
25 september - 7 oktober 2016

NAMIBIA REQUEST 
MED JOAKIM ODELBERG & SVD ACCENT 
31 maj - 8 juni 2018 ombord på Sea Endurance

   
UPPLEV SVALBARD 



Midnattssolen står högt på himlen, fågelkolonierna sjuder av liv och bergskedjorna är alltjämt vackert 
snöglaserade. Våren är här och den korta sommaren är i antågande. Isen har ännu stora delar av 
arkipelagen i ett grepp och många vackra isformationer har skapats under den långa vintern. I denna 
magiska värld spanar vi efter djur som valross, isbjörn och polarräv.

  
UPPLEV SVALBARD MED JOAKIM ODELBERG & SVD ACCENT

Dag 1: Stockholm - Longyearbyen
Vi flyger från Stockholm via Oslo till 
Svalbards huvudort Longyearbyen, där 
vi checkar in på vårt hotell.

Dag 2 - 8: Svalbard
Vi inleder vistelsen med att utforska 
Longyearbyen. Under eftermiddagen går 
vi ombord på Sea Endurance och seglar 
ut genom Isfjorden. Vi befinner oss nu 
i en del av världen där naturens krafter 
råder och vår exakta färdplan de kom-
mande dagarna påverkas av väder och 
isför hållanden. Målsättningen är att varje 
dag göra landstigningar eller gummibåts-
kryssningar. Följande är endast exempel 
på platser vi kan komma att besöka:

Prins Karls Forland
Denna långsmala ö längs Spetsbergens 
västkust är täckt av en magnifik, snöklädd 
bergskedja. Ön är hemvist för valrossar, 
polarrävar, knubbsälar och havsfåglar.

Virgohamna, Danskøya
Det var härifrån som Andrée, Frænkel 
och Strindberg år 1897 startade sin 
ödesdigra färd mot Nordpolen med ballongen 
Örnen. Färden avslutades då de tvingades 
nödlanda på packisen norr om Svalbard. 
Här började den långa vandring som tog 
dem till Vitön, där deras kvarlevor åter-
fanns först 33 år senare. I Virgohamna 
på Danskøya finns rester av ballong-
huset och högar med de järnfilspån som 
männen blandade med svavelsyra för att 
framställa ballongens vätgas.

Svalbards sagolika fjordar
Längs Svalbards kuster finns en mängd 
magnifika fjordar som alla hyser ett rikt 
djurliv. Kanske besöker vi några av följande: 
I bildsköna Kongsfjorden ligger den lilla 
forskarbyn Ny-Ålesund, känd som start-
platsen för Nobiles och Amundsens 
försök att nå Nordpolen och i intilliggande 
Krossfjorden njuter vi av den vackert 
skulpterade 14-juliglaciären. På klipporna 
vid sidan av den isblåskiftande glaciären 
häckar spetsbergsgrisslor och tretåiga 
måsar. Fortsätter vi ännu längre in i 
fjordsystemet når vi Lilliehöökfjorden. 
Här ligger fjordisen tät framför den 
makalöst vackra Lilliehöök glaciären 
som sträcker sig över fyra kilometer. 
Den natursköna Raudfjorden karakt-
äriseras av många glaciärer och är ett 
favorittillhåll för säl. Klipporna och 
stränderna bjuder även på ett sjudande 
fågelliv. Liefdefjorden, vars namn betyder 
kärleksfjorden, har vackert snöklädda 
bergstoppar i fonden. Här häckar ejder 
och spetsbergsgås och ibland kan man 
även få syn på den sällsynta praktejdern. 
Längst in i fjorden ligger den spektakulära 
Monacoglaciären.

Norra Spetsbergen
Norr om Spetsbergen möter vi kanske 
packiskanten. Hit kommer inte många 
fartyg och vi kan njuta av den stillhet 
som råder i detta storslagna islandskap. 
I isen ökar chanserna att se isbjörn och 
vi spanar förstås ständigt efter detta 
imponerande djur.

Sydvästra Svalbard
Hornsunds storslagna fjordar bjuder på 
enorma glaciärer som vältrar sig ut i 
havet mellan högalpina berg. Topparna 
når ofta ovan molnen, men vid en klar 
dag kan högsta berget Hornsundtind visa 
upp alla sina 1431 meter. Glaciärisarna i 
Hornsund är ett favorittillhåll för några 
av Svalbards isbjörnar och storsälen ses 
ofta vila på isflaken.

Dag 9: Longyearbyen
Tidigt på morgonen kliver vi av vårt 
expeditionsfartyg. Innan vi beger oss 
mot flygplatsen och påbörjar vår resa 
hem har vi lite tid att utforska detta 
högarktiska samhälle på egen hand. 

Observera: Detta är en preliminär färdplan. 
Vår exakta rutt beror helt på väder, 
isförhållanden och djurmöten. Det finns 
mängder av vackra platser att uppleva 
på Svalbard och vi strävar alltid efter att 
maximera er upplevelse i Arktis. Flexibilitet 
är nyckeln till en lyckad expedition!
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Vi är stolta över att meddela att den prisbelönte bevarandefotografen, dokumentärfilmaren och 
programledaren Joakim Odelberg följer med som föreläsare och inspiratör på denna resa.

Joakim är fotografen och filmaren som brinner för att bevara jordens ömtåliga natur och dess djurliv. 
Genom sina fantastiska bilder och filmer vill han visa hur mycket vackert som finns runt omkring oss, 
men också öka kunskapen om vilka negativa effekter människors handlingar kan ha på naturen. Hans 
hängivenhet till naturen, både på land och under ytan, har resulterat i flera utmärkelser, exempelvis 
EUIFA Environmental Award, Kristallen och Anemone Foundation Environmental Impact Award. På 
sitt CV har han arbeten för flertalet företag och organisationer såsom WWF, Baltic Sea 2020, TV4, Håll 
Sverige Rent och Naturvårdsverket. I somras representerade Joakim Sverige under FNs havskonferens 
i New York och han är även en av Mission Blues ambassadörer - en organisation som arbetar för att 
väcka medvetenhet och engagemang för att bevara unika marina miljöer.

Ombord kommer Joakim att hålla föredrag och berätta om några av sina spännande projekt runt om i världen. För dem som är 
intresserade av fotografering kommer han även att finnas tillgänglig för frågor och tips.

JOAKIM ODELBERG FÖLJER MED SOM SPECIALFÖRELÄSARE OCH INSPIRATÖR



Sea Endurance byggdes i Danmark 1992 för att trafikera Grönlands kuster. År 2004/2005 restaurerades hon totalt invändigt 
och 2008 startade hon sin karriär som litet och bekvämt expeditionsfartyg. Sea Endurance tar 53 passagerare i 26 hytter, alla 
med havsutsikt och privat dusch/WC. Trippelhytterna på däck tre har våningssängar. Alla andra hytter har två separata sängar eller 
dubbelsäng. I hytterna finns även skrivbord med stol och plats att förvara kläder och annan utrustning. Superiorhytterna är 
rymliga och har dubbelsäng, en fåtölj samt TV/DVD. Redarhytten har dubbelsäng, två stora fönster, sittgrupp samt TV/DVD.

I fartygets matsal serveras läckerheter mellan landstigningarna och i panoramaloungen har man en vidunderlig utsikt över det 
omgivande polarlandskapet. Här kan man höra guiderna berätta om områdets flora, fauna och historia. I loungen finns även en 
välsorterad bar och ett litet bibliotek med en samling polarlitteratur. Bryggan är alltid öppen för besök och fartyget har rymliga 
observationsdäck där man kan stå och njuta av det vackra landskapet samt spana efter havsfåglar, valar och isbjörnar.         

Ombord finns en internationell besättning som talar engelska. Med på resan följer fem erfarna guider samt den prisbelönte 
bevarandefotografen, dokumentärfilmaren och programledaren Joakim Odelberg. Ombord kommer han att berätta om några av 
sina många spännande projekt runt om i världen.

  
FARTYGET SEA ENDURANCE 



  
FARTYGET SEA ENDURANCE 

  
DATUM & PRISER

F: Trippelhytt (våningssängar) SEK 45 400
E: Dubbelhytt (2 separata sängar) SEK 53 400
D: Dubbelhytt Plus (2 separata sängar) SEK 55 400
C: Dubbelhytt (dubbelsäng) 55 400
B: Dubbelhytt Superior (stor dubbelsäng) SEK 62 400
A: Redarhytt m sittgrupp (stor dubbelsäng) SEK 67 400
E: Enkelhytt SEK 85 400
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Däck 3

Däck 4
Datum: 31 maj - 8 juni 2018.
Resans längd. 9 dagar. 
Gruppens storlek: Max 53 passagerare.
Boende: Hytt ombord på Sea Endurance, hotell. 
Transportmedel: Expeditionsfartyg, gummibåt.
Pris: Från SEK 45 400 per person.

PRISET INKLUDERAR: Flyg Stockholm - Oslo - Long yearbyen 
tur och retur . 7 nätter ombord på Sea Endurance . 1 natt på 
hotell i Longyearbyen . Lunch dag 2 . Alla måltider ombord 
. Kaffe, te och kakor . En erfaren expeditionsledare . Både 
svensk- och engelsktalande guider . Joakim Odelberg som 
föreläsare och inspiratör . Guidning ombord och iland . Alla 
utflykter . Omfattande informationsmaterial innan avresa. 

PRISET INKLUDERAR INTE: Reseförsäkring och avbeställnings-
skydd . Den sedvanliga dricksen till fartygets besättning . 
Personliga utgifter i bar och shop

På Sea Endurance erbjuder vi alltid möjligheten att boka 
del i hytt då många av våra kunder reser på egen hand. Alla 
hytter har fönster samt privat dusch/WC. 

Du behöver inte vara prenumerant för att boka denna resa.



Box 180, 401 23 Göteborg
Besöksadress: Stora Nygatan 29, Göteborg
Tel: 031-333 17 30
E-post: info@polarquest.se
www.polarquest.se

FOTO: ADAM RHEBORG (FRAMSIDA, S 3 & S 4 ÖVRE MITTEN), ADRIAN NORDENBORG 
(S 5), ARNE NÆVRA (S 4 MITTEN MITTEN), ERIK EDVARDSSON (S 2 ÖVRE MITTEN, 
S 3 ÖVRE VÄNSTER & S 4 MITTEN HÖGER), JONAS SUNDQUIST (MITTEN MITTEN), 
J-P LAHALL (S 4 ÖVRE VÄNSTER & ÖVRE HÖGER), MAGNUS LUNDGREN (S 3 
ÖVRE HÖGER & MITTEN HÖGER), MAURIZIO BIANCARELLI (BAKSIDA), OLLE 
CARLSSON (S 4 MITTEN VÄNSTER).


