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LOFOTEN, BJÖRNÖN & SVALBARD - VÅR PÅ SVALBARD - SVALBARDSÄVENTYR - EXPEDITION SVALBARD

SVERIGES POLARSPECIALIST SEDAN 1999
I 20 år har vi tagit äventyrslystna resenärer till den arktiska ögruppen Svalbard. Från maj till september färdas våra tre små
expeditionsfartyg genom denna vildmark som karaktäriseras av sagolika fjordar, gnistrande glaciärer och dramatiska bergskedjor.
Här sjuder fågelbergen av liv, valrossar vilar sig på stränderna och valar söker efter föda, medan Arktis konung, isbjörnen, vandrar
över isarna. Du behöver inte vara forskare eller professionell äventyrare för att följa med, det räcker att du tycker om stora djur- och
naturupplevelser! Med PolarQuest är varje resa unik och vi strävar alltid efter att du ska få uppleva ditt livs resa. När du ringer till
oss får du tala med personal som alla har varit på Svalbard och kan svara på dina frågor om ditt stora äventyr. Välkommen ombord!

SMÅ EXPEDITIONSFARTYG - STORA ÖGONBLICK
Våra expeditionsfartyg är bekväma, tar endast 12 eller 53 passagerare och
erbjuder en helt annan upplevelse än vad ett större fartyg gör. Vi kan nå
platser som annars är svåra eller omöjliga att ta sig till, alla kan gå iland
samtidigt och vi kan maximera tiden under utflykterna så att du får ut så
mycket som möjligt av din resa. Att resa genom Svalbards otämjda vildmark

med ett litet expeditionsfartyg handlar om att ständigt vara beredd på det
oförutsägbara. Ingen ombord vet exakt vad som väntar runt hörnet eller nästa
dag, då rutten styrs av väder och vind, is och djurmöten. Kanske blir du väckt
tidigt om morgonen, eller mitt i den ljusa natten, om bryggan har skådat något
spännande föröver. Nedan finner du våra tre fartyg (läs mer på s 14 - 19).

M/S QUEST - 53 PASSAGERARE

M/S STOCKHOLM - 12 PASSAGERARE

M/S SJØVEIEN - 12 PASSAGERARE

M/S Quest är ett hemtrevligt fartyg som byggdes
i Danmark 1992 och startade sin karriär på
Svalbard 2008. Fartyget erbjuder flera olika
hyttkategorier, stora däckutrymmen och en
panoramalounge med vidunderlig utsikt över det
omgivande polarlandskapet.

M/S Stockholm är ett K-märkt fartyg,
byggt 1953 och inrett i klassisk stil med
mässingsdetaljer och trädäck. Efter 20 år på
Svalbard kan hon ta sig till platser som inget
annat fartyg kan. Svensktalande kapten och
besättning.

M/S Sjøveien byggdes 1964 och efter att
ha använts som hotellfartyg de senaste åren
restaurerades hon totalt och startade 2017 sin
karriär som ett litet, exklusivt expeditionsfartyg på
Svalbard. Fartyget erbjuder fantastiska träddäck
och rymliga hytter.
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ZOCIACERNA - NYCKELN TILL NÄRA UPPLEVELSER
En av hemligheterna bakom expeditionskryssningarna är våra
stabila gummibåtar (Zodiacer). Med dessa kan vi kryssa fram längs
glaciärer, navigera bland isberg och ta oss iland för att utforska
det unika djurlivet och den mäktiga naturen på nära håll. Målet
är att varje dag göra landstigningar eller gummibåtskryssningar.

SVENSK- OCH ENGELSKTALANDE GUIDER
Vi vet att det viktigaste av allt är kunniga, entusiastiska guider
som har ett brinnande intresse för Svalbard. Vi ställer även
höga krav på våra guider när det gäller säkerhetsutbildning.
På våra expeditioner reser du alltid med både svensk- och
engelsktalande färdledare som lär dig mer om Svalbards
historia, natur och djurliv.

”Våra skyhöga förväntningar överträffades
med råge. Vilken oslagbar naturupplevelse,
vilka trevliga medpassagerare, vilken härlig
besättning. Och vilket helt underbart
guideteam; så proffsiga, så kunniga och så
varmt mänskliga. Ett gäng personligheter vi
minns med stor värme. Vi kände verkligen
att all personal ombord gjorde allt för att
vi skulle få ut så mycket som möjligt av
vår resa. Stor eloge även till er på kontoret
i Göteborg för positivt och mycket trevligt
tillmötesgående. Stort tack till er alla! ”

”Har kommit hem från Svalbard, den mest
fantastiska resa vi varit med om. Helt
otroligt fin! Allt vi har fått vara med om
och fått se, och med VÄRLDENS BÄSTA
guider. De har bjudit på sig, gett ALLT för
att alla skulle få ut så mycket som det bara
gick av resan. Inget har varit omöjligt för
dem! En eloge till guiderna som gjort det
så fantastiskt för alla oss ombord.”
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”Sitter just och tittar på bilderna från
den underbara resa vi hade. Vi har rest
en hel del i olika världsdelar men denna
resa tar nog förstaplatsen! Vanligtvis har
vi haft jätteduktiga guider, en på 8-26
deltagare, men 5 superproffs fördelade på
50 “turister” som vi hade på Svalbard tar
nog förstapriset! ”
/ Christer och Kerstin Mattsson

/ Hans Walther och Ewa Fernqvist

/ Agneta och Andrea Gadnert
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LOFOTEN, BJÖRNÖN & SVALBARD

Följ med på en spännande expeditionskryssning längs Lofotens dramatiska kust
och sagolikt vackra fjordar, via den sällan besökta Björnön och vidare till Arktis
pärla Svalbard. Det är en händelserik tid på året, havsörnarna cirkulerar Lofoten
och ibland skådas val. Björnöns dramatiska fågelberg med tiotusentals högröstade
individer sjuder av liv och Svalbard hälsar både oss och våren välkomna med
isformationer, midnattssol och pampiga fjäll inbäddade i ett vackert snötäcke.

LOFOTEN,
BJÖRNÖN &
SVALBARD

SVALBARD

Longyearbyen

Hornsund

Storfjorden

Björnön

Dag 1: Bodø
Vi anländer till Bodø och på eftermiddagen går
vi ombord på vårt expeditionsfartyg M/S Quest
där vi hälsas välkomna av guider och besättning.
Efter att ha kastat loss går färden mot Lofotens
dramatiska öar ytterst i väst.
Dag 2: Vedøya - Reine
Efter frukost gör vi en första färd i våra stabila
gummibåtar runt spektakulära Vedøya med sina
tiotusentals häckande havsfåglar. Här syns ibland
även havsörn. Vår färd går utefter sydsidan av det
som i folkmun kallas Lofotväggen, en vidsträckt
samling bergiga öar som ståtligt reser sig ur havet.
Vi går iland och utforskar den lilla fiskebyn Reine
som stillsamt blickar ut över Kirkefjorden. Reine
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har, med sina karaktäristiska trähus inramade av
dramatiska bergstoppar, röstats fram till Norges
vackraste plats. Här beger vi oss även ut i våra
gummibåtar för att utforska omgivningarna.
Dag 3: Nusfjord - Trollfjorden
Under förmiddagen gör vi ett besök i Nusfjord
som är ett av de mest välbevarade och genuina
fiskesamhällena i området, uppfört på UNESCOs
världsarvslista över unik trähusbebyggelse. Här
går vi iland och vandrar genom den pittoreska lilla
byn där den historiska atmosfären med torskfisket
i centrum är påtaglig. Vi fortsätter vår seglats
utefter Lofotväggen och vidare genom Trollfjorden
som är lika magisk som namnet antyder. Lite
senare beger vi oss ut till havs och sätter kurs
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mot Björnön. Redan efter ett par timmar till sjöss
når vi välkända valskådarområden som sträcker
sig utefter kontinentalsockeln. Under vår färd har
vi goda chanser att se val och vi håller ständigt
utkik ute på däck.
Dag 4: Barents hav
Vi fortsätter till havs mot nordligare breddgrader.

Under intressanta föreläsningar ombord får vi en
introduktion till Björnöns spännande historia.
Givetvis fortsätter vi att spana efter val!
Dag 5: Björnön
Med våra solida gummibåtar utforskar vi denna
fascinerande klippö mitt ute i Barents hav. Dess
avlägsenhet gör att få fartyg per år har möjlighet
att stanna till för ett besök. På de 400 meter
lodräta klipporna hittar vi en av norra Atlantens
största havsfågelkolonier. Här häckar tiotusentals
sillgrisslor samt lunnefågel, tordmule, tobisgrissla,
tretåig mås och vittrut. Vårt mål är att även gå
iland och utforska Björnön till fots. Vi fortsätter
sedan vår färd in i de arktiska farvattnen och vårt
nästa mål är ögruppen Svalbard – en av världens
mest storslagna vildmarker, belägen mitt emellan
Norges fastland och Nordpolen.
Dag 6 - 9: Svalbard
Det är tidigt på säsongen och vår exakta färdplan
de kommande dagarna påverkas av väder och
isförhållanden. Målsättningen är att varje dag
göra landstigningar eller utflykter med gummibåt
och följande är endast exempel på platser vi kan

komma att besöka:
Storfjorden & Edgeøya
I den vidsträckta Storfjorden mellan Edgeøya och
Spetsbergen ligger det ofta drivis så här års. Vi
försöker ta oss så långt norrut vi kan. På Edgeøya
finns lämningar efter de första pomorerna som
kom till Svalbard på 1600-talet. Dessa ryska
fångstmän kom hit för att jaga isbjörn, säl och ren.
På den södra delen av Spetsbergen ligger Isbukta.
I denna spektakulära bukt njuter vi av storslagna
vyer över snötäckta bergstoppar och Vasil’evbreens
mäktiga glaciärfront. Bukten är också ett populärt
tillhåll för tärnmås, labb och storsäl.
Hornsund & Bellsund
Majestätiska Hornsund utgörs av flera storslagna
fjordar på Spetsbergens sydvästkust, där
glaciärer kalvar ut magiskt blåskimrande isberg.
Detta är ett favorittillhåll för en del av Svalbards
många isbjörnar och har vi tur kanske en av dem
lufsar fram på fjordisen. På bergssluttningarna
vid
vackra Vårsolbukta i Bellsund häckar
alkekungar i tiotusental. Vi går iland och vandrar
över tundran upp mot fågelberget, där vi på nära

håll kan njuta av hur dessa charmiga fåglar
cirkulerar runt oss.
Isfjorden
Vid inloppet till Isfjorden ligger det karaktäristiska
fågelberget Alkhornet, en spetsig, flera hundra
meter hög klippa. Här går vi iland för att njuta av
den snötäckta tundran och fågellivet med vitkindad
gås, spetsbergsgrisslor, vittrutar, snösparvar och
tiotusentals tretåiga måsar. I klippskrevorna runt
fågelberget har flera polarrävar sina lyor och har
vi tur får vi se dessa söta, små djur som frenetiskt
letar efter mat.
Dag 10: Longyearbyen
På morgonen lämnar vi fartyget i Svalbards
huvudort Longyearbyen och påbörjar hemresan.
Läs mer om fartyget M/S Quest, datum och priser
på s 14 - 15.
Vänligen observera: Vår exakta rutt beror helt på
väder, isförhållanden och djurmöten. Vi strävar
alltid efter att maximera er upplevelse. Flexibilitet
är nyckeln till en lyckad expedition!
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VÅR PÅ SVALBARD

I maj bjuds Svalbards besökare på en förunderlig renhet, vackra pastellfärger och
makalösa vyer. Midnattssolens strålar faller på gnistrande isformationer, fjordisen ligger
tjock och bergstopparna är snötäckta. Det är vår i Arktis och det är en mäktig upplevelse
att vara där när Svalbard vaknar till liv. Isbjörnens årsungar är små, fjällräven och
svalbardsrenen bär fortfarande vinterskrud och säl och valross ses ofta vila på isarna.
Alkekungen och spetsbergsgrisslan är på plats i sina sommarbostäder och fågelbergen
sjuder av liv. Det är även en bra tid för att se praktejder och fjällripa.
Med våra gummibåtar utforskar vi det sagolika
vinterlandskapet i några av Svalbards vackraste
fjordar och vi gör landstigningar så ofta isen
tillåter oss.
Dag 1: Longyearbyen
Vi anländer till Svalbards huvudort Longyearbyen
och checkar in på vårt hotell.
Dag 2 - 8: Svalbard
Vi inleder vistelsen med att utforska Longyearbyen.
Under eftermiddagen går vi ombord på fartyget
M/S Quest och expeditionskryssningen kan starta.
Kanske hinner vi med ett första strandhugg
innan vi beger oss antingen söderut eller norrut,
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beroende på is och vindförhållanden. Nu reser vi
i sann expeditionsanda och följande är endast
exempel på platser vi kan komma att besöka:
Alkhornet
Vid inloppet till Isfjorden ligger det karaktäristiska
fågelberget Alkhornet, en spetsig, flera hundra
meter hög klippa. Här syns ofta vitkindade gäss,
spetsbergsgrisslor, vittrutar, snösparvar och tretåiga
måsar. I klippskrevorna runt fågelberget har flera
polarrävar sina lyor och har vi tur får vi se dessa
söta, små djur som frenetiskt letar efter mat.
Prins Karls Forland
Denna långsmala ö längs Spetsbergens västkust

Storøya
Kvitøya
(Vitön)
Nordaustlandet

Dan skøya
Spetsbergen

Longyearbyen

Hornsund
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är täckt av en magnifik, snöklädd bergskedja.
Ön är hemvist för både valrossar, polarrävar,
knubbsälar och havsfåglar.
Kongsfjorden och Krossfjorden
I bildsköna Kongsfjorden ligger den lilla
forskarbyn Ny-Ålesund, känd som startplatsen 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 tretåig mås.
Raudfjorden
Den natursköna Raudfjorden karaktäriseras av
många glaciärer och är ett favorittillhåll för säl.
Klipporna och stränderna bjuder även på ett
sjudande fågelliv.
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 isvandring
som tog dem till Vitön, där deras kvarlevor
återfanns först 33 år senare. I Virgohamna på
Danskøya finns rester av ballonghuset och högar
med de järnfilspån som männen blandade med
svavelsyra för att framställa ballongens vätgas.

Bellsund
På bergssluttningarna vid vackra Vårsolbukta
i Bellsund häckar alkekungar i tiotusental. Vi
går iland och vandrar över tundran upp mot
fågelberget, där vi på nära håll kan njuta av hur
dessa charmiga fåglar cirkulerar runt oss.
Hornsund
Majestätiska Hornsund utgörs av flera storslagna
fjordar på Spetsbergens sydvästkust, där
glaciärer kalvar ut vackra, blåskimrande isberg.
På fjordisen brukar storsälen hålla till och ibland
seglar valrossar förbi oss, vilandes på ett bekvämt
isflak. Detta är ett favorittillhåll för en del av
Svalbards många isbjörnar och har vi tur kanske
någon av dem lufsar fram på fjordisen.
Dag 9: Longyearbyen
Tidigt på morgonen kliver vi av vårt expeditionsfartyg och påbörjar vår resa hem.

Läs mer om fartyget M/S Quest, datum och priser
på s 14 - 15.
Vänligen observera:
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!

Snöskor
För den aktiva finns möjlighet till uppfriskande
vandringar med snöskor i mindre grupper.
Detta är en aktivitet som kräver god fysik.
Denna aktivitet är dock helt beroende på
väder och landstigningsplatser.
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SVALBARDSÄVENTYR
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.

Storøya
Kvitøya
(Vitön)
Nordaustlandet

Dan skøya
Spetsbergen

Longyearbyen

Hornsund

Dag 1: Longyearbyen
Vi anländer till Svalbards huvudort Longyearbyen
och checkar in på vårt hotell.
Dag 2 - 8: Svalbard
Vi inleder vistelsen med att utforska Longyearbyen. Under eftermiddagen går vi ombord
på vårt expeditionsfartyg och seglar ut genom
Isfjorden. Vi befinner oss nu i en del av världen
där naturens krafter råder och vår exakta färdplan
de kommande dagarna påverkas av väder och
isförhållanden. Målsättningen är att varje dag
göra landstigningar eller gummibåtskryssningar.
Följande är endast exempel på platser vi kan
komma att besöka:
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Prins Karls Forland
Denna långsmala ö längs Spetsbergens västkust
är täckt av en magnifik, snöklädd bergskedja.
Ön är hemvist för både 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 isvandring som tog dem till Vitön, där
deras kvarlevor återfanns först 33 år senare.
I Virgohamna på Danskøya finns rester av

SVALBARD

ballonghuset 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 startplatsen
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 Lilliehöökglaciären som
sträcker sig över fyra kilometer.
Den natursköna Raudfjorden karaktäriseras
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
och påbörjar vår resa hem.
Läs mer om våra fartyg, datum och priser på
s 14 - 19.
Vänligen observera:
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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EXPEDITION SVALBARD
Under juli månad är det arktisk sommar, fjällfloran blommar och midnattssolen står
högt i skyn. Kanske har isen i de östra delarna av Svalbard börjat dra sig tillbaka,
vilket ger oss goda möjligheter att nå lite mer outforskade områden. I slutet av
augusti börjar solen närma sig horisonten och arkipelagen förbereder sig sakta för
polarnatten. Då kan vi njuta av ett varmt fotoljus och magnifika solnedgångar. Med
tio nätter ombord på fartyget finns det gott om tid för stora upplevelser.

Storøya
Kvitøya
(Vitön)
Nordaustlandet

Dan skøya
Spetsbergen

Longyearbyen

Hornsund

Dag 1: Longyearbyen
Vi anländer till Longyearbyen, går ombord på
vårt expeditionsfartyg och seglar ut ur Isfjorden.
Dag 2 - 10: Svalbard
Vi befinner oss nu i en del av världen där
naturens krafter råder och vi vill poängtera att vår
exakta färdplan de kommande dagarna påverkas
av väder och isförhållanden. Målsättningen
är att varje dag göra landstigningar eller
gummibåtskryssningar. Detta är exempel på
platser vi kan komma att besöka:
Västra Spetsbergen
Forskarbyn Ny-Ålesund ligger i bildsköna Kongsfjorden och består av en liten samling hus i
klara färger. Härifrån startade polarhjältarna
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Amundsen och Nobile sina djärva försök att
flyga till Nordpolen.
Lite längre norröver ligger Danskøya. Det
var från denna ö Ingenjör Andrée och hans två
följeslagare startade sin ödesdigra ballongfärd
och i Virgohamna finns fortfarande lämningar
efter expeditionen, som tyst berättar om
männens öde.
Svalbards sagolika fjordar
Längs Svalbards kuster finns en mängd
magnifika fjordar som alla hyser ett rikt djurliv.
Kanske besöker vi några av följande:
I Krossfjorden njuter vi av den vackert
skulpterade fronten på 14-juliglaciären. På
klipporna vid sidan av den isblå glaciären

SVALBARD

häckar spetsbergsgrisslor och tretåiga måsar.
Fortsätter vi ännu längre in i fjordsystemet når
vi Lilliehöökfjorden. Här ligger ofta fjordisen tät
framför den makalöst vackra Lilliehöökglaciären
som sträcker sig över fyra kilometer.
Den natursköna Raudfjorden karaktäriseras
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 längst in i fjorden ligger den
spektakulära Monacoglaciären.
Hinlopen och Alkefjellet
Har vi tur släpper isen in oss i Hinlopen och
under goda förhållanden når vi Alkefjellet,
en lodrät och spektakulär basaltklippa som
utgör häckningsplats för närmare 200 000
spetsbergsgrisslor. Kanske seglar vi vidare in i
vackra Palanderbukta på Nordaustlandet.
Östra Svalbard
Nordaustlandet är en imponerande ö, täckt av
en enorm inlandsis. Ön fascinerar både natur-

och historieintresserade. Här finns milslånga
glaciärfronter med smältvattenfall. Barentsøya
och Edgeøya söder om Nordaustlandet bjuder på
magnifika landskap och vidsträcka tundraslätter.
Här har vi goda chanser att se isbjörn, valross,
polarräv och svalbardsren.
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 många isbjörnar och storsälen
ses ofta vila på isflaken.
Dag 11: Longyearbyen
På morgonen kliver vi av vårt expeditionsfartyg
och påbörjar vår resa hem.

Läs mer om våra fartyg, datum och priser på
s 14 - 19.
Vänligen observera:
Vår 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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SVALBARDSSÄSONGEN - NÄR SKA JAG ÅKA?
En sommarsemester i Arktis innebär många
timmars ljusterapi. Midnattssolen lyser över
Svalbard från mitten av april till slutet av augusti.
Om vintern ligger Svalbard inbäddat i mörker
under ett täcke av is och snö, men under de
ljusa vår- och sommarmånaderna bryts packisens
grepp om öarna. Miljontals havsfåglar söker
sig in mot sina traditionella boplatser och hela
arkipelagen sjuder av liv. Ögruppen är belägen
mellan latitud 74°N och 81°N, men har ett milt
klimat jämfört med andra landområden på samma
nordliga breddgrad. Detta har vi Golfströmmen att
tacka för. Medeltemperaturen ligger mellan -5°C
och +5°C under maj till september. Kom dock ihåg
att ingen säsong i Arktis är den andra lik och exakt
hur de olika månaderna ser ut just detta år går inte
att förutspå. Följande är en generell beskrivning av
månaderna maj till augusti på Svalbard:
Maj och juni bjuder på vackra vinterlandskap
och en förunderlig renhet. Det är fortfarande vår
i Arktis, fågelbergen sjuder av liv, isbjörnens
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årsungar är små och ibland syns både säl och
isbjörn på fjordisen framför glaciärerna. Den
mäktiga packisen är inte långt bort.
Från slutet av juni till början av augusti
råder en kort och intensiv sommar. Isen släpper
sitt grepp om öarna vilket gör det möjligt att
komma längre österut i arkipelagen. Valar syns
ofta i vattnen och på land blir allt större områden
snöfria vilket gör fler landstigningar och längre
vandringar möjliga. Blommornas färgprakt är
enastående.
Hösten kommer till Svalbard sent i augusti.
Isen har dragit sig ännu längre bort och det är
nu det snöfria landskapet syns som tydligast.
Tundran börjar skifta i höstfärger och arkipelagen
bjuder på många fina solnedgångar. För dem som
är fotointresserade kan ljuset vara magiskt. Efter
mitten av augusti kan man få se ismåsens ungar
medan andra fågelarter börjar förbereda sin flytt.
Grönlandssälar syns ofta i grupper och det är
möjligt att se valrosshonor med ungar.

”Vår oförglömliga resa till de spetsiga
bergens land i juni överträffade allt
vad vi föreställt oss och allt vi upplevt
hittills. En kylig upplevelse av en sällsynt
skönhet som etsat sig fast i minnet för
alltid. Och vilken tur vi hade att komma
så nära bland annat sälar, valrossar och
isbjörnar. Den ena höjdpunkten efter
den andra. Våra duktiga guider var
utomordentligt kunniga, hjälpsamma och
de hade en stor portion humor. Så roligt
vi hade! Inte att förglömma den goda
maten! Allting var perfekt. Vi kommer
med glädje att göra propaganda för
PolarQuest inom vår bekantskapskrets.
Tack för denna otroliga resa!”
/ Gunvor och Jürg Schoch

HUR KLÄR MAN SIG?

AKTSAMHET - AECO

Vädret under sommarmånaderna är relativt stabilt även om både dimma,
regn och snöfall förekommer. Mycket lite nederbörd faller på Svalbard, där
stora delar kan klassas som arktisk öken. För att delta på våra expeditioner
behövs ett varmt underställ, rejäla mellanlager, vind- och vattentät jacka
och byxa och ett par högskaftade gummistövlar. Varma sockor och tjocka
sulor är också att rekommendera, likaså en varm mössa, halsduk och varma,
vindtäta vantar. Ta gärna med en bra kikare! Mer avancerat än så är det inte.
När du bokar en resa med oss får du en utrustningslista där vi ger dig tips
på kläder och utrustning att ta med på expeditionen.

Arktis miljö är ömtålig och PolarQuest strävar alltid efter att påverka
den känsliga miljön så lite som möjligt. Vi är stolta medlemmar i AECO
(Association of Arctic Expedition Cruise Operators), en organisation som
arbetar aktivt för att främja hållbart resande i Arktis. Som modern polarfarare
hoppas vi att du ska få uppleva mycket, ha roligt, känna nyfikenhet och
samtidigt agera respektfullt. Väl hemma igen önskar vi att du blir en god
ambassadör för polartrakterna. En ökad medvetenhet om den unika och
ömtåliga naturen i Arktis kan förhoppningsvis leda till ett ökat engagemang
och en livsstil som bidrar till att naturens storverk får leva vidare.
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FARTYGET M/S QUEST ( F.D. SEA ENDURANCE, 53 PASSAGERARE)
ETT BEKVÄMT EXPEDITIONSFARTYG
MED EN HEMTREVLIG ATMOSFÄR
M/S Quest byggdes i Danmark 1992 för att trafikera Grönlands kuster och
2008 startade hon sin karriär som litet och bekvämt expeditionsfartyg. År
2004/2005 restaurerades hon totalt invändigt och 2018 genomgår hon en
upprustning av passagerarutrymmena. M/S Quest tar 53 passagerare i 26
hytter, alla med havsutsikt och privat dusch/WC. Trippelhytterna på däck
tre har våningssängar, medan 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. Redarhytten har dubbelsäng, två stora
fönster, en separat sittgrupp samt TV. I fartygets matsal serveras god mat
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 en välsorterad
bar och ett litet bibliotek med 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 och det råder
en mycket hemtrevlig atmosfär. På M/S Quest finns det fem gummibåtar
och fem svensk- och engelsktalande guider.
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Trippelhytt.

M/S Quest har rymliga observationsdäck och en smidig anordning som gör att man
lätt kommer ner i Zodiacerna.

402 401

”Nyss hemkommen från en helt otrolig resa och måste få berätta för er hur
bra det har varit… På denna expedition har allt varit suveränt. Vår kapten
och hans besättning var makalösa, servering och städ gjorde allt för att vi
skulle vara mätta och nöjda, våra guider var i världsklass. De kunde svara på
allt och de tog sitt jobb på ett oerhört proffsigt och seriöst sätt. Tack för en
oerhört välplanerad resa!” / Caroline och Jörgen Bragnell

Fartygets lounge erbjuder panoramautsikt.

RESOR, DATUM & PRISER MED M/S QUEST
LOFOTEN, BJÖRNÖN
& SVALBARD
Resans längd: 10 dagar.
Datum: 6 - 15 maj, 2019.
Gruppens storlek: Max 53 passagerare.
Boende: Hytt ombord på M/S Quest.
Transportmedel: Expeditionsfartyg,
gummibåt.
Pris: Från SEK 33 900 per person.
I PRISET INGÅR:
9 nätter ombord på M/S Quest . Alla måltider
ombord . Kaffe och te . En erfaren expeditionsledare
samt svensk- och engelsktalande guider . Guidning
ombord och iland . Alla utflykter . Omfattande
informationsmaterial innan avresa och en illustrerad
loggbok efter hemkomst

VÅR PÅ SVALBARD

SVALBARDSÄVENTYR

EXPEDITION SVALBARD

Resans längd: 9 dagar.
Datum: 14 - 22 maj, 21 - 29 maj,
28 maj - 5 juni, 2019.
Gruppens storlek: Max 53 passagerare.
Boende: Hytt ombord på M/S Quest, hotell.
Transportmedel: Expeditionsfartyg,
gummibåt.
Pris: Från SEK 36 900 per person.

Resans längd: 9 dagar.
Datum: 4 - 12 juni, 11 - 19 juni, 2019.
Gruppens storlek: Max 53 passagerare.
Boende: Hytt ombord på M/S Quest, hotell.
Transportmedel: Expeditionsfartyg,
gummibåt.
Pris: Från SEK 40 900 per person.

Resans längd: 11 dagar.
Datum: 5 - 15 juli, 15 - 25 juli, 4 - 14 aug,
14 - 24 aug, 24 aug - 3 sep, 2019.
Gruppens storlek: Max 53 passagerare.
Boende: Hytt ombord på M/S Quest.
Transportmedel: Expeditionsfartyg,
gummibåt.
Pris: Från SEK 53 900 per person.

I PRISET INGÅR:
7 nätter ombord på M/S Quest . 1 natt på hotell i
Longyearbyen . Lunch dag 2 . Alla måltider ombord
. Kaffe och te . En erfaren expeditionsledare samt
svensk- och engelsktalande guider . Guidning
ombord och iland . Alla utflykter . Omfattande
informationsmaterial innan avresa och en
illustrerad loggbok efter hemkomst

I PRISET INGÅR:
7 nätter ombord på M/S Quest . 1 natt på
hotell i Longyearbyen . Lunch dag 2 . Alla
måltider ombord . Kaffe och te . En erfaren
expeditionsledare samt svensk- och engelsktalande guider . Guidning ombord och iland
. Alla utflykter . Omfattande informationsmaterial innan avresa och en illustrerad loggbok
efter hemkomst

I PRISET INGÅR:
. Alla
10 nätter ombord på M/S Quest
måltider ombord . Kaffe och te . En erfaren
expeditionsledare samt svensk- och engelsktalande guider . Guidning ombord och iland .
Alla utflykter . Omfattande informationsmaterial
innan avresa och en illustrerad loggbok efter
hemkomst

I PRISET INGÅR INTE:
Flyg till/från Longyearbyen . Reseförsäkring och
avbeställningsskydd . Den sedvanliga dricksen
till fartygets besättning . Personliga utgifter i

Personliga utgifter i bar och shop

I PRISET INGÅR INTE:
Flyg till/från Longyearbyen . Reseförsäkring och
avbeställningsskydd . Den sedvanliga dricksen
till fartygets besättning . Personliga utgifter i
bar och shop

bar och shop

I PRISET INGÅR INTE:
Flyg till/från Longyearbyen . Reseförsäkring och
avbeställningsskydd . Den sedvanliga dricksen
till fartygets besättning . Personliga utgifter i
bar och shop

Läs mer om resan på s 4 - 5.

Läs mer om resan på s 6 - 7.

Läs mer om resan på s 8 - 9.

Läs mer om resan på s 10 - 11.

I PRISET INGÅR INTE:
Flyg till Bodø och från Longyearbyen .
Reseförsäkring och avbeställningsskydd . Den
sedvanliga dricksen till fartygets besättning .

Hyttkategori

Pris per person i SEK

Hyttkategori

Pris per person i SEK

Hyttkategori

Pris per person i SEK

Hyttkategori

Pris per person i SEK

F: Trippelhytt (våningssängar)

33 900

F: Trippelhytt (våningssängar)

36 900

F: Trippelhytt (våningssängar)

40 900

F: Trippelhytt (våningssängar)

53 900

E: Dubbelhytt (2 separata sängar)

39 900

E: Dubbelhytt (2 separata sängar)

43 900

E: Dubbelhytt (2 separata sängar)

48 900

E: Dubbelhytt (2 separata sängar)

65 900

D: Dubbelhytt Plus (2 separata sängar)

42 900

D: Dubbelhytt Plus (2 separata sängar)

45 900

D: Dubbelhytt Plus (2 separata sängar)

50 900

D: Dubbelhytt Plus (2 separata sängar)

68 900

C: Dubbelhytt (dubbelsäng)

42 900

C: Dubbelhytt (dubbelsäng)

45 900

C: Dubbelhytt (dubbelsäng)

50 900

C: Dubbelhytt (dubbelsäng)

68 900

B: Dubbelhytt Superior (dubbelsäng*)

46 900

B: Dubbelhytt Superior (dubbelsäng*)

52 900

B: Dubbelhytt Superior (dubbelsäng*)

57 900

B: Dubbelhytt Superior (dubbelsäng*)

74 900

A: Redarhytt m sittgrupp (dubbelsäng) 50 900

A: Redarhytt m sittgrupp (dubbelsäng) 57 900

A: Redarhytt m sittgrupp (dubbelsäng) 62 900

A: Redarhytt m sittgrupp (dubbelsäng) 80 900

E: Enkelhytt		

E: Enkelhytt		

E: Enkelhytt		

E: Enkelhytt

67 900

74 900

80 900

109 900

DELA HYTT: Du kan alltid boka del i hytt på M/S Quest. FLYG: Vi erbjuder gruppflyg (begränsat antal platser) i anslutning till dessa resor med M/S Quest. Kontakta oss för mer information!
DINA PENGAR ÄR SKYDDADE. PolarQuest ställer garanti till Kammarkollegiet i enlighet med resegarantilagen. Det innebär att dina inbetalade pengar är skyddade fram till dess att resan är genomförd i sin helhet.
* separerbar dubbelsäng
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FARTYGET M/S STOCKHOLM (12 PASSAGERARE)
ETT FARTYG AV MARITIMHISTORISK DIGNITET SOM
ÄLSKAS AV MÅNGA
M/S Stockholm är ett K-märkt, klassiskt fartyg som byggdes åt Sjöfartsverket
på Helsingborgs varv år 1953. År 1998 restaurerades hon och startade sin
karriär som bekvämt polarfartyg. M/S Stockholms blott 12 passagerare bor i
dubbelhytter med våningssäng. Alla hytter har små, runda fönster (ventiler)
samt privat dusch/WC. Hon är ett hemtrevligt fartyg av maritimhistorisk
dignitet, inredd i klassisk stil med mässingsdetaljer och vackra trädäck.
Maten håller hög klass och alla drycker inklusive vin, öl och drinkar
ingår i resans pris. En resa med M/S Stockholm är en unik upplevelse,
det råder en familjär stämning ombord, så som det blir med endast 12
passagerare. Fartygets ägare och besättning har mångårig erfarenhet från
Svalbard och arbetar aktivt för att göra varje expedition unik. Det är inte
bara passagerarna som förundras över Svalbards storslagna natur och
djurliv. Även den svenska besättning som arbetar ombord har entusiastiskt
sökt sig hit. Efter 20 år på Svalbard kan hon ta sig till platser som inget
annat fartyg kan. Resorna med M/S Stockholm i denna orörda natur väcker
starka känslor hos alla som har förmånen att följa med - det är helt enkelt
svårslaget! På M/S Stockholm finns det två gummibåtar och två svenskoch engelsktalande guider.

Mysiga hytter med våningssäng.

Du tas omhand av en fantastisk besättning.

Det är med små expeditionsfartyg som vi får de mest exklusiva naturupplevelserna.
21
Övre däck

22

23

Huvuddäck

25 26 27
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RESOR, DATUM & PRISER MED M/S STOCKHOLM
SVALBARDSÄVENTYR

EXPEDITION SVALBARD

Resans längd: 9 dagar.
Datum: 14 - 22 maj, 17 - 25 juni, 2019.
Gruppens storlek: Max 12 passagerare.
Boende: Hytt ombord på M/S Stockholm, hotell.
Transportmedel: Expeditionsfartyg, gummibåt.
Pris: SEK 59 900 per person.

Resans längd: 11 dagar.
Datum: 25 juni - 5 juli, 15 - 25 juli,
25 juli - 4 aug, 4 - 14 aug, 28 aug - 7 sep,
7 - 17 sep, 2019.
Gruppens storlek: Max 12 passagerare.
Boende: Hytt ombord på M/S Stockholm.
Transportmedel: Expeditionsfartyg, gummibåt.
Pris: SEK 76 900 per person.

I PRISET INGÅR:
7 nätter ombord på M/S Stockholm . 1 natt på hotell
i Longyearbyen . Lunch dag 2 . Alla måltider ombord
. All dryck inklusive vin och öl till maten samt drinkar
. Den sedvanliga dricksen till fartygets besättning . En
expeditionsledare och en guide . Guidning ombord och
iland . Alla utflykter . Omfattande informationsmaterial
innan avresa och en illustrerad loggbok efter hemkomst
I PRISET INGÅR INTE:
Flyg till/från Longyearbyen
avbeställningsskydd

.

Reseförsäkring

och

Läs mer om resan på s 8 - 9.

I PRISET INGÅR:
10 nätter ombord på M/S Stockholm . Alla måltider .
All dryck inklusive vin och öl till maten samt drinkar .
Den sedvanliga dricksen till fartygets besättning . En
expeditionsledare och en guide . Guidning ombord och
iland . Alla utflykter . Omfattande informationsmaterial
innan avresa och en illustrerad loggbok efter hemkomst
I PRISET INGÅR INTE:
Flyg till/från Longyearbyen
avbeställningsskydd

.

Reseförsäkring

och

Läs mer om resan på s 10 - 11.
Hyttkategori

Pris per person i SEK

Dubbelhytt (våningssäng, privat dusch/WC)
Enkelhytt (privat dusch/WC)

59 900
113 900

Hyttkategori

Pris per person i SEK

Dubbelhytt (våningssäng, privat dusch/WC)
Enkelhytt (privat dusch/WC)

DINA PENGAR ÄR SKYDDADE
PolarQuest ställer garanti till Kammarkollegiet i enlighet med resegarantilagen. Det innebär att dina
inbetalade pengar är skyddade fram till dess att resan är genomförd i sin helhet.

76 900
145 900

Ombord på M/S Stockholm njuter vi av den arktiska stillheten, magnifika
vyer och trevligt sällskap.

”Tack för en fantastisk resa! Verkligen en upplevelse
som etsat sig fast i minnet för all framtid. Skeppare
med besättning... vilket fantastiskt gäng! Man kände sig
välkommen direkt. Man fick lite känslan av de väntat
hela säsongen på just oss och nu kom vi äntligen! Härlig
känsla från start till mål. Fantastiskt med all guidning,
Zodiac-turer och föredrag. Och all information man fick
under hela den vakna tiden. Och M/S Stockholm är ett
fantastiskt fartyg i härligt originalskick. Tack för det.”
/ Lennart Svedberg
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FARTYGET M/S SJØVEIEN (12 PASSAGERARE)
ETT KLASSISKT FARTYG I MODERN TAPPNING
M/S Sjøveien byggdes i Bergen 1964 för den norska regeringen och hon
har arbetat för dem i flera olika roller. Mellan 1979 till 1995 användes
hon som skolskepp för att träna sjömän. Hon har varit i privat ägo sedan
1995 och har under många år tjänstgjort för norska kustvakten. Efter
att ha använts som hotellfartyg de senaste åren restaurerades hon totalt
och startade 2017 sin karriär som ett litet, exklusivt passagerarfartyg på
Svalbard. M/S Sjøveien är en sann skönhet i modern stil med trädäck och
inslag av klassiska detaljer. Ute på huvuddäck finns det gott om plats för
att spana efter djurliv och fotografera. Bryggan är alltid öppen för besök och
ovanpå denna finns ytterligare ett däckutrymme, varifrån vi har fantastisk
utsikt över det omgivande polarlandskapet. Fartyget tar 12 passagerare i åtta
hytter, alla med privata faciliteter. På nedre däck finns fyra dubbelhytter med
ventiler (små runda fönster). På huvuddäck finns två större dubbelhytter
med fönster samt en större superiorhytt med fönster och dubbelsäng. Den
åttonde hytten, ytterligare en superiorhytt med fönster och dubbelsäng, är
belägen på övre däck. I fartygets kombinerade matsal och lounge bjuds vi
på härliga måltider, te och kaffe finns alltid tillgängligt och här kan vi också
höra guiderna berätta om Svalbards djurliv, natur och historia. Ombord finns
en internationell besättning som talar engelska. På M/S Sjøveien finns det
två gummibåtar och två svensk- och engelsktalande guider.
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Dubbelhytt Superior.

Dubbelhytt med ventiler.

På huvuddäck finner du fartygets kombinerade lounge och matsal.

RESOR, DATUM & PRISER MED M/S SJØVEIEN
SVALBARDSÄVENTYR

EXPEDITION SVALBARD

Resans längd: 9 dagar.
Datum: 10 - 18 maj, 17 - 25 maj, 13 - 21 juni, 2019.
Gruppens storlek: Max 12 passagerare.
Boende: Hytt ombord på M/S Sjøveien, hotell.
Transportmedel: Expeditionsfartyg, gummibåt.
Pris: SEK 55 900 per person.

Resans längd: 11 dagar.
Datum: 18 - 28 aug, 28 aug - 7 sep, 2019.
Gruppens storlek: Max 12 passagerare.
Boende: Hytt ombord på M/S Sjøveien.
Transportmedel: Expeditionsfartyg, gummibåt.
Pris: SEK 72 900 per person.

I PRISET INGÅR:
7 nätter ombord på M/S Sjøveien . 1 natt på hotell i
Longyearbyen . Lunch dag 2 . Alla måltider ombord
. Kaffe och te . En expeditionsledare och en guide .
Guidning ombord och iland . Alla utflykter . Omfattande
informationsmaterial innan avresa och en illustrerad
loggbok efter hemkomst

I PRISET INGÅR:
10 nätter ombord på M/S Sjøveien . Alla måltider
ombord . Kaffe och te . En expeditionsledare och en
guide . Guidning ombord och iland . Alla utflykter
. Omfattande informationsmaterial innan avresa och
en illustrerad loggbok efter hemkomst

I PRISET INGÅR INTE:
Flyg till/från Longyearbyen . Reseförsäkring och
avbeställningsskydd . Den sedvanliga dricksen till
fartygets besättning . Personliga utgifter i bar och shop

I PRISET INGÅR INTE:
Flyg till/från Longyearbyen . Reseförsäkring och
avbeställningsskydd . Den sedvanliga dricksen till
fartygets besättning . Personliga utgifter i bar och shop
Läs mer om resan på s 10 - 11.

Läs mer om resan på s 8 - 9.
Hyttkategori

Pris per person i SEK

Hyttkategori

Pris per person i SEK

Dubbelhytt med ventiler (2 sängar)

55 900

Dubbelhytt med ventiler (2 sängar)

72 900

Dubbelhytt med fönster (2 sängar)

58 900

Dubbelhytt med fönster (2 sängar)

76 900

Dubbelhytt Superior m fönster (dubbelsäng) 61 900

Dubbelhytt Superior m fönster (dubbelsäng) 80 900

Enkelhytt med ventiler

Enkelhytt med ventiler

77 900

Ute på däck finns det gott om plats för att spana efter djurliv och fotografera.

99 900

DINA PENGAR ÄR SKYDDADE
PolarQuest ställer garanti till Kammarkollegiet i enlighet med resegarantilagen. Det innebär att dina inbetalade pengar
är skyddade fram till dess att resan är genomförd i sin helhet.

Övre däck

Lounge/
Mess

202

201

Huvuddäck

203

303

108 106 104

Nedre däck
107

”Jag måste berätta att vi hade en magisk resa med Sjøveien! För oss alla är det
en resa vi aldrig glömmer. Allt var på topp, precis allt! Skeppet är fantastiskt,
samtliga i besättningen väldigt erfarna, ödmjuka, mysiga och professionella,
maten helt suverän, guiderna - bättre guider finns inte; erfarna, kunniga och
väldigt trevliga, och deras utflykter var makalöst fina och välplanerade. Vi fick
uppleva och lära oss massor! Guider och besättning gjorde precis allt och
mer därtill för oss och det var påtagligt att kapten och expeditionsledarens
erfarenhet och kunskap bidrog till att vi fick uppleva så mycket.”
/ Anneli Wikman
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Ring, mejla eller kom förbi!
Box 180, 401 23 Göteborg
Besöksadress: Stora Nygatan 29, Göteborg
Tel: 031-333 17 30
E-post: info@polarquest.se
www.polarquest.se
FÖLJ OSS!
PolarQuest
PolarQuest Expeditions

FOTO: ADAM RHEBORG (S 3 BAKGRUND & ÖVRE, S 9 NR 4, 6 & 9, S 10 ÖVRE VÄNSTER,
S 11 NR 2 & 4, S 16 MITTEN), ADRIAN NORDENBORG (S 3 MITTEN, S 6 BAKGRUND NR
1 & 3, S 7 NR 5, S 14 MITTEN HÖGER), ANDREAS BERGSTRÖM (S 9 NR 7), ANNETTE
SCHEEPSTRA (S 11 NR 9), ELKE LINDNER (S 4 NR 5, S 7 NR 3, S 9 NR 2), ERIK
EDVARDSSON (S 9 NR 8), HELBILD.SE (S 2 MITTEN VÄNSTER, S 14 BAKGRUND), HENRIK
HAANING NIELSEN (S 4 NR 2, S 8 ÖVRE VÄNSTER, S 11 NR 3, S 14 MITTEN VÄNSTER, S
17 ÖVRE HÖGER), JOHANNA VAKKILA (S 5 NR 2, S 7 BAKGRUND & NR 2), J-P LAHALL (S 14
ÖVRE VÄNSTER & HÖGER, S 16 ÖVRE VÄNSTER), KERSTIN LANGENBERGER (S 9 NR 10, S
11 BAKGRUND), LISA STRÖM (S 17 BAKGRUND & MITTEN), MAGNUS LUNDGREN (S 7 NR
10), MARIA NORDVALL (S 7 NR 7), MARTIN BERG (S 2 MITTEN HÖGER, S 18 BAKGRUND,
S 19 MITTEN), MATTIAS HENNINGSSON (S 4 NR 4, S 5 NR 5, S 7 NR 4, S 10 BAKGRUND,
S 11 NR 1), MAURIZIO BIANCARELLI (S 9 NR 3), NIKLAS NILSSON (S 5 NR 6, 7 & 9, S 6
NR 2, S 9 BAKGRUND, S 11 NR 6 & 7, S 18 ÖVRE & MITTEN, S 19 ÖVRE), OLLE CARLSSON
(S 4 NR 3, S 15), PETER & BEVERLY PICKFORD (S 11 NR 8), RONALD VISSER (S 7 NR
6), THÉRÈSE HORNTRICH (S 19 BAKGRUND), ULRICH KÜHN (FRAMSIDA, S 2 MITTEN,
S 5 NR 10, S 8 ÖVRE HÖGER, S 10 ÖVRE HÖGER, S 11 NR 5 & 10, S 16 BAKGRUND &
ÖVRE HÖGER, S 17 ÖVRE VÄNSTER), VERA SIMONSSON (S 7 NR 1), ZET FREIBURGHAUS
(BAKSIDA, S 7 NR 9), ÅSA LINDGREN (S 5 BAKGRUND & NR 1, S 8 BAKGRUND). TEXT:
POLARQUEST. DESIGN: WWW.ALINDERDESIGN.SE. DENNA BROSCHYR ÄR TRYCKT PÅ ETT
MILJÖCERTIFIERAT, FSC®-MÄRKT PAPPER PÅ ETT SVANENCERTIFIERAT OCH FSC®-MÄRKT

Min 12 mm hög

TRYCKERI. VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.

