www.sami-
siida.no), som ligger ved Altaelva 
i utkanten av byen. I denne 
kopien av en samisk «siida» – 
sameleir – får du også et visst 
innblikk i samisk kultur. 

+ 12 timer
Sorrisniva  (www.sorrisniva.no) 
ligger ved elva noen kilometer 
nord for Alta og er mest kjent 
som Alta Friluftspark. De arran-
gerer turer innover vidda eller 
oppover Altaelva både sommer 
og vinter (blant annet på snø-
scooter), alt etter hva du ønsker. 

Fine rom for natten får du 
på Park Hotell (www.parkho-
tell.no) midt i byen.

N orges største fylke er fascinerende i kraft av en 
natur som spenner fra de dypeste fjorder til de 
høyeste tinder, fra frodige elvedaler i vest til det 
karrige, majestetiske kystlandskapet i øst.

For den førstegangsreisende er Alta en fin 
innfallsport til Finmark. Byen ligger ved havet 

i bunnen av Altafjorden, men minner mest om en innlandsbygd. For 
klimaet er relativt stabilt, og den mektige Altaelva, som snor seg gjen-
nom elvedalen, gjør at området er frodig nok til å drive jordbruk.

Byen var lenge en viktig handelsplass, ikke minst for samene. 
Ellers har skiferdrift vært en sentral inntektskilde, i tillegg til 
fisket i Altaelva, som er en av verdens mest kjente lakseelver.
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bergen
Noe timer til overs? Her er våre beste tips.
� n Tekst og foto: Bjørn moholdt

Gå
til Bryggen , som er selve 
hjertet i byen. Herfra hadde 
Bergen en utstrakt handel med 
utlandet. Den gamle tyskerbryg-
gen, beskyttet av UNESCO, er en 
sterk påminnelse om byens tidli-
gere posisjon. 

Se
Bergen Museum (www.bergen-
museun.uib.no), som tar for seg 
byens og områdets historie fra 
de første menneskene kom hit 
frem til i dag. Her finner du noen 
av landets største samlinger 
innen kultur- og naturhistorie. 

Kjøp
fersk fisk på det berømte Torvet  

 før du reiser hjem. Du får ikke 
bare noe av det beste havet har 
å tilby, men et besøk der er en 
opplevelse i seg selv. På Bryg-
gen ligger butikken Troll, som 
selger – ja riktig – trollfigurer 
i ulike fasonger, størrelser og 
materialer. Er du interessert i 
vikingtiden kan butikken Viking 

på omtrent samme sted være 
noe for deg.

Spis
på Wesselstuen (www.wessel-
stuen.no), ikke så mye på grunn 
av maten, men det helt spesi-
elle miljøet. Her finner du blant 
andre politikere, skuespillere og 
journalister i en lettantennelig 
blanding. Og det er ingen spise-
plikt. På en holme i skjærgården 
like utenfor byen ligger Corne-
lius (www.cornelius-restaurant.
no), som serverer de herligste 
sjøretter. 

+ 12 timer
Utforsk den flotte trehusbebyg-
gelsen i Sandviken, og ta deretter 
Fløibanen opp til Fløyfjellets topp 
320 meter over havet. Her oppe 
er det også et vakkert turterreng. 
Du kan slappe av på restaurant, 
og på sommeren arrangeres det 
konserter på fjellet. En tur Edvard 
Grieg-museet på Troldhaugen 
(www.troldhaugen.com) utenfor 
sentrum bør du også legge inn.
Etter endt dyst utgjør Grand 
Terminus (www.ght.no) et fint 
nattleie midt i byen.

B ergen er ikke lett å bli klok på. Vestlandets hovedstad, 
og porten til vestlandsfjordene, er så mye mer enn en 
kystby. Den er på sitt vis veldig unorsk, en renessan-

seby med den ene foten i det norske fjordlandskapet, den andre 
godt plantet ute i Europa.

I Middelalderen vokste Bergen frem som Norges viktigste 
by, og etter hvert Nordens største. Det skyldes ikke minst den 
omfattende handelen gjennom Hansaforbundet. Den tyske 
dominansen i hanseatenes tidsalder gjorde at Bergen i flere 
hundre år hadde blikket mest vendt ut av landet enn innover, 
selv om byen var tuftet på handelen av råvarer, særlig fisk fra 
Nord-Norge.

Den sterke, utenlandske innflytelsen gjør seg fremdeles 
gjeldende. Man er norsk, men først og fremst bergenser. Et 
karaktertrekk som gjenspeiles i det meste av det som skjer i 
den vakre byen mellom de syv fjell.

dra te’ norge
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gerer turer innover vidda eller 
oppover Altaelva både sommer 
og vinter (blant annet på snø-
scooter), alt etter hva du ønsker. 

Fine rom for natten får du 
på Park Hotell (www.parkho-
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natur som spenner fra de dypeste fjorder til de 
høyeste tinder, fra frodige elvedaler i vest til det 
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Bergen en utstrakt handel med 
utlandet. Den gamle tyskerbryg-
gen, beskyttet av UNESCO, er en 
sterk påminnelse om byens tidli-
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frem til i dag. Her finner du noen 
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bare noe av det beste havet har 
å tilby, men et besøk der er en 
opplevelse i seg selv. På Bryg-
gen ligger butikken Troll, som 
selger – ja riktig – trollfigurer 
i ulike fasonger, størrelser og 
materialer. Er du interessert i 
vikingtiden kan butikken Viking 

på omtrent samme sted være 
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stuen.no), ikke så mye på grunn 
av maten, men det helt spesi-
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andre politikere, skuespillere og 
journalister i en lettantennelig 
blanding. Og det er ingen spise-
plikt. På en holme i skjærgården 
like utenfor byen ligger Corne-
lius (www.cornelius-restaurant.
no), som serverer de herligste 
sjøretter. 

+ 12 timer
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gelsen i Sandviken, og ta deretter 
Fløibanen opp til Fløyfjellets topp 
320 meter over havet. Her oppe 
er det også et vakkert turterreng. 
Du kan slappe av på restaurant, 
og på sommeren arrangeres det 
konserter på fjellet. En tur Edvard 
Grieg-museet på Troldhaugen 
(www.troldhaugen.com) utenfor 
sentrum bør du også legge inn.
Etter endt dyst utgjør Grand 
Terminus (www.ght.no) et fint 
nattleie midt i byen.

B ergen er ikke lett å bli klok på. Vestlandets hovedstad, 
og porten til vestlandsfjordene, er så mye mer enn en 
kystby. Den er på sitt vis veldig unorsk, en renessan-

seby med den ene foten i det norske fjordlandskapet, den andre 
godt plantet ute i Europa.

I Middelalderen vokste Bergen frem som Norges viktigste 
by, og etter hvert Nordens største. Det skyldes ikke minst den 
omfattende handelen gjennom Hansaforbundet. Den tyske 
dominansen i hanseatenes tidsalder gjorde at Bergen i flere 
hundre år hadde blikket mest vendt ut av landet enn innover, 
selv om byen var tuftet på handelen av råvarer, særlig fisk fra 
Nord-Norge.

Den sterke, utenlandske innflytelsen gjør seg fremdeles 
gjeldende. Man er norsk, men først og fremst bergenser. Et 
karaktertrekk som gjenspeiles i det meste av det som skjer i 
den vakre byen mellom de syv fjell.

dra te’ norge

24 butikker
815 59 900
ticket.no

24 butikker

Hos Ticketfinner du alletyper reiser!

1. RidetuR

Islandshester takler det røffe klimaet på Svalbard fint, og 
fra mai til oktober tilbyr Svalbard Hestesenter rideturer 
på sine fem firbeinte med utgangspunkt i Longyearbyen.
> www.arcticriding.no

2. iNNfRoSSet Hotell

Hotellbåten Noorderlicht ligger innfrosset i 
Tempelfjorden og drives av Basecamp explorer. Her tilbys 
pakker med overnatting, hundespannkjøring og andre 
polare aktiviteter.
> www.basecampexplorer.com

3. KajaKKpadliNg

En stemningsfull måte å komme nær naturen på. Det 
finnes en rekke tilbydere av turer med ulik lengde og 
tøffhetsgrad.
> www.svalbard.net

4. BRevaNdRiNg

Juli og august er høysesong for brevandringer på 
Svalbard, som kan være fra noen få timer til flere 
dager lange utflukter. artic adventures og Svalbard 
villmarkssenter er blant de som tilbyr organiserte turer.
> www.arctic-adventures.no
> www.svalbardvillmarkssenter.no

5. MuSeuMSBeSøK

I Longyearbyen ligger Svalbard museum, som gir en 
svært god introduksjon til øyrikets spesielle historie, 
med hvalfangst, jakt, gruvedrift, forskning, dyreliv og 
annen natur.
> www.svalbardmuseum.no

5 anbefalinger

KAJAKKTUR: Svalbard egner seg ypperlig for 
padleentusiaster. her tar Dr. Dorthe Eide og 
Svalbard-guiden Olle Lundberg seg en runde utenfor 
Longyearbyen. 

»
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UNIK: Barentsburg er en merkelig by der 450 arbeidere 
holder gruvedriften i gang. 

Svalbard

av en blid, men bestemt kar, som 
ikke vil slippe oss inn.

– Vi vil holde puben for oss selv. 
Som et fristed. Det er jo ganske mye 
turister her, unnskylder han seg.

Senere samme dag er vi tilbake 
i Longyearbyen, og gjør oss klare 
for en kajakktur. Nede ved hav-
nen treffer vi vår guide Olle Dahl-
berg. Han viser oss hvordan man 
setter på seg de lekre overlevelses-
draktene og sko av våtdraktsma-
teriale, før vi får sette oss i dob-
beltkajakken.

Havet ligger rolig mens vi padler 
over til Hiorthavn på den andre 
siden av Adventfjorden.

Her finnes mange spor etter 
gruvedriften, med forfalne verk-
steder, en smie, et høyt tårn, en 
sag og på stranda ligger båtvrak og 
etterlatte maskiner og ruster bort.

Alle bygninger fra før 1940 reg-
nes om kulturminner, og alle spor 
av menneskelig aktivitet gjennom 
400 år, i form av hvalfangs, jakt og 

gruvedrift, er beskyttet.
– Det er ikke lov å flytte på 

skrot og planker som er benyttet 
til gruvedrift og hvalfangst, og alt 
med en spiker i får ligge der det 
ligger, forteller Olle, som stude-
rer arktisk friluftsliv på universi-
tetet i Longyearbyen når han ikke 
guider turister.

Vi slår oss ned i le ved et gam-
melt skur for å spise lunsj, med fry-
setørket proviant og varm saft. På 
avstand ser vi et par reinsdyr som 
går og beiter i den vakre tundra-
vegetasjonen av gult og rødt, med 
de svarte karrige fjellene og hvite 
toppene som bakgrunn.

Jeg spør Olle hva han synes er 
det mest spesielle med Svalbard.

– Naturen, svarer han kjapt.
– Alt er en utfordring på Sval-

bard. Så snart man tar et par steg 
vekk fra sivilisasjonen, er man pris-
gitt overveldende krefter.

land Norge
innbyggere 2527

tuRiStiNfoRMaSjoN

> www.svalbard.net
> www.visitnorway.com

SliK KoMMeR du dit

SaS flyr til Longyearbyen året rundt fra 
Oslo og Tromsø. Hurtigruten har ulike 
Svalbard-cruise juni, juli og august.
Det finnes en rekke andre selskap som 
arrangerer turer av ulike slag til og på 
Svalbard, deriblant Spitsbergen travel, 
Hvitserk & eventyrreiser, Svalbard 
Booking, Svalbard Reiser a/S, artic 
adventures aS, Basecamp Spitsbergen 
og Spitsbergen experience aS. Du 
finner en fyldigere oversikt over 
selskapene og deres tilbud på www.
svalbard.net.
> www.sas.no
> www.hurtigruten.no
> www.spitsbergentravel.no
> www.hvitserk.no
> www.svalbardbooking.com
> www.svalbardreiser.com
> www.arctic-adventures.no
> www.basecampexplorer.com
> www.spitsbergenexperience.com

Sov godt

Spitsbergen Hotel i Longyearbyen 
er et historisk hotell bygget i 1947. 
Trivelig stemning og god restaurant. 
Dobbeltrom fra 790 kr.
> www.rica.no/Hoteller/Spitsbergen-
Hotel/ 

Radisson Blu polar Hotel Spitsbergen 
ligger nær Svalbard museum i 
Longyearbyen. Dobbeltrom fra 500 kr.
> www.radissonblu.com/hotel-spits-
bergen

Spitsbergen guesthouse er et rimelige-
re alternativ litt oppe i Longyeardalen. 
Seng for ned i 300 kr.
> www.spitsbergentravel.com

Basecamp Spitsbergen tilbyr unik 
overnatting i verdens eneste innefryste 
hotellskip, som ligger i Tempelfjorden.
> www.basecampexplorer.com

»
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