
Foto Apertura r.f. ordnar en resa till Svalbard och Longyearbyen i september/oktober 2016. Vill du 
åka på en oförglömlig fotoresa upp till Arktis så anmäl genast ditt intresse! Föreningen kommer att 
ordna några tillfällen där du kan vara med och påverka det tänkta programmet. Något exakt datum 
för resan är inte ännu bestämt och meningen är att vi tillsammans finner ett datum som passar 
deltagarna.

Priset på resan kommer att vara kring 850 € och i detta pris ingår flyg, boende, mat (morgonmål, 
middag och lätt lunch då vi är ute på tur), säkerhetsutrustning och viss guidning. Vill du ha ett 
privat rum betalar du extra för rummet. Du kan även välja att i stället för det gemensamma 
programmet, ta en båttur till Pyramiden eller åka på guidad taxitur där erfarna guider berättar om 
omgivningen, eller varför inte spendera en dag i Longyearbyen? Kostnaderna för dessa ingår inte i 
resans pris. Resan är riktad till och kommer att anpassas för fotografer, men lämpar sig även väl 
för den som vill uppleva den storslagna naturen i Arktis. Vi förutsätter att du har en god 
grundkondition och kläder (varma, vind och vattentäta plagg) som lämpar sig för förhållandena där 
uppe. Temperaturen kommer att variera mellan -5 och +5°C. 

Apertura kommer att ordna ett informationstillfälle i samband med något av medlemsmötena där 
du kan ställa frågor angående resan. För att anmäla ditt intresse eller om du vill ha ytterligare 
information kan du kontakta Niclas Rantala på nicco@apertura.fi, +358 40 586 3077 eller via 
Facebook på adressen https://www.facebook.com/fotoapertura. Antalet platser kommer att vara 
begränsat och föreningens medlemmar kommer att ha förtur.

Svalbard 2016

mailto:nicco@apertura.fi


Programförslag

Om du inte vill delta i det ordnade programmet finns det mycket annat man kan göra: 

Longyearbyen: I byn finns det mycket att göra, där finns museer, caféer, barer, kulturhus, 
köpcentrum och Nordpolet. De gamla gruvanläggningarna och linbanorna erbjuder fina 
fotomöjligheter. Hamnen är också intressant att då där ofta ligger fina polarutrustade fartyg där. 
Eller varför inte gå in på Kroa för att äta en pizza med vitlökssås. 

Båtfärd till Pyramiden: pris 180 € vuxen, 160 € om du är över 65 år. På båtresan får du uppleva 
Isfjorden och blir serverad en lunch bestående av lokala delikatesser. Framme i Pyramiden får du 
uppleva den övergivna ryska gruvbyn som stängdes 1998 och har varit öde sedan dess.

Båtutfärd till Barentsburg: pris 180 € vuxen, 160 € om du är över 65 år. På båtresan får du 
uppleva Isfjorden och blir serverad en lunch bestående av lokala delikatesser. I Barentsburg bor 
och arbetar ca 400 ryssar. Den största arbetsgivaren är kolgruvan. Men nyligen har man även 
börjat satsa mer på turismen. Bl.a. har man börjat brygga lokalt öl och rustat upp ett vandrarhem.

Guidad tur med taxi: Pris ca 25 €, taxin kör runt dig på nästan all väg som finns på Svalbard ca 
45 kilometer. Du får besöka Global Seed Vault, Kjell Henningsen observatoriet m.m. 

Läs mer om externa evenemang och turer på http://www.spitsbergentravel.com/start/
Adventures/Summer-Excursions/ OBS! En del av dessa turer bör man boka innan resan, men 
de flesta kan även bokas under resans gång.

Dag 0 Avfärd från Helsingfors, vi anländer i Longyearbyen vid middagstid. Efter 
incheckning på hostellet promenerar vi ned till byn för att äta lunch och kolla på 
sevärdheterna i centrum. Alla återvänder till hostellet för att äta middag vid 19-tiden.

Dag 1 Promenad upp till Platåberget, och utforskar omgivningen där uppe. Här finns det 
mycket goda chanser att se både Svalbardren och Polarräv
Matpacke ingår i utfärden. 

Dag 2 Besök vid Longyearbreen och Trollstein: Vi går på tur till Trollstein och 
Sarkofagen, och vandrar ned via Longyearbreen, glaciären vid Longyearbyen 

Dag 3 Vandra upp på Nordenskiöldfjället 1053 m.ö.h. Matpacke och vattenflaskan med

Dag 4 Friare program: De som vill kan stanna i Longyearbyen besöka museer, 
Julenissegruvan, gå på cafe eller liknande. För de som ännu är sugna på att utforska 
terrängen så ordnar vi en taxi och åker till Björndalen på tur. 

Dag 5 Vi checkar ut från hostellet, handlar souvenirer och åker sedan mot flygplatsen. 
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