Magiske Svalbard
- med Oktoberfestivalen
Opplev magiske Svalbards storslagne natur. Svalbard er en annerledes og spennende
del av Norge som absolutt bør oppleves. Området består av majestetiske fjellformasjoner,
dype daler, fjorder og isbreer. Midnattssol, nordlys og mørketid gjør at Svalbard og NordNorge med rette kan kalles "lysets og mørkets land". Det er en gledens dag når
midnattssolen kommer til Svalbard 19. april etter et halvt år med mørketid. Legg til
muligheter for å kjøre hundeslede, oppleve isbjørner og tilbringe en villmarkskveld med
spennende historier foran bålet - da har du virkelig noe å se fram til.
Dag 1. Hjemsted – Longyearbyen
Fremmøte ved Oslo Lufthavn. Ved ankomst Svalbard venter vår buss for transport til
hotellet.
Dag 2 - 3. Longyearbyen
Du trenger ikke dra på festival til Tyskland for å
drikke gylne halvlitere. Smak deg gjennom et
omfattende utvalg av skummende varianter,
akkompagnert av ompa-musikk. Oktoberfest i
Longyearbyen går av stabelen hvert år i slutten
av september. Da blir det humle, malt og
musikk hele tre dager til ende, på verdens
nordligste oktoberfest. Her kan du prøvesmake
minst 80 sorter øl – et utvalg som ikke finnes
andre steder i Norge. Fantastiske band står for
underholdningen, og det er kåring av Årets Mustasje og Frøken Oktoberfest. Mat og øl
står i fokus hvor mye av maten er tilberedt med ølsorter.
September er en flott tid å besøke Svalbard, når naturen er vakkert ikledd høstfarger. Du
kan også kjøpe deg en båttur til Barentsburg og mange andre aktiviteter etter ønske.
Svalbard Bryggeri – en smaksopplevelse på 78 grader nord. Bryggeriet ble etablert i 2011
og tappet sine første øl i august 2015. Seks års arbeid med å endre loven fra 1928, som
forbød tilvirkning av alkohol på Svalbard, ble endelig kronet med hell. Bryggeriet
produserer håndbrygget øl. North Pole Expeditions Museum, åpnet i november 2008 og
formidler historien rundt 3 luftskip, som alle forsøkte å nå Nordpolen. Luftskipene America
i 1906 - 1909, Norge i 1926 og Italia i 1928 samt de påfølgende redningsaksjonene hvor
blant andre Roald Amundsen mistet livet. Utstillingen
består av bilder, dokumenter, gjenstander, film og
ulike modeller av landskap, båter, fly og luftskip.
Galleri Storø, Galleri Svalbard og Svalbard Museum er
også noe å besøke.
Svalbard Kirke er verdens nordligste. Kirken dekker
hele Svalbard, og har som oppgave å betjene alle som
oppholder seg på øygruppen. Velkommen til noen
uforglemmelige dager på Svalbard.

Dag 4. Longyearbyen – Hjemsted
En annerledes opplevelse går mot slutten. Busstransport tilbake til flyplassen med
ankomst Oslo Lufthavn utpå ettermiddagen. Takk for noen minnerike dager, på gjensyn!

REISEFAKTA:
4 dagers tur
Avreisedato: 22.09
Pris pr. person kr: fra kr.9.395.Prisen inkluderer:
 Flytransport, Oslo Lufthavn – Svalbard tur og retur inkludert alle skatter og avgifter
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 Busstransport, Flyplass – Hotell tur og retur
 3 Hotellovernattinger, inkludert 3 frokoster
 Besøk til Oktoberfestivalen
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr.1.880. Utflukter, pris på forespørsel
Påstigningsrute:
M - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

