
 

Skidexpedition Newton  
på Spetsbergen, 15 dagar (7004) 

En av de vackraste saker du kan göra 
är en senvintertur på Svalbard. 
Förhållanden och klimat är som bäst i 
april-maj när du ska ge dig ut på 
denna skidtur i de orörda 
bergsområdena. Vädret är ofta bra och 
midnattssolen ger oss ljus dygnet runt.  

Utsikten från toppen på Svalbards 
högsta berg Newton är hänförande 
med Wijdefjorden och de majestätiska 
topparna på Atomfjället.  

Följ med på denna skidexpedition där 
vi korsar glaciärer och får uppleva en 
skidtur utöver det vanliga! 

 

 

 

Det var den här turen som Ola 
Skinnarmo gjorde inför sina 
förberedelser att ensam skida till 
Sydpolen. Det är en krävande tur 
som går genom det mäktiga fjäll- 
och glaciärlandskapet på 
nordöstra Spetsbergen, ett 
område som sällan besöks av 
andra. 

 

Äventyraren Hasse Andersson  
kommer att vara med på resan.  
Han har tidigare bland annat skidat  
till Nordpolen med Ola Skinnarmo  
och gjort en hundslädesexpedition  
på Grönland. 
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 Resedatum (7004) 

  2011:  
Söndag 24/4 - 8/5 

 Pris (SEK)  exklusive flyg per person: 

 

Del i dubbelrum samt tvåmanstält: 29 875:- 
Enkelrumstillägg 4 nätter (ej möjligt i tältet) 2750:- 

OBS! Ovanstående priser är dagsaktuella priser och kan komma att ändras. Redan bokade resor 
ändras dock normalt inte (se resevillkoren) 

 Priset inkluderar  

 

• Transfer vid ankomst och avresa enligt programmet (obs vissa kostnader vissa tider, se 
programmet nedan) 
• Stadsvandring 
• Besök på Svalbard Museum 
• 4 nätter på Spitsbergen Guesthouse (dusch/WC i korridoren) 
• I campen övernattning i 2-manstält med liggunderlag. 
• Alla måltider enligt program. 
• Fjällutrustning 
• Räddningsförsäkring 
• Transfer till expeditionens start i Billefjorden alt. Gipsdalen 
• Guide 

Priset inkluderar inte 

  

• Flyg (kontakta oss gärna för flygpriser)  
• Sovsäck 
• Måltider som inte nämns ovan. 
• Deltagare förväntas medverka i sätta upp camp och förbereda måltiderna under turen. 
• Rese- och avbeställningsförsäkring 

  

 

Boka tidigt! 

3000 kr rabatt 
om du bokar innan 2010.12.20 


