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Följ med på en oförglömlig resa  
i arktiska farvatten

Målet för vår expedition är att ge dig största möjliga 
upplevelser av Arktis natur och djurliv. En resa med fina 
möjligheter till fotografering. Huvudmålen är vackra 
naturscenerier där hav, glaciärer och berg möts i ett sa-
golikt ljus. Ett landskap där vi kan möta isbjörn, valross, 
andra sälarter och valar. Fjällräv, svalbardren och flera 
 fågelarter är annat vi får uppleva.

För största möjliga upplevelse har vi begränsat antalet 
deltagare till maximalt 18. På resan går vi regelbundet 
ut i våra Zodiaker (kraftiga gummibåtar) för närmare 
kontakt med djur och landstigning. Båtarna har god 
plats så att alla deltagare kan vara ute samtidigt.

Expeditionsledare är Jens Abild. Jens är bosatt i 
Long yearbyen och hör till de mest erfarna guiderna och 
färdledarna på Svalbard och i arktiska farvatten. Audun 
Salte är vår andra rutinerade guide. Båda mycket upp-
skattade av deltagarna på våra tidigare resor.

Under resan finns möjlighet att ta del av föredrag om 
Arktis och Svalbard. Efter önskemål kan vi också erbju-
da goda råd och tips till fotointresserade deltagare.

Vi reser och bor ombord på expeditionsfartyget M/S 
Freya. Hon bemannas av göteborgsrederiet Master Ma-
riner som har lång erfarenhet av expeditioner i Arktis. 
Till skillnad från de flesta andra expeditionsfartyg i den 
här storleken som färdas runt Svalbard har M/S Freya 
högsta isklass för resor i arktiska vatten. Hon byggdes 
1981 för Sjöfartsverket. Tidigare har hon gått som mil-
jöskyddsfartyg och forskningsfartyg, nu går hon som 
expeditionsfartyg i arktiska vatten. Freya är nyligen 
om- och tillbygd med nytt däckshus och sju nya dub-
belhytter. Samtliga hytter har egen dusch och wc. Den 
skandinaviska besättningen är mycket tillmötesgående 
och du som deltagare har under hela resan fritt tillträde 
till bryggan.
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Pris
Kostnaden för resan är 45 000 sek, i det ingår 8 nätter 
ombord på M/S Freya med samtliga måltider samt mid-
dag och en övernattning i Longyearbyen före utresan.

Flygresan till och från Longyearbyen står var och en 
för själva. 

Researrangör
Arctic Adventures AS  
Jens Abild
Postboks 480  
9171 Longyearbyen  
Norge
info@arctic-adventures.no

Jens Abild vår expeditionsledare.

Information och bokning
Läs mer på vår hemsida www.arctic-adventures.se
För bokning och mer information  
vänligen kontakta: 
Mart Marend
mart@arctic-adventures.se
+46-705-240805

Resan 16–25 maj

återvänder flyttfåglarna till Svalbard och vi kan bland 
annat se spetsbergsgrisslor och alkekungar i mångtuse-
hövdade ansamlingar.

Återkomst till Longyearbyen, dag 10
Åter i Longyearbyen den 25 juli lämnar vi M/S Freya 
efter en minnesvärd expedition. 

Ankomst, dag 1
Ankomst med flyg till Longyearbyen 16 juli. Vi bekan-
tar oss med byen och äter gemensam välkomstmiddag 
på restaurang Huset. Övernattning på hotell i Long-
yearbyen.

Avresa från Longyearbyen, dag 2
Vi ägnar dagen åt Longyearbyens närområde och har 
goda möjligheter att se svalbardren och fjällräv. Vid 
18-tiden lämnar vi Longyearbyen ombord på M/S Freya 
och inleder vår expedition med att gå ut i Isfjorden och 
vår första middag ombord.

Expeditionen, dag 3–9
Vår fortsatta färd går nu antingen mot norr längs Sval-
bards västsida eller söderut mot Hornsund och Storfjor-
den. Den exakta rutten bestämmer vi från dag till dag 
beroende på väder och isförhållanden.

Vid tiden för vår expedition är det midnattssol och 
när solen står lågt på natten kan vi få fina upplevelser i 
ett sagolikt ljus som målar fjällens skuggsidor blå. I maj 
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M/S Freya har bekväma hytter med egen dusch och wc.
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