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Svalbard Kutup Masalı 
Bu bilgilendirme dosyasında, Pangea Voyage Svalbard Turu hakkında rota, hizmet, aktivite, ücret ve 

içerik detayları bulunmaktadır. Tura katılım ücreti, 2.990 € olarak belirlenmiştir. 

 

 

Svalbard Nerede? 

Norveç’e bağlı bir ada olan Svalbard, Türkiye’nin yaklaşık 4.200 KM kuzeyinde, 78. enlemde yer 

almaktadır. Kuzey Kutbunda bulunan bu masalsı ada, içerisinde sayısız güzellik barındırıyor. 

 

Svalbard’a, Norveç’in Oslo ve Trömsø şehirleri üzerinden direkt uçuşlar bulunmaktadır. Buraya 

İstanbul’dan ulaşmak için toplamda sekiz saat süren iki ayrı uçuş yapmak gerekiyor. Adada bulunan 

Kutup ayılarının sayısı, insan sayısından daha fazla. Bunun dışında balinalar, morslar, Kutup tilkileri, 

Ren geyikleri, Kutup kuşu Puffinler, Husky köpekleri gibi canlılar bulunuyor. Ayrıca Kıyamet Ambarı da 

Svalbard’da bulunuyor. Burada bulunduğumuz dönemde, gün içinde hava asla kararmayacak. 

 

 

Pasaport & Vize 

Gezimiz için geçerli bir pasaporta ve Schengen vizesine ihtiyacınız bulunuyor. Pasaport ve vize 

işlemleri ile ilgili tur danışmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Norveç Schengen vizesi işlemleri ile 

firmamız ilgilenmektedir. Size her aşamada yardımcı olacağız. 

 

 

Yasal Güvenceler 

Gezilerimizde her an yasal güvence altında bulunuyorsunuz. Gönlünüz ferah şekilde macerayı yaşayın. 

TÜRSAB Güvencesi: Bünyemizdeki tüm etkinliklerimiz, TÜRSAB güvencesi altındadır. TÜRSAB Dijital 

Doğrulama Sistemi üzerinden firmamızla ilgili gerekli kontrolleri yapabilirsiniz. 

 

Sağlık Sigortası: Katılmış olduğunuz seyahatin ilk anından son anına kadar, tam donanımlı ve 30.000 € 

teminatlı seyahat sağlık sigortanız yanınızda oluyor.  

 

Tur Sözleşmesi: İstanbul mahkemelerinin ve resmi icra dairelerinin yetkili olarak atandığı paket tur 

sözleşmesi kapsamında tüm haklarınız güvence altındadır. 
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Acenta Bilgileri 

Pangea Voyage, bir Lamel Travel & Pozitif Turistik Servis Hiz. Tic. Ltd. Şti. iştirakidir. Vize işlemleri, 

seyahat sağlık sigortası, uçak bileti satışı, konaklama rezervasyonu, fuar etkinlikleri, yurt içi ve yurt 

dışı turlar gibi birçok hizmet için bize ulaşabilirsiniz. Tüm tatil planlarınız için, yetkili acentalardan 

hizmet almaya özen göstermenizde fayda var. Yasal olarak haklarınızın güvence altında olması için, 

TÜRSAB sitesi üzerinden firmanızı kontrol ediniz. Yetki belgesi bulunmayan ve kaçak olarak faaliyet 

gösteren firmaları lütfen yetkililere ve resmi makamlara bildirin. 

 

Şirket Unvanı: 
TÜRSAB Belge No: 
Ticaret Sicil No: 
Vergi Dairesi: 
Vergi No: 
Denetim Mercii: 
Web Sitesi: 

Pozitif Turistik Servis Hiz. Tic. Ltd. Şti. 
A Grubu 10025 – Lamel Travel 
949275 – İstanbul Ticaret Odası 
Beyoğlu Vergi Dairesi 
733 041 5009 
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 
www.pangea-voyage.com 

 

 

 

Konaklama & Yemek & Alışveriş 

Seyahatimiz kapsamında Svalbard’ın en lüks otelinde konaklama yapacağız. Otelimiz, bölgenin tam 

merkezinde yer almaktadır. Tüm odalar iki kişiliktir. Sabah kahvaltısı bulunmaktadır. Konaklama 

esnasında ücretsiz internet erişiminden faydalanabilirsiniz. 

 

Akşam yemekleri için adada güzel mekânlar bulunuyor. Gün içinde nefis ve unutulmaz geziler 

yaparken, akşam saatlerini de tamamen kendimize ayıracağız. Alışveriş ve eğlence için tüm faydalı 

bilgileri sizle paylaşıyoruz. Svalbard’da olacağımız dönemde hava asla kararmıyor. Günün tamamında 

aydınlık bir havaya tanık olacağız. Bu sayede adadaki zamanımızı dolu dolu geçireceğiz.  

 

 

Ödeme Planı & İptal Koşulları 

Bu masalsı maceraya katılmak istediğinizde, ilk etapta tur sözleşmesi imzalıyoruz. Organizasyon 

hakkında eksiksiz şekilde bilgilendirilmeniz çok önemli. Tüm konularda mutabık kalmanız durumunda 

sözleşmeyi imzalayabilir ve kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Kayıt sırasında sözleşmeye göre ücretin 

%50’si ödenmektedir. Kalan ücreti, seyahat başlangıç döneminde ödeyebilirsiniz. 

 

Seyahat döneminde herhangi bir pandemi, siyasi darbe, doğal afet, yurt dışı çıkış yasağı gibi 

engelleyici durumlar yaşanırsa, iptal ve iade hakkınız bulunuyor. Bu tür zorunlu koşullarda, ödemiş 

olduğunuz tüm tur bedeli, herhangi bir kesinti olmadan tarafınıza iade edilmektedir. 
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Ücrete Neler Dâhil? 
▪ Oslo Uçak Biletleri 
▪ Svalbard Uçak Biletleri 
▪ Oslo’da Otel Konaklamaları 
▪ Svalbard’da Otel Konaklamaları 
▪ Tüm Sabah Kahvaltıları 
▪ Profesyonel Rehberlik 
▪ Yerel Rehberlik 
▪ İngilizce Tercümanlık 
▪ Schengen Vizesi 
▪ Şehir Vergileri 
▪ Havalimanı Transferleri 
▪ Yurt Dışı Çıkış Harcı 
▪ Şehir İçi Ulaşım 
▪ Seyahat Sağlık Sigortası 
▪ Profesyonel Fotoğraf Çekimi 
▪ Profesyonel Video Çekimi 
▪ Hayalet Şehir Pyramiden Turu 
▪ Yerel Rehberle Fosil Turu 
▪ ATV Motorla Svalbard Turu 
▪ Tekne İle Buzul Turu 
▪ Kömür Madenleri Turu 
▪ Kıyamet Ambarı Turu 
▪ Kişiye Özel Seyahat Kiti 
▪ 7/24 Danışmanlık 

 
 

  
 

 
 

Diğer Giderler Neler? 
Svalbard ve Oslo’da alışveriş yapmak isterseniz, 

yanınızda belirli miktarda cep harçlığı getirmeniz 
gerekiyor. Ayrıca akşam yemekleri ve çeşitli 
kişisel harcamalar için yaklaşık 150 € yeterli 

olacaktır. Tüm bu konularda size gerekli 
ayrıntıları veriyoruz. Başarılı bir gezinin anahtarı, 

bu tarz ince detaylardan geçmektedir. 
 
 

 
 

 

Çanta & Telefon & Diğer Bilgiler 

Masalsı Svalbard maceramıza hazırlanırken ihtiyaç listemizi de eksiksiz yapmalıyız. Çantanıza neler 

almanız gerektiği hakkında size rehberlik yapıyoruz. Ayrıca bu hazırlık konusunda web sitemizden de 

faydalanabilirsiniz. Seyahat esnasında dikkat edilmesi gereken püf noktaları var. Tüm bu detaylı 

bilgiler, sağlıklı ve verimli bir gezinin anahtarı adeta. 

 

Norveç’teyken telefonunuzu ve banka kartlarınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Türkiye’den ayrılmadan 

önce operatörünüzü arayarak, İngiltere için nasıl paketler alabileceğinizi sorabilir ve duruma göre 

kararınızı verebilirsiniz. Banka kartlarınızın da yurt dışında kullanıma açık olup olmadığını, mobil 

şubenizden veya bankanızı arayarak öğrenebilirsiniz. 

 

Svalbard, soğuk bir iklime sahip. Bölgedeki Kutup ayıları, insanlardan daha fazla. Gezi esnasında Kutup 

ayılarıyla karşılaşmak mümkün olabiliyor. Belirli bölgelerde dikkatli gezmek gerekiyor. Orada 

bulunduğumuz dönemde güneş hiç batmıyor. Hava daima aydınlık olacak. Biyolojik saatimiz, bu 

durum karşısında biraz şaşırabilir. Özetle Svalbard gerçekten büyüleyici ve farklı bir yer. Bu maceraya 

başlamadan önce her detayı ince ince öğrenmeli ve buna uygun olarak hareket etmeliyiz. 
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Birinci Gün | Oslo 

Saat 05.00’de İstanbul Havalimanı’nda buluşuyoruz. İlk olarak yurt dışı çıkış pullarımızı alacağız. 

Pasaport ve vize işlemlerimizi yapıp, bagajlarımızı verdikten sonra uçuş saatimizi bekleyeceğiz. Bu 

süreçte bizi bekleyen unutulmaz maceranın kritiğini yapabiliriz. 

 

Saat 07.35’de uçağımız Oslo’ya doğru hareket edecek. Yerel saatle 10.25’de Oslo’ya varmış olacağız. 

Uçuş saatleri, seyahat dönemindeki güncel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Uçaktan 

indikten sonra pasaport işlemlerinin ardından şehir merkezindeki otelimize geçerek dinlenmeye 

başlayacağız. Dinlendikten sonra öğle yemeği ve şehir gezisi için otelden ayrılacağız. 

 

Oslo’daki Ziyaret Noktalarımız: The Vigeland Park, Viking Gemi Müzesi, Akershus Kalesi, Norveç 

Kültürel Yaşam Müzesi, Nobel Barış Merkezi, Oslo Katedrali 

 

Akşam saatlerinde güzel bir mekânda akşam yemeğimizi yiyerek hoş bir vakit geçireceğiz. Ertesi gün 

sabah saatlerinde Longyearbyen uçuşumuz bulunuyor. Yemekten sonra otelimize geçerek 

dinlenmeye başlayacağız. 

 

 

İkinci Gün | Longyearbyen (Svalbard) 

Oteldeki kahvaltımızın ardından havalimanına geçiyoruz. Saat 09.55’de uçağımız hareket edecek. Bu 

uçuş son derece keyifli bir deneyim olacak. Özellikle son bir saatte pencereden buzulları izleyerek 

mest olabilirsiniz. Saat 12.50’de Longyearbyen’a inmiş olacağız. Havalimanı servisi, bizi direkt olarak 

konaklama yapacağımız otelimize götürecek. Adada yaklaşık 2.800 – 3.000 arasında insan yaşıyor. 

Kutup ayılarının sayısı ise daha fazla. Svalbard’da bulunduğumuz dönemde, güneş hiç batmamış 

olacak. Nisan ve Ağustos ayları arasında burada karanlık yaşanmıyor. Bu sayede gün içinde birçok 

verimli aktivite yapma şansımız bulunuyor. Seyahat dönemimizde hava sıcaklığı ortalama 10 derece 

seviyelerinde olacak. 

 

İlk olarak otelimize yerleşiyor ve bir süre dinleniyoruz. Otelde yaklaşık 3 saat dinlendikten sonra öğle 

yemeği için hoş bir mekâna geçeceğiz. Yemekten sonra, yerel turizm ofisi bizi servisle alarak ATV 

parkuruna götürecek. Yerel rehberimizle birlikte adanın en güzel noktalarına doğru ATV turu 

yapacağız. Bu tur toplam 3,5 saat sürecek. Birçok canlıyı ve doğa harikasını görme şansımız olacak. 

Rehberimizin anlatımıyla buraları gezecek, fotoğraf ve video molaları vereceğiz. Turumuz 

tamamlandıktan sonra yerel tur firmamız, özel servisle bizi otelimize geri bırakacak. 

 

Akşam saatlerinde otelden tekrar ayrılacak ve canlı müzik eşliğinde akşam yemeğimizi yiyeceğimiz 

mekânımıza geçeceğiz. Hem adadaki ilk günümüz hakkında sohbet edecek, hem de ertesi günkü 

planlarımızı konuşacağız. 

 

Svalbard, 600 milyon yaşında bir ada. Kendisine verilen ilk ad "Spitsbergen". Yerel dilde "Sivri Dağlar" 

anlamına geliyor. Şu anda kullanılan "Svalbard" ismi ise "Soğuk Koylar" demek. İklim koşulları 

nedeniyle adada bakteri ve virüs olmadığı, bu nedenle de yaşayanların son derece sağlıklı olduğu 

söyleniyor. Burada bulunan internet altyapısı ise dünyanın en hızlısı olarak belirtiliyor. Tüm dünya 

ülkelerinin vatandaşları, Svalbard’da yaşama hakkına sahipler. Ada yönetimi, herhangi bir vize ya da 

oturma izni talep etmiyor. Svalbard, içerisinde sayısız ilginç yön barındıran muhteşem bir yer… 
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Üçüncü Gün | Longyearbyen (Svalbard) 

Adadaki ikinci günümüze başlıyoruz. Kahvaltının ardından ilk olarak Kömür Madenleri & Kıyamet 

Ambarı turumuz var. Özel aracımız bizi otelden alarak ilk olarak Kıyamet Ambarı’na götürecek. Buraya 

"Nuh’un Ambarı" da deniyor. Gelecekteki muhtemel bir küresel felakete karşı kurtuluş önlemi olarak 

görülüyor. Yeryüzünde bulunan tüm bitkilerin tohumları saklanıyor. İçeride yaklaşık 500 milyon 

tohum var. Dünyanın birçok ülkesi, buraya tohum bağışlıyor. Küresel bir felaket sonrasında yaşamın 

tekrar canlanması adına önemli bir proje olarak görülüyor bu ambar. Burada bir elektrik kesintisi 

yaşansa bile, tohumların bozulmaması için uygun koşullar var. Bu açıdan böylesine bir görev için belki 

de en uygun yer Svalbard! 

 

Ardından tarihi kömür madenlerini ziyaret edeceğiz. İlk olarak Sovyetler, buradaki kömürü çıkarmak 

için başta Pyramiden şehri olmak üzere adaya yerleştiler. Yıllar süren çalışmanın ardından Sovyetler, 

buradaki tüm vatandaşlarını geri çağırdı ve adayı Norveç’e sattı. Bugün Norveç dışında yaklaşık 40 

ülkenin daha Svalbard’da söz hakkı bulunuyor. 

 

Gezimizin ardından özel servisimizle kasabaya döneceğiz ve öğle yemeği yiyeceğiz. Yemeğin ardından 

çok güzel bir aktivite bizi bekliyor: Fosil Turu 

 

Yerel rehberimiz, özel bir servisle bizi tur parkuruna götürecek. Getirdikleri özel ekipmanlarla fosil 

arayışına çıkacağız. Parkurda 20 – 30 milyonluk yaprak ve ağaç fosilleri bulunuyor. Rehberimiz 

bulunan fosilin, zarar vermeden nasıl alınacağını gösterecek. Bulduğunuz fosil, Svalbard yasalarına 

göre sizin oluyor. 20 milyon yıllık bir yaprak, gerçekten inanılmaz bir hatıra olur. Parkur yürüyüşümüz 

esnasında adanın ilginç yönlerini ve doğal yaşama dair güzel hikâyeleri de dinlemeye devam edeceğiz. 

Gezeceğimiz lokasyonda Kutup ayıları, ren geyikleri ve Kutup tilkileri ile karşılaşmamız muhtemel. 

Onların doğal yaşamına müdahale etmeden ve rahatsızlık vermeden fotoğraflarımızı çekmeye 

çalışacağız. Belki de hayatımız boyunca çektiğimiz en özel fotoğraflar olacak. 

 

Gezimizin sonunda rehberimiz, özel servisimizle bizi otelimize geri bırakacak. Akşam yemeği için 

buluşana kadar serbest vaktimiz olacak. Bu süreçte otelde dinlenebilir ya da kasabada gezebilirsiniz. 

Bireysel olarak gezmek isterseniz, tüfek kiralamanız gerektiğini unutmayın. Tüfeksiz dolaşmak pek 

tavsiye edilmiyor. Muhtemelen bir Kutup ayısı ile karşılaşırsanız, uyarı ateşi yapmanız gerektiği 

konusunda tavsiyeler var. Turumuz boyunca bu tür konularda oldukça hassas ve planlı hareket 

edeceğiz. Unutulmaz maceramızı son derece güvenli şekilde tamamlamalıyız. 
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Dördüncü Gün – Pyramiden (Svalbard) 

Kahvaltımızın ardından otelimizden ayrılıyoruz ve limana doğru hareket ediyoruz. Pyramiden’e giden 

gemiye bineceğiz ve güzel bir deniz yolculuğu yapacağız. Yolculuk boyunca Kutup kuşu Puffinleri, 

balinaları, morsları görebileceğiz. Ardından nihayet hayalet şehir Pyramiden’deyiz! 

 

Burada geniş bir zamanımız var. Şehirde yaklaşık 7 kişi yaşıyor. Bu kişiler, şehirde açık olan tek 

işletmenin çalışanları. Bu otel görevlileri dışında tamamen bir sessizlik bizi bekliyor. Filmlerde 

gösterilen hayalet şehirleri düşünün. Issız sokaklar, terk edilmiş evler, üstü toz tutmuş piyanolar… 

Sovyetler adadan çekildiği zaman, burada yaşayan halk bavullarını alarak evlerini ve dükkânlarını 

öylece terk etmişler. Gerçekten unutulmaz bir deneyim bizi bekliyor. 

 

Şehrin hemen girişinde büyük bir Lenin heykeli, limandan gelenleri karşılıyor. Dünyanın en 

kuzeyindeki Lenin heykeli olarak literatüre de girmiş durumda. Ayrıca dünyanın en kuzeyindeki kilise, 

okul, hastane de burada… Pyramiden, gezegenimizde yaşamın var olduğu en uç nokta… Burada koca 

bir gün geçirmek, yıllarca anlatılacak bir hikâye demektir. 

 

 

Beşinci Gün | Longyearbyen (Svalbard) 

Oteldeki kahvaltımızın ardından adadaki son günümüze başlıyoruz. Bugün tamamen doğal yaşam 

üzerine odaklanıyoruz. Milyonlarca yıllık tepelerin ardında uzanan patikalarda keşif yapacağız. Yerel 

rehberimiz, bu volkanik arazilerin tarihini anlatacak. Başta Kutup ayıları olmak üzere adanın canlı 

çeşitliliğini fotoğraflayabilmek adına güzel bir zamanımız olacak. 

 

Gün içerisinde kar kızağı yapacak, Husky köpeklerini sevecek, NASA üssünü dışarıdan ziyaret edeceğiz. 

Yerel rehberlerimiz tur boyunca bizle olacak ve ilk ağızdan en sağlıklı bilgileri verecekler. Gezilerimizin 

dolu dolu geçmesine, ziyaret edilen yerlerin iyi bir şekilde özümsenmesine önem veriyoruz. En sağlıklı 

ve verimli seyahat, bilinçli bir şekilde yapılan yolculuktur. 

 

Adadaki son akşamımızı güzel bir veda yemeği ile taçlandıracağız. Geleneksel müzikler, yerel tatlar ve 

hayatımız boyunca unutamayacağımız bir hatıra bizi bekliyor. Bu adada yaşanan masalsı günler, 

yıllarca anlatacağımız ve etkisini hiç kaybetmeyen öyküler olacak. Kelimeler, bizi orada bekleyen 

günleri anlatmaya belirli bir ölçüde yetiyor. Bir yerde sönük kalıyor ve tam anlamıyla ifade etmemize 

olanak vermiyor. Yolculukları değerli kılan da budur. 

 

Akşam havalimanına geçeceğiz ve gece yarısı Oslo’ya varacağız. Havalimanına yakın olan otelimize 

yerleşeceğiz ve ertesi gün yapacağımız uçuş öncesinde dinleneceğiz. 
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Altıncı Gün | Oslo 

Dönüş uçağımız öğleden sonra… Oteldeki güzel bir kahvaltının ardından havalimanına doğru yola 

çıkacağız. Akşamüstü İstanbul’a varmayı planlıyoruz. 

 

Seyahatimizin tarihleri, kafilenin ortak kararına ve o dönemdeki uçuş – hava koşullarına bağlı olarak 

kısa süreli geriye veya ileriye olacak şekilde güncellenebilir. Bu masalsı yolculuğun bir parçası 

olduğunuz için teşekkür ederiz. Aklınıza takılan tüm sorular için bize her zaman ulaşabilirsiniz. 

 

Svalbard turumuzda konaklama yapacağımız otellere web sitemizde bakabilirsiniz. Seyahat öncesinde 

çantanıza neler almanız gerektiğini ve diğer ön hazırlıkları detaylı olarak paylaşacağız. 
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