




�: Det er så 
[lbard, og det
:rnoe helt 

;om glir gjennom snøen og 
ndene. En får virkelig tid til 
g omgivelsene til det fulle. Vi 
e firbeinte og jeg. Aldri tidli
levd et slikt samspill mellom 
rr i en så storslagen og nå
ake i Longyearbyen er både 
gen og jeg enige om at dette 
e burde være foruten. Det er 
forstå at folk blir hekta på 
>r det er en enestående måte 
u·ds unike natur på.

SOM SMAKER så godt som 
m lang dag ute i vær og vind. 
ate størrelse tilbyr Longyear
ternativer på den kulinariske 

·, Hos Coal Miners får du saftige burgere
:t på kullgrill, og lokalt øl fra Svalbard
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fronten. Her finner du restauranter av høy 
kvalitet og med råvarer fra nordkai otten som 
reinsdyr, hval og sel på menyen. 

På SvalBAR blir vi servert en forfriskende 
pils av en blid partysvenske, og jeg tar meg 
selv i å tenke at det finnes visse likheter mel
lom Oslo og Longyearbyen. Utover kvelden 
oppstår det afterski-stemning i lokalet, med 
superundertøy-bekledde tmfolk med bustete 
hår og roser i kinnene. Klientellet er en miks 
av folk fra ulike nasjoner, og det er tydelig 
at turismen er blitt en viktig næring på øya. 
Etter at gruvedriften gradvis ble nedtrappet 
har turismen tatt over som hovednæring. Det 
arbeider folk fra 46 ulike nasjoner på Sval
bard, hvorav 40 prosent av dem er sysselsatt i 
turist- og kulturbransjen. 

I SOLSTEIKA: Det blir kanskje ikke så varmt på 
Svalbard, men de lokale Alaska-huskyene vet å 
kose seg i sola når den først titter frem. 

ETTER Å HA TILBRAKT ET PAR DAGER på 
Svalbard begynner man automatisk å tenke 
- «Skulle ikke bare flyttet hit da». Men, 
så kommer man på at det er bekmørkt tre 
måneder i året og gjennomsnittlig fem grader 
om sommeren. Men tanken er fristende og 
miljøet i Longyearbyen virker forlokken-
de. Stedet tiltrekker seg eventyrlystne og 
naturglade mennesker som ikke er redde for 
utfordringer.

Når du forlater den snødekte drømmeplas
sen er bildene av hvite vidder, mektige fjell og 
det arktiske lyset som en film i hodet på en 
lenge etterpå. 

Svalbard gir deg en følelse av å være alene i 
verden, og du blir umiddelbart bitt av polar
basillen etter et besøk. 

ISSKULPTURER: Naturens egen evne til å skape 
kunst ser du virkelig på Svalbard, isskulpturer i 
Hollywood-filmer blir ikke helt det samme igjen. 

DETTE HÅ DU OPPLEVE 
Snøscootersafari til Østkysten, 
Barentsburg, Pyramiden, Svea eller 
Tempelfjord 
Hundesledetur 
lsgrottevandring 
Ski- og trugeturer 
Fossiljakt 
Kajakkpadling 
Gruvebesøk 
Museumsbesøk 

PAKK MED DEG 
Ullundertøy, slik at du kan holde var
men og matcher de andre på puben 
Kikkert og kamera 
Varme sko og vindtette klær 
Bala klava 
Refleks og brodder 
Varme sokker, eller tøfler, til 
innendørs bruk 
Pass eller ID med bilde 

HER SPISER DU 
Huset, Svalbards berømte restau
rant har en av Skandinavias største 
vinkjellere og mat med arktisk preg. 
Adresse,9170,Longyearbyen 
http://www.huset.com/ 
Gruvelageret restaurant, åpnet i de 
restaurerte gruvelagrene i Sverdrup
byen og er et spennende tilskudd på 
restaurantfronten i Longyearbyen. 

,- --• --��� '""·'------.. I Adresse, 9170, Longyearbyen
,..��� http://gruvelageret.no/ 

·"l.. '1 • ' Polfareren Restaurant tilbyr delikate 
retter med en rik smakspalett. 
Adresse: 9170, Longyearbyen 
Goal Miners serverer kjøtt stekt på 
kullgrill og saftig burgere. Hipt og ufor
melt. Adresse, 9170, Longyearbyen 
Svalbar pub, her får du øl og piua i 
skjønn harmoni. De serverer også øl fra 

, ; . • ,. , , , det lokale bryggeriet Svalbard Bryggeri. 

_ -:-�� 
� -.::_:...�'-� , Adresse 9170, Longyearbyen 

· .;:.---°" , ���- http://svalbar.no/
���-,;_-� 

� _ .., , J _ . : ---=-=:.. 
, .;, HER BOR DU

-..__ • -- --· -• 1 Radisson Slu Polar Hote! Spits-
bergen - hotellet har badstue og 
boblebad med utsikt og delikate rom. 
Adresse,9171,Longyearbyen 

__,_-_ https://www.radissonblu.com/en/ 
hotel-spitsbergen 
Funken Lodge - moderne komfort og 
stllfullt design i nyoppussede lokaler 
som åpner i 2018 Adresse, P.0.Box 
548, 9171, Longyearbyen 

�� I Svalbard Hotell, moderne og fresht

i:,.:,�--� midt i sentrum av Longyearbyen. 
�-���

.::;...,:: � Adresse: Postboks 538, 9171 Long-
,.d, ,• · 0 � i yearbyen 

Basecamp Hote! er innredet i tradisjo
nell fangstmannsstil med drivtømmer, 
selskinn og skifer. Rustikt og sjarme
rende. Adresse, 9171, Longyearbyen 

.'l-l;A.s,:;.� •' Goal Miners' Cabin, et gjestehus med 
1 hipt og ungdommelig preg. Adresse: 

Nybyen, 9171, Longyearbyen 
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