ARKTYCZNA PRZYGODA
ARCTIC ADVEN TRUE
Ciekawi świata Podróżnicy
Po ciągłych wyjazdach dociepłych krajów czasodwiedzić zupełnie odmienne miejsce. Przyszedłczasna mroźny kierunek. Tymrazempoznamynorweską prowincję Svalbard w Arktyce. Jest położona800kmna północ
od Norwegii i 1100km od Bieguna Północnego. Jej stolicą jest Longyearbyen i to właśnie tutaj zaczynamy
nasząnową przygodę.Tutaj zamieszkujemniej ludzi niżbiałych niedźwiedzi, dlatego nie ruszamysię zmiasta
bezbroni. Pogoda jest bardzozmienna, a temperatury spadają do -40°C.Wsiadajcie znami na skutery śnieżne i ruszajmyw niezapomnianą podróżbezdrożamiArktyki. Tojakby podróżna inną planetę. Dla kochających
przestrzeń i wolność Archipelag Svalbard to pozycja obowiązkowa. Krainę o powierzchni 61 022km kw. zamieszkujejedynie ok.3 tys. ludzi. Nawet białych niedźwiedzi jest tutaj więcej, bo około 3300szt.Spektakularne widoki, dzikiezwierzęta i ekstremalnie śnieżnyoffroad czynią tę wyprawę tak wyjątkową. Możecie tu
spotkaćfoki, białuchy, morsy,liski, lwy morskie, renifery i prawdziwegokróla Spitzbergenu -misia polarnego.
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Nasz transport to znakomicie przygotowane skutery śnieżne. Tojeden z nielicznych możliwy sposób przemieszczaniasię w tym nieprzyjaznym środowisku. Przez większą częśćtrasy nie będziemy mieli zasięguGSM
ani internetu, co pozwoli nam na oddech i wyciszenie. Prowadzeni przezdoświadczonychpilotów i zaopatrzeni w mapy, krótkofalówki oraztelefon satelitarny będziemyczućsię bezpiecznie. W naszychwyprawach
możewziąć udział każdy,bezwzględuna kondycję, wiek, płeć, religię i przekonania. Panuje tylko jedna zasada: szacunekdla przyrody, zwierząt orazinnych uczestników wyprawy. Od naszejwspólnej współpracy zależy
naprawdę wiele. Wszyscybędziemymieli znaczącywpływ na atmosferę całego wyjazdu.
Czekają nas też piesze wycieczki. Chcemy pokazać Wam Arktykę z wielu perspektyw. Dzięki małej liczbie
uczestników będziemy mogli dużo lepiej poznać i zrozumiećten świat, ludzi, ale i zwierzęta zamieszkujące
odwiedzane tereny. PokażemyWam miejsca niedostępne dla normalnego turysty. Wszystko to na wyspie,
na której grzybysą wyższeod drzew! A słońce nie zachodziod kwietnia do sierpnia. Przygotowana trasa jest
projektem autorskim i nie pokrywa się zprogramamijakichkolwiek biur podróży.
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Spotykamy się na lotnisku i ruszymyw podróżsamolotem w kierunku Arktyki. Zabieramy przemyślanywcześniej bagaż, (większość „niezbędnych rzeczy” okaże się
tam nieprzydatna). Pomożemywam oczywiście odpowiednio się przygotować. Przed nami niepowtarzalne
wrażenia, wspaniałe widoki i niesamowite przygody.
Naszeloty nie sądługiei szybkodocieramy namiejsce.

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2
LONGYEARBYEN
Wyprawę zaczynamyod zwiedzania stolicy Svalbardu. Muzeum polarne i parę ciekawostek zhistorii odkrywania Arktyki. Powszechnie znanymjest fakt, żezeSpitsbergenu jest bliżej na Biegun Północny, niżdo domu
w Polsce. Stąd teżna przełomieXIX i XXwieku rozpoczynałysię podboje bieguna.Pierwszy lot Zeppelina Norge i pomoc Amundsenaw poszukiwaniuwłoskiej ekspedycji Nobile, podczasktórej Amundsenzginąłratując
włoskich lotników. Wyprawy polarne i podbój Arktyki mieszają się tutaj z życiemnaukowców (odwiedzimy
pracowników lokalnegoUniwersytetu UNIS) badających wieczną zmarzlinę,szukającychodpowiedzina pytania o historię dziejów Ziemi i układających prognozyklimatyczne. Czasemzdarzasię im odkryćzupełnie nowy,
nieznany dotychczas nauce, gatunek roślin czy jakiś żywych organizmów w lodzie z przed setek tysięcy lat.
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DZIEŃ 3
POWITANIE Z ARKTYKĄ
Dzisiaj przetarcie na skuterach śnieżnych. Zrobimy krótkie szkolenie z obsługi sprzętu oraz zasadbezpieczenśtwa. Na
początek50–70kmtrasy doprzejechania. Takamałarozgrzewkaprzedpoważniejszymiwyjazdami. Pogodawymarzona,
sprzętprzygotowany,obowiązkowokarabin, bopozamiastonie możnasię ruszaćbezbroni, noi dobry termos. Nagrodą
zaprzebywanie na mrozie są przepiękne krajobrazy. Dzisiejszatrasa wiedzie dolinami i przezlodowiec Longyearbyen.
Dodatkowokrótkawizytaw jaskinilodowej, gdziepodziwiaćbędziemylodowy świat we wnętrzuprawdziwegolodowca.
Przy odrobinie szczęścia,podczasjazdyskuterami spotkamyrenifery. Możliwe, żesamew nocy przyjdąpodnaszeokna.
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DZIEŃ 4
BARENTSBURG I PSIE ZAPRZĘGI
Dzisiaj ruszamy w 60 km trasę do Barentsburga. Dotrzemy tam dość prostą lecz malowniczą trasą, zajmującą
maksymalnie dwie godziny spokojnej jazdy. Баренцбург jest drugim pod względem wielkości miasteczkiem na
Svalbardzie, zamieszkuje go ok. 900 osób, głównie Rosjan i Ukraińców. Na miejscu zajrzymy do kopalni pod
miastem, wejdziemy do rosyjskiej restauracji na piwko i pierożki. Sprawdzimy jak się tutaj żyje stałym mieszkańcom
miasta. Tego dnia spróbujemy również jazdy psim zaprzęgiem. Psy na Svalbardzie są traktowane bardzo surowo.
Nie trzyma się ich w domach tak jak naszych psich pupilków w Europie. Psy zaprzęgowe mieszkają cały rok na
dworze w drewnianych budach. Surowy klimat i wychowanie sprawia, że te zwierzęta potrafią ciągnąć sanie przez
wiele godzin na długich dystansach. Kontakt z przyrodą w ciszy, bez odgłosów skuterowego silnika. To doskonały
sposób na regenerację. Po wielu godzinach spędzonych na skuterach czas na nowe doznania w arktycznej krainie.
Po biesiadzie w rosyjskim pubie powrócimy do Longyearbyen, na wieczorny wypad do baru.
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SVEA

DZIEŃ 5

TEMPELFJORDEN

Czasna wizytę w Svea. Osada powstała na potrzeby
lokalnej kopalni, którą rząd norweski chce właśnie
zamknąć. Jedyna okazja, żeby zobaczyć prawdziwego górnika w Arktyce . Czekanas malownicza trasa
dolinami i przejazdpo fiordzie w kierunku zatokiprzy
miasteczku.Svea to górniczemiasteczko,które kiedyś
tętniło życiem.Dziśpracujetutylkokilkadziesiątosób.
Kopalnie są zamykane, a cała miejscowość zgodniez
zaleceniem władzNorwegii mazniknąćzpowierzchni
ziemi. Nawet pale w wbite w wieczną zmarzlinę, na
których stoją domy mają zostać usunięte. To ostatni moment aby obejrzeć osadę Svea. Po obiedzie
w górniczej kantynie wrócimy do Longyearbyen.

DZIEŃ 6

Dzisiejszą wyprawę zaczynamyod wjazdu na przełęczpo drugiej stronie zatoki w Longyearbyen. Kilkusetmetrowa wspinaczkaskuterami na punkt widokowy i najlepszy widok na Longyearbyen. Czas ruszaćdalej. Trasa
wiedzie początkowo brzegiem zatoki następnie zaczynamyskomplikowane podjazdy pod górę. Trasa trudna
technicznie wymaga skupienia i uważnej jazdy.Przed dojazdem na brzegfiordu zjedziemydo zamarzniętego
wodospadui przyjrzymysię muzbliska. Może nawet spróbujemysię na niego wdrapać. Następny przystanek
to Tempelfjord.Staniemy na krawędziwzniesienia i napijemy się gorącej herbaty z naszych termosów. Na pamiątkę zrobimysobie piękne zdjęcia,a jeśli tylko fiordy będą zamarzniętetopokilkunastuminutach staniemy
u stóp lodowego „niebieskiego cielska” o wysokości dochodzącejdo 40-50metrów. Promienie słońca ukażą
nam wyjątkowy błękit lodowych ścian. Czasna zdjęcia i powrót na zasłużony odpoczynekdo Longyearbyen.
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DZIEŃ 7
PYRAMIDEN
Czas na kolejną arktyczną przygodę. Trasa do Pyramiden liczy ok 130 km. Trzeba się dobrze przygotować. Na
saniach skrzynia ratunkowa znamiotem isprzętem pierwszej pomocy. Topodczas śnieżnegooffroadukonieczność.
Zapas paliwa na saniach, bo nasze maszyny mają zimowy apetyt i ruszamy.Pierwszapołowa drogi to prawie
autostrada. Dalej zaczynamy się wspinać na kilkusetmetrowe przełęcze. Jazda po stromych zmrożonych stokach
wymaga skupienia. Po przejechaniu zamarzniętego Templefjorden czekają nas kolejne góry. Dojazd do lodowca
to strome podjazdy i zjazdy. Nagrodą za przejechanie trudnej trasy jest widok na turkusową ścianę lodową.
Wjeżdżając na Billefjorden już widzimy w oddali rosyjskie miasteczko. Jednak zanim tam dotrzemy rozejrzymy
się, czynie spaceruje w pobliżuniedźwiedźpolarny.ObjedziemyzatokęPetunie izawitamydopolskiejstacjipolarnej
instytutu AdamaMickiewicza w Poznaniu. Obok jest stacja czeska, a dalej rosyjska. Ciekawe czy ktoś tu zimuje?
Pyramiden to miasto widmo, opustoszałe, wyglądające niczym z filmu grozy. Czynny jest tylko jeden hotel, a w
nim jedna restauracja. Miasto jakby wymarło, nie widać nikogo na zlodowaciałych ulicach. Dlaczegonikt tu nie
mieszka? Tenhotel jest jedynym miejscem, w którym możemysię zatrzymaćna noc. Pani za barem, z wiszącym
na ścianie sierpem i młotem, doradzi nam co dziś zamówić. ”Golubcy” na początek. Potem wy „budietie kuszatʼ
blińczyki i budiet wsio haraszo:)”. Możemy długo ucztować, nocleg mamy w tym samym budynku.
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DZIEŃ 8
Rano ruszamy na eksplorację terenów za Pyramiden. Odjedziemy
około 20 - 30 km. Porekonesansie
wra-camyprzezPyramiden iruszamy w stronę turkusowego lodowca
na Bilefjorden. Droga powrotna
zajmie nam 3 - 4 godziny. Po
drodze zbliżymy się do lodowca
Tempelfjorden, a następnie śnieżną autostradą wrócimy do Longyearbyen. Czas na zasłużony
odpoczynek w hostelu. Wieczorem
wyjście do pubu i spotkanie z
miejscową Polonią.

ADVENTRUE -ŁUKASZ STRUGAŁA 607999499,LUKASZ@ADVENTRUE.PL

DZIEŃ 9
Ranopośniadaniu, ostatnie spacery po Longyearbyen, zakupy pamiątek, pakowanie i transfer na lotnisko.
Zakończymyarktyczną przygodę wspólnym pamiątkowym zdjęciem i wsiądziemy do samolotu do domu.

NIE ZWLEKAJ, JEDŹ Z NAMI NA PRZYGODĘ ŻYCIA!
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GRUPĘ PROWADZĄ
DOŚWIADCZENI
PRZEWODNICY Z POLSKI

KOSZTY ZAWIERAJĄ
• wypożyczenie skuterów śnieżnych (1 skuter/2os)
znajwyższą opcją ubezpieczeniową
• opieka dwóch przewodników zPolski
• sanie zekwipunkiem ratunkowym(radioboja, kanistry na paliwo, szekle,liny orazwszystkieakcesoria
potrzebne doradzeniasobie w trudnych sytuacjach)
• Wszystkie noclegi w hostelu w Longyearbyen,
Pyramiden
• Wszystkie aktywności na wyprawie
• Ubezpieczenie ERV -TIP PLUS, 40 000EUR, KR
5000 EUR, NNW 30 000PLN

KOSZTY WYJAZDU:
12 460 PLN + LOT

KOSZTY NIE ZAWIERAJĄ
• lot około 2500zł
(Kraków -Oslo -Longyearbyen - Kraków)
• paliwo - przybliżona kwota, którą każdyuczestnik
wyda na paliwo to ok. 350zł
• wyżywienie – w zależnościczybędziecie się żywić
wyłącznie w restauracjach, czy chcecie częściowo
sami gotować Posiłek w barzeto wydatek 70-80zł
(pizzalubburger),piwo w knajpie -50zł,obiad w
kantynie 120-200zł.
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REFERENCJE
Z prawdziwą przyjemnością polecam wyprawy organizowane przez zespoł Adventrue. Namibia to dziewiczy, ale
niesamowicie piek̨nykraj, dziek̨iprofesjonalizmowii doświadczeniu organizatorów nic nie odwracało mojej uwagi
odjej piek̨nych krajobrazów. Dziek̨uję za wspaniałą atmosferę̨, a przede wszystkim prawdziwa ̨pasję ekipy.
MATEUSZ POZNAŃSKI
Dyrektor Banku,Pion Bankowości DetalicznejING Bank Śląsk
Serdecznie dziękuje firmie Adventrue za wzorową organizację wyprawy do Botswany, Zimbabwe i Namibi. Przez cały okres wyprawy organizatorzy zachowali profesjonalizm i elastyczność. Polecam Adventrue
jako firmę sẃiadczącą swoje usługi fachowo i rzetelnie. Podroź̇y zAdventrue nie możnanazwać inaczej niż
PRZYGODĄZẎCIA.Jeśli poszukujeciewygód,paskudnychdrinkoẃ zall-inlusive ibasenoẃ zpodgrzewaną wodą,
to zdecydowanieodradzam.Jeśli natomiast chcecie dosẃiadczyć traperskiej przygody,zanurzyć się głęboko
w Afryce, zobaczyćjak naprawdę wygląda życierdzennychmieszkańcoẃ tego ogromnegokontynentu,zajrzeć
w miejsca, gdzieturyści nie zaglądają i to wszystkowe wspaniałej atmosferzepionierskiej przygody,to trafiliście podwłaściwy adres. Uwaga na efekt uboczny!Nigdyjuż nie przestanieciemarzyć o powrociedoAfryki!
MICHAŁ TRUCHANOWICZ
Microso , Key AccountManager
Adventrue zorganizowałodla naszejfirmy3-dniowy,offroadowy event na 80osob́, ktoŕy wyszedłdoskonale.Profesjonalizm, dbałość o szczegóły,ale przede wszystkimznakomita atmosfera to jest to ,co cechuje imprezy
oragnizowane przezIgora i Łukasza.Sam miałem ogromną przyjemność uczestniczyć roẃnież w wyprawie
z Adventrue do Zambii, Zimbabwe, Malawi i Mozambiku. Ten wyjazd można śmiało nazwać wyprawą
życia, chłopaki z Adventrue skutecznie potrafią zarazić wszystkich pasją do Afryki i podroźȯwania.
Wszystkim gorac̨o polecam wyprawy z Adventrue
– to inny wymiar podroź̇y,to prawdziwa przygoda,
której nie da się zapomnieć.
JAKUB DERENG–DYMITROWICZ
V–ce prezesAgencji reklamowej CzART
Uczestnicy Misji Namibia oceniają wyprawę jako
jedną z najatrakcyjniejszych, jakie mieli okazję przeżyć. Twierdzą, zė był to wspaniały wyjazd, pełen
przygód i wrazėń, a dawka adrenaliny i atmosfera,
jaką stworzyli organizatorzy, była niepowtarzalna.
Dodają takzė, zė to jedna z takich wypraw, która
wryje się w pamięć na bardzo, bardzo długo – rewelacyjna, niezapomniana przygodana całe życie..!
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