Incentive Spitsbergen – 17 personen of meer
•

• Verblijf in de Trapper’s Lodge en het Isfjord Radio Station
• Tweedaagse trekking met overnachting in een tentenkamp
• Zodiacsafari naar Trygghamna en de Esmark-gletsjer
Zeekajakken over de Adventfjord naar het mijnstadje Hiorthamn of stadsverkenning van Longyearbyen

Trapper’s Lodge ***
Ligging: in het centrum van Longyearbyen dichtbij de
cafés, restaurants en het shoppingcentrum.
Beschrijving: zonder twijfel het bijzonderste hotel in
Longyearbyen ingericht als een echte jagershut met
drijfhout uit de Russische mijnstad Barentsburg en talrijke
pelzen. Het ontbijt wordt geserveerd in de Travellers Club
en het atrium biedt ’s winters een ideaal uitzicht op het
noorderlicht.
Kamers: alle 16 kamers zijn verschillend ingericht maar
beschikken allemaal over comfortabele bedden en privébadkamers.

Programma 6 dagen / 5 nachten
Dag 1: Amsterdam-Longyearbyen
SAS-vluchten Amsterdam-Oslo 13u05-14u50 en Oslo-Longyearbyen 20u40-23u30.
Ontvangst door de gids en transfer naar de Trapper's Lodge in het centrum van
Longyearbyen. Overnachting in comfortabele kamers met privé-sanitair.
Dag 2: Zodiacsafari op de Isfjord + trekking naar het Linné meer
Ontbijt om 7u00 gevolgd door een korte briefing over het programma van de
komende dagen. Daarna vertrek naar de kade voor inscheping aan boord van de
zodiacsafari met verschillende stops op weg naar Kapp Linné. Na aankomst wordt
meteen gestart met de 2-daagse trekking. Wandel langs de kustlijn en bergopwaarts
in het Linnédalen met een fantastisch uitzicht over de Isfjord en het Linnévatnet
(meer). De gids vertelt onderweg over de geologie, de fauna en flora van Spitsbergen
en er wordt ook halt gehouden voor een heerlijke wildernislunch met koffie/thee. ‘s
Avonds wordt het tentenkamp opgericht en worden verdere richtlijnen gegeven voor
de bereiding van het diner. Overnachting in hoogwaardige expeditie-tenten en warme
thermische slaapzakken.
Dag 3: Grønfjorden en Festningen + overnachting in het Isfjord Radio Station
Na een stevig ontbijt is het tijd voor een dag vol nieuwe avonturen. Vandaag wordt
gewandeld naar Grønfjorden en Festningen dat bekend staat om zijn vele fossielen
van prehistorische reptielen. Er wordt wederom halt gehouden voor een wildernislunch met koffie/thee alvorens te eindigen bij het Isfjord Radio Station. Er is
gelegenheid tot het nemen van een douche alvorens te genieten van een heerlijk 3gangen diner. Overnachting in de comfortabele kamers van het Isfjord Radio Station.

Dag 4: Zodiacsafari naar Trygghamna en de Esmark-gletsjer
Na het ontbijt tussen 8u00 en 10u00 wordt ingescheept aan boord van een zodiac
naar de noordkant van de Isfjord. De fjord wordt overgestoken nabij Kapp Starostin op
weg naar de indrukwekkende kliffen van Alkehornet waar duizenden vogels nesten.
Vervolgens wordt ontscheept in Trygghamna voor de expedtielunch op het strand.
Nadien wordt koers gezet naar het spectaculaire Esmark-gletsjerfront. Onderweg
bestaat de kans om zeehonden, walvissen of zelfs ijsberen tegen te komen! Terugkeer
in de namiddag naar Longyearbyen en inchecken in de Trapper’s Lodge. 2-gangen
diner in het gezellige Kroa-restaurant en overnachting in comfortabele kamers met
privé-sanitair.
Dag 5: Kajakken over de Adventfjord naar het oude mijnstadje Hiorthamn of
begeleide stadsverkenning van Longyearbyen
Ontbijt om 7u00 gevold door een briefing en verdeling van het kajakmateriaal
(waaronder aangepaste dry suits). Vervolgens oversteek van de Adventfjord met
recente comfortabele zeekajaks. Na aankomst worden de kajaks aan land getrokken
en volgt een wandeling naar de historische nederzetting van Hiorthamn met enkele
unieke gebouwen en machines uit de mijnbouwperiode op Spitsbergen. Daarna lunch
op het strand alvorens terug te keren naar Longyearbyen. Als alternatief voor de
kajakexcursie kan je ook kiezen voor een begeleide stadsverkenning van Longyearbyen
inclusief bezoek aan het Svalbard-museum en de plaatselijke kunstgalerij. ’s Avonds
transfer naar het beroemde Huset Restaurant voor een 4-gangen arctisch
specialiteitendiner gevolgd door de laatste overnachting in de Trapper’s Lodge.
Dag 6: Longyearbyen-Amsterdam
Vroege transfer naar de luchthaven en SAS-vluchten Longyearbyen-Oslo 04u50-07u45
en Oslo-Amsterdam 08u30-10u20.
Inbegrepen:
• Vermelde vluchten met Scandinavian Airlines
• Alle vermelde transfers
• 3 nachten in de Trapper’s Lodge in dubbels
• 1 nacht in een tentenkamp in de wildernis
• 1 nachten in Isfjord Radio Station in dubbels
• Alle maaltijden zoals beschreven
• Alle activiteiten en excursies zoals beschreven

•
•
•
•
•
•

Engelstalige begeleiding
Tenten – thermische slaapzakken – slaapmatjes
Kajakmateriaal
CO² compensatie (250 NOK)
Bijdrage Vlaamse Solidariteit Reisgelden
Reservatiekosten

Niet inbegrepen:
• Dranken (alcoholische en frisdranken)
• Persoonlijke uitgaven
• Annulatie- en/of bijstandsverzekering
Nuttige info:
• Minimaal aantal deelnemers = 17 personen.
• Omwille van de weersomstandigheden kan de volgorde van het programma aangepast worden of kunnen
activiteiten worden geannuleerd.
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