
                                                                                
 

Utflukter lesertur Stavanger Aftenblad til Svalbard 

2 – 5 oktober 2020 

Coal Miners` Bar & Grill, fredag 02.10.2020 kl. 19.30  

Okseburger & dessert brownie m/sorbet 

 

Besøk i kullgruve 3, Lørdag kl. 10.00 

Bli med på en vandring i Longyearbyens rike gruvehistorie, mens du tar og føler på hverdagen til en 

«gruvebus» i Gruve 3. Vi gir deg den kullsvarte historien om gruvedrift på Svalbard. Det er 20 år siden 

gruvearbeiderne lå på gulvet og hentet ut det sorte gullet fra fjellet. Hvordan var det å jobbe i gruvene 

på Svalbard? Nå kan du oppleve en gruvearbeiders hverdag på Svalbard. Vi utstyrer deg med 

arbeidsantrekk, og tar deg med på en kulturhistorisk vandring dypt inn i fjellet. Guiden vår henter deg 

på hotellet, slik som gruvearbeiderne ble hentet før i tiden. På vei til gruva får du høre historier om 

livet i Longyearbyen, hvordan gruvebusen levde og hvordan samfunnet var før i tiden. Gruve 3 er 

plassert i fjellsiden over flyplassen i Longyearbyen. På vei til gruveinngangen passerer vi det globale 

frøhvelvet. Vi ankommer anlegget med en flott utsikt over Adventfjorden. Vi trer inn i bygningen. 

Arbeidsdagen skal til å starte. Det er mye som er gammel og urørt. Vi tar på oss arbeidsverktøy, får 

utdelt hjelm og hodelykt før gruvereisen starter. Du kjenner den fuktige og kalde luften som har 

samlet seg i bygget. Vår guide forteller om driften mens du vandrer rundt, henter inntrykk og hører 

lydene fra fjellet som snakker til deg. Vi avslutter med høydepunktet og flytter oss lenger inn fjellet til 

inngangen til gruva. Her er det helt mørkt. Alt lys er stengt ute. Du forstår nå hvor viktig rolle en 

fulladet hodelykt har. Mørket går innover deg. Det er altoppslukende, men som alltid er det lys 

i enden av tunnelen. Inkludert i prisen er transport tur/retur overnattingssted, guidet tur i Gruve 3, lån 

av dress, hjelm og hodelykt og guide med sikkerhetsutstyr. Vi anbefaler varme klær til denne turen. 

Gruven er ikke oppvarmet, og gruvedressen vi låner ut er ikke foret. Varme sko, ullklær, lue og votter 

er anbefalt for en komfortabel opplevelse.  

OBS! 

Turen foregår på engelsk eller norsk, og selv om du er norsk kan turen gå på engelsk. 

Har du sterk klaustrofobi og sliter veldig med å gå burde denne turen revurderes. 

Varighet: ca. 3 timer 

Minimum antall: 2 personer 

Aldersgrense: 2 år 

 

Nordlysaften, lørdag 03.10.2020 kl. 19.00 

Nordlyset over Svalbard kan bli sett 24 timer i døgnet i polarnatt perioden. Nordlyset, aller Aurora 

Borealis, er en praktfull visuell signatur fra kilden som gjør alt liv mulig – solen. Samspillet mellom 

partikler som strømmer ut fra solen, solvinden og jordens atmosfære, skaper dette fantastiske 

fenomenet. Vår nordlyscamp, Camp Barentz, ligger ca. 10 kilometer øst for Longearbyen ved foten av 

Gruve 7 fjellet. Campen har en fantastisk beliggenhet, borte fra all lysforurensning, hvor dere kan 

oppleve Svalbards storslåtte natur og ikke minst nordlyset. Det viktigste for å få øye på nordlyset er at 

omgivelsene ikke forstyrres av kunstig lys, og nettopp slike forhold kan vi tilby hos oss. Bussen stopper 

et stykke utenfor campen, og dere blir hilst velkommen av vårt gode vertskap som følger dere det 

siste stykket. Vertskapet vil være bevæpnet med rifle for isbjørnbeskyttelse. Inne i varmen serverer 

vertskapet varm mat, bålkaffe og dessert mens de byr på foredrag og bilder. Dagens foredrag vil 

selvsagt være om Nordlyset. Hva er egentlig Nordlyset? Vi anbefaler behagelige, varme friluftsklær og 

varme sko da det kan trekke litt kaldt fra gulvet, og vi skal være utendørs for å jakte på nordlyset. 

Merk at klærne kan lukte av bålrøyk i etterkant. Oppmøte: Foran hotellets hovedinngang hvor dere blir 

hentet. 

Varighet: ca. 3 timer 

Vanskelighetsgrad: 2 - Passer for alle. 

Periode: utvalgte kvelder medio oktober – medio februar 

Aldersgrense: 8 år 

Prisen inkluderer transport, varm middag, fri drikke (øl, vin, mineralvann), kaffe, 

hjemmelaget kake og foredrag. 



                                                                                
 

 

 

Hybriddrevet hurtigbåt til Barentsburg Søndag kl. 15.30 

Bli med på fremtidens båttur – i dag! Sommeren 2020 lanserer Hurtigruten Svalbard og Brim Explorer 

en båttur til Barentsburg med hybriddrevet hurtigbåt. Med MS Bard kan du bli med på en spennende 

og mer miljøvennlig båtreise, til den spennende russiske bosetningen Barentsburg. Tett på naturen på 

miljøvennlig vis Her kan du bli med på en reise med den grønneste teknologien som finnes på 

markedet. Dette er i tråd med den øvrige utviklingen i Hurtigruten når de senere i 2019 lanserer MS 

Roald Amundsen, verdens første hybriddrevne cruiseskip, og i tillegg ombygger eksisterende skip til å 

gå på en blanding av store batterier, naturgass og biogass – produsert fra organisk avfall. Svalbard er 

kjent for sin arktiske stillhet, og med den lydløse elektriske katamaranen vil du få oppleve dette på 

best mulig måte. Båten er utslippsfri når den går på strøm, og vi er veldig stolte over å kunne 

introdusere denne typen transport i arktiske farvann. Et lite stykke Russland Barentsburg er med sine 

450 innbyggere Svalbards nest største bosetning. Gruvesamfunnet ligger ved vakre Grønfjorden, og 

drives og eies av det statseide russiske gruveselskapet Trust Arcticugol. Her finnes eget kullkraftverk, 

sykehus, hotell, skole, barnehage og kultur- og idrettsbygg. Selv om det fortsatt er gruvedrift i byen, 

er det turisme som bygger seg opp til å bli den viktigste næringen. Det er fascinerende å besøke 

Barentsburg, og det er en opplevelse å kombinere urørt natur med russisk kultur. Unike opplevelser 

Forholdene på Svalbard endrer seg mye gjennom året, og en tur til Barentsburg under midnattssola i 

mai vil være annerledes enn når polarnatta nærmer seg i oktober. Uansett årstid, kan du forvente 

unike opplevelser i vakker Svalbardnatur. Båten er utstyrt med moderne design og innovative 

teknologiske løsninger som undervannsmikrofon og undervannsdroner, og dette skaper en unik 

plattform for utforsking av hav, natur og dyreliv under, så vel som over vann. Praktisk informasjon 

MS Bard er blant de første sightseeingbåtene i verden som kan kjøre heldagsturer med strøm, 

spesialdesignet til sitt formål. Turen er 100% elektrisk. Når båten går over 10 knop på 

transportetappene til Barentsburg og Pyramiden slår en hybridløsning med splitter ny, 

drivstoffbesparende teknologi inn. Når båten nærmer seg breer, dyreliv eller bosetninger vil den gå 

lydløst på 100% strøm. 

Inkludert: 

- Henting på overnattingssted 

- Båttur til Barentsburg med guide om bord. Guidet rundtur i Barentsburg 

- Lunsj 

- Alt nødvendig sikkerhetsutstyr 
* 


