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Pociągłychwyjazdachdociepłych krajówczasodwiedzićzupełnieodmiennemiejsce. Przyszedłczasnamroź-
nykierunek. Tymrazempoznamynorweską prowincję Svalbard wArktyce. Jest położona800kmnapółnoc
odNorwegii i 1100kmodBieguna Północnego. Jej stolicą jest Longyearbyen i to właśnie tutaj zaczynamy
nasząnową przygodę.Tutajzamieszkujemniej ludziniżbiałych niedźwiedzi, dlatego nie ruszamysię zmiasta
bezbroni. Pogodajest bardzozmienna,a temperatury spadajądo-40°C.Wsiadajcie znaminaskutery śnież-
nei ruszajmywniezapomnianąpodróżbezdrożamiArktyki. Tojakbypodróżnainnąplanetę. Dlakochających
przestrzeń i wolność Archipelag Svalbard to pozycjaobowiązkowa. Krainę o powierzchni 61022kmkw.za-
mieszkujejedynie ok.3 tys. ludzi.Nawet białych niedźwiedzi jest tutaj więcej, bookoło3300szt.Spektaku-
larne widoki, dzikiezwierzęta i ekstremalnie śnieżnyoffroadczynią tę wyprawę takwyjątkową. Możecie tu
spotkaćfoki,białuchy,morsy,liski, lwy morskie, renifery iprawdziwegokrólaSpitzbergenu-misiapolarnego.

Ciekawiświata Podróżnicy



Nasztransport to znakomicieprzygotowane skutery śnieżne. Tojeden znielicznych możliwy sposóbprze-
mieszczaniasięw tymnieprzyjaznymśrodowisku.Przezwiększączęśćtrasy nie będziemymieli zasięguGSM
ani internetu, co pozwolinamna oddech i wyciszenie. Prowadzeni przezdoświadczonychpilotów i zaopa-
trzeniwmapy,krótkofalówki oraztelefon satelitarny będziemyczućsię bezpiecznie.W naszychwyprawach
możewziąćudziałkażdy,bezwzględunakondycję, wiek, płeć, religię iprzekonania.Panuje tylko jedna zasa-
da: szacunekdlaprzyrody,zwierzątorazinnychuczestnikówwyprawy. Odnaszejwspólnej współpracy zależy
naprawdęwiele. Wszyscybędziemymieli znaczącywpływ naatmosferęcałegowyjazdu.

Czekająnas też piesze wycieczki. ChcemypokazaćWam Arktykę zwielu perspektyw. Dzięki małej liczbie
uczestnikówbędziemymogli dużo lepiej poznać i zrozumiećten świat, ludzi, ale i zwierzęta zamieszkujące
odwiedzane tereny. PokażemyWam miejsca niedostępne dla normalnego turysty. Wszystkoto na wyspie,
naktórej grzybysąwyższeoddrzew!Asłońceniezachodziodkwietnia dosierpnia. Przygotowana trasa jest
projektemautorskiminie pokrywa sięzprogramamijakichkolwiek biur podróży.
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Wyprawę zaczynamyodzwiedzaniastolicy Svalbardu. Muzeumpolarne i parę ciekawostek zhistorii odkry-
wania Arktyki. Powszechnieznanymjest fakt, żezeSpitsbergenujest bliżejnaBiegun Północny,niżdodomu
wPolsce. Stąd teżnaprzełomieXIX iXXwiekurozpoczynałysiępodbojebieguna.Pierwszy lot ZeppelinaNor-
ge ipomocAmundsenawposzukiwaniuwłoskiej ekspedycjiNobile, podczasktórej Amundsenzginąłratując
włoskich lotników. Wyprawy polarne i podbójArktyki mieszająsię tutaj zżyciemnaukowców(odwiedzimy
pracownikówlokalnegoUniwersytetu UNIS) badającychwiecznązmarzlinę,szukającychodpowiedzinapyta-
niaohistorię dziejówZiemi iukładającychprognozyklimatyczne.Czasemzdarzasię imodkryćzupełnienowy,
nieznanydotychczasnauce, gatunekroślin czy jakiś żywych organizmóww lodzie zprzedsetek tysięcy lat.

DZIEŃ2
LONGYEARBYEN

Spotykamy się na lotnisku i ruszymywpodróżsamolo-
temwkierunkuArktyki. Zabieramyprzemyślanywcześ-
niej bagaż, (większość „niezbędnych rzeczy” okażesię
tamnieprzydatna). Pomożemywamoczywiście odpo-
wiednio się przygotować. Przed nami niepowtarzalne
wrażenia, wspaniałe widoki i niesamowite przygody.
Naszeloty nie sądługiei szybkodocieramynamiejsce.

DZIEŃ1
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Następnieprzetarcie na skuterach śnieżnych. Zrobimykrótkie szkoleniezobsługi sprzętu orazzasadbezpieczenśtwa.
Napoczątek50–70kmtrasydoprzejechania. Takamałarozgrzewka przed poważniejszymi wyjazdami.Pogoda
wymarzona,sprzęt przygotowany, obowiązkowo karabin, bo poza miasto niemożna się ruszać bez broni, noi
dobry termos. Nagrodąza przebywanie namroziesą przepięknekrajobrazy.Dzisiejsza trasa wiedzie dolinami i przez
lodowiec Longyearbyen.
Przyodrobinie szczęścia,podczasjazdyskuteramispotkamyrenifery. Możliwe, żesamewnocyprzyjdąpodnaszeokna.
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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,wejdziemydorosyjskiej restauracjinapiwkoipierożki.Sprawdzimyjaksiętutajżyjestałymmieszkańcom
miasta. Tego dnia spróbujemy również jazdy psimzaprzęgiem. Psy na Svalbardzie są traktowane bardzo surowo.
Nie trzyma się ich w domach tak jak naszych psich pupilków w Europie. Psy zaprzęgowemieszkają cały rok na
dworzewdrewnianych budach. Surowy klimat i wychowanie sprawia, że te zwierzęta potrafią ciągnąć sanie przez
wielegodzinnadługichdystansach.Kontakt zprzyrodąwciszy, bezodgłosówskuterowegosilnika. Todoskonały
sposóbna regenerację. Powielugodzinachspędzonychnaskuterachczasnanowedoznaniawarktycznej krainie.
PobiesiadziewrosyjskimpubiepowrócimydoLongyearbyen,nawieczornywypaddobaru.

DZIEŃ3
BARENTSBURG I PSIE ZAPRZĘGI
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ISFJORD RADIO
Czasna wizytę w IsfjordRadio. Czekanas malownicza
trasadolinami iprzejazdpofiordziew kierunkuzatoki
przymiasteczku. Dzień spędzimy na
podziwianiu widoków oraz szukaniu fok. W
trakcie dnia udamy się do restauracji
trochę się ogrzać oraz spróbować
lokalnnych przysmaków. Isfjord radio było
kiedyś radiostacją, która obecnie
przerobiona jest na hotel w którym pracują
4 osoby. Hotel jest klimatyczny i przytulny.

DZIEŃ 444
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Dzisiejszą wyprawę zaczynamyodwjazdunaprzełęczpodrugiej stronie zatokiwLongyearbyen. Kilkusetme-
trowa wspinaczkaskuteraminapunktwidokowy inajlepszywidoknaLongyearbyen. Czasruszaćdalej. Trasa
wiedzie początkowobrzegiemzatokinastępnie zaczynamyskomplikowanepodjazdypodgórę. Trasatrudna
technicznie wymagaskupienia i uważnej jazdy.Przeddojazdemnabrzegfiordu zjedziemydozamarzniętego
wodospaduiprzyjrzymysięmuzbliska.Możenawet spróbujemysięnaniegowdrapać.Następnyprzystanek
toTempelfjord.Staniemynakrawędziwzniesienia inapijemysięgorącejherbaty z naszychtermosów.Napa-
miątkęzrobimysobiepięknezdjęcia,a jeśli tylko fiordy będązamarzniętetopokilkunastuminutachstaniemy
ustóp lodowego „niebieskiego cielska” owysokości dochodzącejdo40-50metrów.Promienie słońcaukażą
namwyjątkowy błękit lodowych ścian.Czasnazdjęciai powrót nazasłużony odpoczynekdoLongyearbyen.

DZIEŃ5
5

5

TEMPELFJORDEN



DZIEŃ 666
PYRAMIDEN
Czas na kolejną arktyczną przygodę. Trasa do Pyramiden liczy ok 130 km. Trzeba się dobrze przygotować. Na
saniachskrzynia ratunkowaznamiotem isprzętempierwszej pomocy.Topodczasśnieżnegooffroadukonieczność.
Zapas paliwa na saniach, bo naszemaszyny mają zimowy apetyt i ruszamy.Pierwszapołowa drogi to prawie
autostrada. Dalej zaczynamy się wspinać na kilkusetmetrowe przełęcze. Jazda postromych 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 widzimyw oddali rosyjskie miasteczko. Jednak zanim tam dotrzemy rozejrzymy
się, czyniespaceruje wpobliżuniedźwiedźpolarny.ObjedziemyzatokęPetunie izawitamydopolskiejstacjipolarnej
instytutu AdamaMickiewiczawPoznaniu. Obok jest stacja czeska, a dalej rosyjska. Ciekawe czy ktoś tu zimuje?
Pyramiden to miasto widmo, opustoszałe,wyglądająceniczymz filmugrozy.Czynny jest tylko jeden hotel, a w
nim jedna restauracja. Miasto jakby wymarło, nie widać nikogona zlodowaciałych ulicach. Dlaczegonikt tu nie
mieszka? Tenhotel jest jedynymmiejscem, w którymmożemysię zatrzymaćna noc. Pani zabarem, zwiszącym
na ścianie sierpem i młotem, doradzi nam co dziś zamówić. ”Golubcy” na początek. Potem wy „budietie kuszat̓
blińczyki i budiet wsio haraszo:)”.Możemydługoucztować, nocleg mamyw tym samymbudynku.
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Rano ruszamy na eksplorację tere-
nów za Pyramiden. Odjedziemy
około 20 -30 km. Porekonesansie
wra-camyprzezPyramidenirusza-
myw stronę turkusowego lodowca
na Bilefjorden. Droga powrotna
zajmie nam 3 - 4 godziny. Po
drodze zbliżymy się do lodowca
Tempelfjorden, a następnie śnie-
żną autostradą wrócimy do Long-
yearbyen. Czas na zasłużony
odpoczynekw hostelu. Wieczorem
wyjście do pubu i spotkanie z
miejscową Polonią.

DZIEŃ 77
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Dziśczekanas wizytawjaskinilodowej, gdzie podziwiać będziemy lodowyświatwewnętrzu prawdziwego lodowca.
Ranopo śniadaniuostatnie spacerypo Longyearbyen, zakupy pamiątek,pakowanie i transfer na lotnisko.
Zakończymyarktyczną przygodęwspólnym pamiątkowym zdjęciem i wsiądziemy do samolotu dodomu.

DZIEŃ 88

NIE ZWLEKAJ, JEDŹ Z NAMI NAPRZYGODĘ ŻYCIA!
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•wypożyczenieskuterów śnieżnych(1skuter/2os)
znajwyższąopcjąubezpieczeniową
• opieka dwóchprzewodnikówzPolski
•saniezekwipunkiemratunkowym(radioboja, kani-
stry napaliwo, szekle,liny orazwszystkieakcesoria
potrzebnedoradzeniasobiewtrudnychsytuacjach)
• Wszystkie noclegi
• Wszystkie aktywności na wyprawie
• Ubezpieczenie ERV -TIP PLUS, 40000EUR, KR
5000 EUR, NNW 30000PLN

• lot około 2500zł
(Kraków -Oslo -Longyearbyen-Kraków)
•paliwo - przybliżonakwota, którą każdyuczestnik
wyda napaliwo took.350zł
•wyżywienie – wzależnościczybędzieciesiężywić
wyłączniew restauracjach, czy chcecieczęściowo
samigotowaćPosiłekwbarzetowydatek 70-80zł
(pizzalubburger),piwo -50zł, obiad w
kantynie 120-200zł.

KOSZTYZAWIERAJĄ

KOSZTYNIEZAWIERAJĄ

KOSZTY WYJAZDU:

ADVENTRUE -ŁUKASZ STRUGAŁA 607999499,LUKASZ@ADVENTRUE.PLADVENTRUE -ŁUKASZ STRUGAŁA 607999499,LUKASZ@ADVENTRUE.PL

12460 PLN + LOT

GRUPĘ PROWADZĄ
DOŚWIADCZENI

PRZEWODNICY Z POLSKI



Zprawdziwąprzyjemnościąpolecamwyprawy organizowaneprzezzespołAdventrue.Namibia to dziewiczy,ale
niesamowiciepiek̨nykraj, dziek̨iprofesjonalizmowiidoświadczeniuorganizatorównicnieodwracałomojejuwagi
odjejpiek̨nychkrajobrazów. Dziek̨uję zawspaniałą atmosferę̨, a przedewszystkimprawdziwa ̨pasję ekipy.
MATEUSZPOZNAŃSKI
DyrektorBanku,PionBankowościDetalicznejINGBank Śląsk

Serdecznie dziękuje firmie Adventrue zawzorową organizację wyprawy do Botswany, Zimbabwe i Nami-
bi. Przez cały okres wyprawy organizatorzy zachowali profesjonalizm i elastyczność. Polecam Adventrue
jako firmę sẃiadczącą swoje usługi fachowo i rzetelnie. Podroż́y zAdventruenie możnanazwać inaczej niż
PRZYGODĄZẎCIA.Jeśliposzukujeciewygód,paskudnychdrinkoẃzall-inlusive ibasenoẃzpodgrzewanąwodą,
to zdecydowanieodradzam.Jeśli natomiast chceciedosẃiadczyćtraperskiej przygody,zanurzyćsię głęboko
wAfryce,zobaczyćjaknaprawdęwygląda życierdzennychmieszkańcoẃ tegoogromnegokontynentu,zajrzeć
wmiejsca,gdzieturyści nie zaglądają i to wszystkowewspaniałej atmosferzepionierskiejprzygody,to trafi-
liściepodwłaściwy adres.Uwaga naefektuboczny!NigdyjużnieprzestanieciemarzyćopowrociedoAfryki!
MICHAŁTRUCHANOWICZ
Microso , KeyAccountManager

Adventruezorganizowałodlanaszejfirmy3-dniowy,offroadowy event na80osob́,ktoŕywyszedłdoskonale.Pro-
fesjonalizm, dbałość o szczegóły,ale przedewszystkimznakomitaatmosfera to jest to ,co cechuje imprezy
oragnizowane przezIgora i Łukasza.Sammiałemogromną przyjemnośćuczestniczyćroẃnieżw 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 podroż́y,to prawdziwa przygoda,
której niedasię zapomnieć.
JAKUBDERENG–DYMITROWICZ
V–ce prezesAgencji reklamowej CzART

Uczestnicy Misji Namibia oceniają wyprawę jako
jedną znajatrakcyjniejszych, jakie mieli okazjęprze-
żyć. Twierdzą, zė był to wspaniały wyjazd, pełen
przygódi 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, bardzodługo – re-
welacyjna, niezapomnianaprzygodana całe życie..!
MIESIEC̨ZNIK BRANZȮWY– CRNNR7/2015

REFERENCJE

ADVENTRUE -ŁUKASZ STRUGAŁA 607999499,LUKASZ@ADVENTRUE.PL


