
Svalbard
med Arctic Adventures / MS Freya

16–25 augusti 2017



2  •  Svalbard augusti 2017

Följ med på en oförglömlig resa i  
arktiska farvatten

Pris
Kostnaden för resan är 59 000 sek, i det ingår 8 nätter 
ombord på M/S Freya med samtliga måltider samt mid-
dag och en övernattning i Longyearbyen före utresan.

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

Anmälan
För ytterligare information och anmälan kontakta  
Mart Marend, mart@bokprojektet.se, 0705-240805.
Researrangör: 
Arctic Adventures AS, Jens Abild
Postboks 480, 9171 Longyearbyen, Norge
info@arctic-adventures.no

Målet för vår resa är storslagna upplevelser av djur 
och natur i arktisk miljö. En resa med fina möjlighe-
ter till fotografering. Huvudmålen är isbjörn, valross, 
andra sälarter och olika arter valar. Fjällräv, flera 
 fågelarter och inte minst vackra naturscenerier där 
hav, glaciärer och berg möts i ett sagolikt ljus är an-
nat vi får uppleva. Vid tiden för vår resa är det ljust 
dygnet runt och solskivan börjar närma sig horison-
ten vid midnatt.

Efter en inledande dag i Longyearbyen startar vår 
resa ombord. Vi går antingen på en rutt söderut runt 
Sörkapp in i Storfjorden och sedan norrut till farvatt-
nen runt Nordauslandet, eller så går vi norrut längs 
Spetsbergens västsida. Fokus är att uppleva naturen i 
de nordligaste delarna av Svalbard. Den exakta färd-
vägen väljer vi efter rådande väder- och isförhållan-
den. Om de är gynnsamma försöker vi nå Vitön. Ön 
där resterna efter Andréexpeditionens sista lägerplats 
från 1897 återfanns år 1930. 

Jens Abild vår expeditionsledare.
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är byggd 1981 för Sjöfartsverket och har högsta isklass. 
Tidigare har hon gått som miljöskyddsfartyg och forsk-
ningsfartyg 
nu går hon 
som expedi-
tionsfartyg i 
Arktiska vat-
ten.

För största möjliga upplevelse har vi begränsat an-
talet deltagare till 12. På resan går vi regelbundet ut i 
våra Zodiak-båtar (kraftiga gummibåtar) för närmare 
kontakt med djur och ibland landstigning. Båtarna har 
god plats för sex personer så alla deltagare kan vara ute 
samtidigt.

Expeditionsledare är Jans Abild. Jens är bosatt i 
Long yearbyen och hör till de mest erfarna guiderna och 
färdledarna på Svalbard. Audun Salte är vår andra ru-
tinerade guide. Båda mycket uppskattade av deltagarna 
på våra tidigare resor.

Under resan finns möjlighet att ta del av föredrag om 
Arktis och djurlivet runt Svalbard. Efter önskemål kan 
vi också erbjuda workshops om fotografering.

Vi reser och bor ombord på M/S Freya. Hon ägs och 
bemannas av göteborgsrederiet Master Mariner som 
har lång erfarenhet av expeditioner i Arktis. M/S Freya 
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