Newland Expeditions
Svalbardkryssing 4 dager – vest til øst
April 2022

Vilt og storslått – dette er det uberørte Svalbard utenfor snøscooterspor og de tradisjonelle
turistrutene. 4 dager på ski over breer og sjøis er den perfekte start på lengre og mere
krevende turer. I slutten av april er det aller beste tidspunkt for å være med på en
miniekspedisjon på Spitsbergen. Det er også en reell sjanse for å se isbjørn på østkysten.
Pris: 19.900 nok
Erfaring: Langrenn og vintercamping
Vanskelighetsgrad:

Svante: +47 992 37 111 – svante@newland.no
Helen: +44 7776 425901 – helen@newland.no
www.newland.no

Dag 1:
- Oppmøte I Longyearbyen
- Brief om telt, primuser og utstyr
- Gå igjennom personlig utstyr og bekledning

Dag 2:
- 65 km snøscootertransport til Tempelfjorden
- Dropoff
- Skitur opp på Von Post breen
- Camp 1

Dag 3:
- Skitur opp Von Post Glacier til passet (650 moh)
- Skitur på Hayes Glacier
- Camp 2

Dag 4:
- Skitur på Hayees breen
- På ski til Konigsbergbreen
- Camp 3 ved sjøisen
(om vi er heldige ser vi isbjørn på sjøisen)

Dag 5:
- På ski over sjøisen
- Hentes med snøscooter
- Snøscooter til Longyearbyen

Dag 6:
- Retur hjem

Inkludert:
- Snøscooter transport til vestkysten
- Snøscooter transport tilbake til Longyearbyen
- Pulk med sele, pakkbag og bedding
- Primus med kjele og fuel
- Medic og repsett
- SAR forsikring for alle
- Erfarne polarguider
- GPS, satellitt telefon, nødpeilesender
- Breutstyr om nødvending

Ikke inkludert:
- Flybilletter t/r
- Opphold, mat, drikk og transport på Svalbard
- Personlig utstyr
- Personlig reiseforsikring
- Mat på turen (kjøp det du liker på tur – vi anbefaler)
- Sovepose (kan leies)
- Ski, skistøvler og staver (kan leies)
Vi kan være behjelpelig med forslag til turmat,
flybilletter og opphold i Longyearbyen
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