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Spitsbergen: wyspa na dachu świata  

- wyprawa 

 
Trasa: Longyearbyen – Nordfjord – Pyramida – Isfjord – Grumant –

Longyearbyen – Revneset 

 
Spitsbergen położony jest w połowie drogi między Norwegią a biegunem 

północnym i jest jednym z najdalej na północ zamieszkałych obszarów na 

świecie. Większą część jego powierzchni zajmują parki narodowe i rezerwaty przyrody, jednak nie znajdziemy tu 

ani jednego drzewa. Spitzbergen to największa wyspa Norwegii i co ciekawe, mieszka tu więcej niedźwiedzi 

polarnych niż ludzi, jednak bardzo trudno je zobaczyć.  

Doświadcz dnia polarnego, zobacz ogromne lodowce i zjedz w najdalej na północ wysuniętej restauracji 

świata! 

 
Największe atrakcje:  

 Rejs łodzią PolarCruise do fiordu Nordfjord 

 Zwiedzanie Longyearbyen –  malowniczej stolicy Spitsbergen 

 najbardziej na północ wysuniętą na świecie piwnicą z winem 

 najbardziej na północ wysunięty browar świata! 

 Trekking w poszukiwaniu białych reniferów 

 Pyramida – opuszane sowieckie miasto  

 najbardziej na północ wysunięta restauracja świata! 

 Możliwość podziwiania morsów, fok i wielorybów 
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Spitsbergen (-/-/-) 
Zbiórka uczestników na lotnisku w Warszawie, odprawa bagażowa. Przelot do Spitsbergen, transfer do hotelu, 
nocleg.  
 
Dzień 2 Longyearbyen (S/-/-) 
Zwiedzanie Svalbard. Jest to prawdziwa kraina lodu, ok 60% powierzchni wyspy pokrywa wieczna zmarzlina. 
Tego dnia odwiedzimy Svalbard Museum czyli Muzeum Arktyki oraz Instytut Polarny. Spacer po stolicy 
Spitsbergen – Longyearbyen. Zobaczymy m.in. malowniczo położony port oraz piękne, kolorowe, drewniane 
domki miejscowej ludności. Czas na zakupy, następnie spacer wybrzeżem do słynnego i owianego tajemnicą 
Globalnego Banku Nasion. Ten tunel wydrążony w skale jest naturalną lodówką i pozwala na  przechowywanie 
ponad 1,5 mln próbek nasion roślin jadalnych z całego świata. Miejsce to tzw. ostatnia deska ratunku dla 
naszego gatunku, gdyby wydarzyła się jakaś katastrofa. Po południu możliwość skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych. Opcji jest bardzo wiele m.in.: przejażdżka psimi zaprzęgami (ok. 990 NOK), arktyczna wyprawa 
kajakiem do Adventfjorden (ok. 1100 NOK) czy wycieczka na arktyczny połów ryb (ok. 990 NOK). Wieczorem, 
dla chętnych kolacja w restauracji, która posiada najbardziej na północ wysuniętą na świecie piwnicę z winem. 
Od 1980 roku zgromadzono tu ponad 20.000 butelek wina z całego świata! 
 
Dzień 3 Nordfjord – Pyramida (S/L/-) 
Śniadanie w hotelu, następnie wybierzemy się w długo wyczekiwany rejs łodzią PolarCruise do fiordu Nordfjord. 
Podczas tej wyprawy czeka nas spotkanie z niezwykłą, dziką i mroźną przyrodą. Jeśli szczęście nam dopisze, 
na głębokich wodach oceanu zobaczymy foki, morsy  i wieloryby. Dalszy rejs poprzez ściany ogromnych 
lodowców i strome klify do starej, rosyjskiej osady górniczej Pyramida. Miasto to dawno zostało już opuszczone, 
ale wciąż czuć tutaj ducha tego miejsca, a niezniszczony posąg Lenina ciągle przypomina o dawnej historii. 
Powrót do hotelu. Wieczorem, dla chętnych kolacja w słynnej restauracji Kroa – najbardziej na północ wysuniętej 
restauracji na świecie! Nocleg. 
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Dzień 4 Isfjord – Grumant (S/-/-) 
Po śniadaniu czeka nas kolejna przygoda z niezwykłą, dziką i mroźną przyrodą. Rejs statkiem po fiordzie Isfjord, 
oraz do opuszczonej osady górniczej Grumant. Podczas rejsu możliwość obserwacji lodowców i klifów będących 
domem dla wielu gatunków ptaków. Wieczorem, dla chętnych wizyta w Svalbard Brewery – najbardziej na 
północ wysuniętym browarze świata! Piwo warzone w owym browarze zawiera 2000-letnią, lodowatą 
wodę z lodowca Boge na wyspie Svalbard. 
 
Dzień 5 Longyearbyen – Revneset (S/L/-) 
Po śniadaniu czeka nas całodniowy trekking w głąb wyspy skąd będziemy podziwiać malowniczy Isfjorden. Rejs 
do Revneset skąd zaczniemy wędrówkę. Następnie przejdziemy się malowniczą trasą pośród mchów i traw 
wyspy, gdzie nietrudno spotkać pasącego się białego renifera. 
 
Dzień 6 Longyearbyen (S/-/-) 
Po śniadaniu transfer na lotnisko i wylot do Polski. 
 
Termin:   13.05 – 18.05.2018r.    

Cena:   9500 PLN   
  
 
Cena obejmuje:  

 przelot na trasie: Warszawa / Longyearbyen / Warszawa,  

 noclegi w nowoczesnym hotelu 4* (dopłata do pokoju 1-os. – 1560 PLN) 

 wyżywienie wg programu, 

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania, 

 trekking w głąb wyspy skąd będziemy podziwiać malowniczy Isfjorden, 

 rejs statkiem po fiordzie Isfjord, oraz do opuszczonej osady górniczej Grumant, 

 wizyta w Svalbard Brewery – najbardziej na północ wysuniętym browarze świata, 

 rejs łodzią PolarCruise do fiordu Nordfjord, 

 zwiedzanie Svalbard 

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 pilot / tłumacz ze strony B.P. Łachmański Travel,  

 opłatę wjazdową do Spitsbergen oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 opłatę wylotową z Norwegii,  

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 Warszawa, 
ul. Przyokopowa 31.  

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do posiłków, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 
20 EUR), napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, obowiązkowej opłaty za 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13zł. 
 
UWAGA Kalkulacja dla grupy 08 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program może ulec 
zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczna cena biletów lotniczych z 
dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu. 
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