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Aika:   Ma 7.6. - Pe 18.6.2021
Kesto:   12 pv 
Hinnat:  Standard-hytti á 9.180 eur /hlö
  Sviitti-hytti á 10.980 eur / hlö

Kohdemaat: Huippuvuoret 

* Sis. kansainväliset menopaluulennot Helsingistä. 

Pääkohteet:  Huippuvuoret 

Lajistoa: Jääkarhut
  Mursut 
  Lintuyhdyskunnat 
  Naali 
  Tunturikasvit 

Ruokailut:  Aamiaismajoitus / Täysihoito 
  matkaohjelman mukaisesti

Lennot:  Kansainväliset lennot: 
  • HEL – Longyearbyen  
  • Longyearbyen – Helsinki
  
Kohderyhmä:  Kaikki luonnosta kiinnostuneet.  
Vaativuus: Lähtijöiltä edellytetään normaalia 
  terveydentilaa. Retket eivät edellytä  
  tavanomaisesta poikkeavaa kuntoa.  
  
Lisätiedot:  info@kuvausmatkat.fi
  www.Kuvausmatkat.fi
  Jouni Klinga, puh. 0400 191 348
  Toimisto, puh. 050 520 1827

Suomen Kuvausmatkat Oy on Kuluttajaviraston rekisteröimä 
valmismatkanjärjestäjä, jolla on toiminnan edellyttämät va-
kuudet. Rek. nro 46/12/Mj
 
Esitteen kuvat: Copyright Jouni Klinga
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Valokuvaajille ja luontoharrastajille räätälöity erikoisristeily Huippuvuorten kesässä. 
Alkukesä on monessa suhteessa parasta aikaa Huippuvuorten retkeilylle. Keskimää-
rin kesäkuun puolivälissä jääolosuhteet mahdollistavat jo liikkumisen myös saariston 
pohjoisosiin ja toisaalta kaikki linnut ovat saapuneet jo pesimäalueilleen. Myös jää-
karhujen kohtaamiselle ajankohta on hyvä, vaikka jääkarhujen löytymistä ei voida-
kaan taata. Jokainen retki on aina yksilöllinen, ja vastaavana ajankohtana pienellä 
aluksella esimerkiksi vuonna 2016 tavattiin yhteensä 22 ja vuonna 2017 yhteensä 
10 jääkarhua. Tämän esitteen kuvat ovat suurelta osin vuoden 2017 matkalta. Ris-
teilyllä retkikunnan johtajana on Huippuvuorten oloihin erikoistunut asiantuntija ja 
matkanjohtajana suomalainen kuvausopas. Alus on kokonaan suomalaisen ryhmäm-
me käytössä.

Aluksena on jäävahvistettu M/S Freya. Pieni 14 asiakkaan ryhmä tarjoaa mahdol-
lisuuden toteuttaa liikkumiset ja rantautumiset ryhmämme toiveiden mukaisesti ja 
valokuvauksen ehdoin. Aluksemme on pääsääntöisesti liikkeellä 24 tuntia vuorokau-
dessa, ja siis myös pitkän kesäyön tunnelmissa. Osa havainnoinnista ja kuvaamisesta 
tapahtuu suoraan aluksen kannelta. Rantautumiset ja kumiveneajelut puolestaan 
tehdään kahdella zodiak-kumiveneillä. Kumiveneet mahdollistavat kuvaamisen hyväs-
tä kuvakulmasta lähes vedenpinnan tasolta. Kaikilla retkillä mukanamme ovat aina 
välttämättömät turvamiehet jääkarhujen kohtaamisen varalle. Matkalla tutustutaan 
kohteisiin monipuolisesti, mutta pääasiallisena kohteena on jääkarhujen etsiminen.

Hinta           Risteily
Matkan hintaan sisältyy risteily ja retkipäivät Longyearbyenissä. Päiväretkillä on mu-
kana opas, joka tuntee seudun naalien liikkeet ja kiinnostavimmat lintukohteet. 

Matka on hinnoiteltu hyttityypin mukaan:
A. Standard-hytti. Jaettu kahden hengen hytti (TWIN)  á 9.180 eur /hlö.
B. Standard-hytti. Yhden hengen hytti.    á 10.680 eur /hlö.
C. Suite. Kahden hengen hytti  parivuoteella    á 10.980 eur /hlö.

Myös Standard-luokan yhden hengen hyteissä on kaksi vierekkäistä vuodetta. 
Yhden hengen hytin hintaan sisältyy 1hh-majoitus myös Longyearbyenissä. 

HUIPPUVUORET & JÄÄKARHUT 
7.-18.6.2021



Suomen Kuvausmatkat oy | HUIPPUVUORET & JÄÄKARHUT 
7.-18.6.2021

MATKAOHJELMA

Muutokset ohjelmassa, lento- ja risteilyreiteissä ovat mahdollisia. 

Maanantai 7.6.2021 Helsinki - Longyearbyen

Lento Oslon kautta Huippuvuorille. Perillä 
kuljetus hotelliin ja vapaata orientoitumis-
ta Longyearbyenissä. Hotellimme on aivan 
ydinkeskustan laidalla ja kävelymatkan 
päässä niin Huippuvuorten kiinnostavasta 
museosta kuin myös matkamuistomyymä-
löistä. 

Majoittuminen: Radisson Sas tai vastaava. 

Tiistai 8.6.2021 Longyearbyen (A)

Retkipäivä Longerbyenissä. Ennen varsinai-
sen risteilyn alkamista vietämme kaksi täyt-
tä päivää retkeillen Longyearbyenimn ympä-
ristössä. Lähistöllä on monesti esimerkiksi 
hyvä mahdollisuus kuvata naalia ja toisaalta 
esimerkiksi tunturikasvillisuutta, joista en-
simmäiset alkavat ehkä jo luoda kukkiaan. 
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Huippuvuorilla retkeillessä mukanamme on aina aseistettu opas, jota ilman asutus-
keskuksen alueelta ei saa poistua. Retkikohteille liikumme kahdella pikkubussilla, 
joista on nopea poistua kiinnostavia kohteita havaitessamme. 

Majoittuminen: Radisson Sas tai vastaava. 

Keskiviikko 9.6.2021 Longyearbyen (A)

Toinen täysi retkipäivä Longyeaerbyenin ympäristössä. Matkamme aikaan Huippu-
vuorilla on yötön yö, eli pilvettöminä öinä aurinko paistaa myös keskiyöllä. Mikäli säät 
ovat suotuisat, niin retkemme painottuvat silloin varhaisen aamun ja myöhäisen illan 
tunteihin, jolloin valot ovat kuvaamista ajatellen parhaimmillaan. 

Ryhmän kiinnostuksen mukaan voimme jatkaa edelleen naalien etsimistä tai keskit-
tyä johonkin seudun monista lintukohteista. Matkamme aikaan lintujen pesimäkausi 
on juuri aluillaan tarjoten hyviä mahdollisuuksia soidintavien lintujen kuvaamiseen. 

Toisena retkipäivänä on mahdollista varata myös uusia lisäretkiä. Suosittu päiväret-
kikohde, jonne emme mene varsinaisella risteilyllä, on esimerkiksi Pyramiden au-
tioitunut venäläinen kaivoskaupunki. Opastettu retkiohjelmamme keskittyy tiestön 
läheisyydessä oleviin kohteisiin. Halukkaille on silti mahdollista varata lisäretkinä esi-
merkiksi patikointiretkiä ympäristön vuorten huipuille osana kansainvälistä ryhmää. 

Majoittuminen: Radisson Sas tai vastaava. 
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Torstai 10.6.2021 (A, P)

Aamupäivä edelleen vapaata tutustumista Longyearbyenissä. Halukkaat voivat viet-
tää aamupäivän Longyearbyenissä, mutta käytössämme on edelleen omat tila-autot, 
joilla voimme jatkaa tutustumista lähiseudun kuvauskohteisiin. 

Iltapäivällä siirrymme hotelliltamme satamaan, jossa seuraavien päivien kotimme 
M/S Freya odottaa. Aluksemme irrottautuu laiturista noin viiden aikaan iltapäivällä ja 
lähtee kohti uusia seikkailuja. Illan aikana ja päivällisen lomassa käymme läpi aluk-
sen turvallisuusohjeet ja asettaudumme taloksi. 

Tällä risteilyllä ryhmän maksimikoko on 14 asiakasta. Aluksella on tarjolla kolmen-
laisia hyttejä: Yksi kahden hengen sviitti parivuoteella, 2-4 kahden hengen Standard-
hyttiä erillisillä vuoteilla ja 4-6 yhden hengen hyttiä. Myös yhden hengen hyteissä on 
kaksi vierekkäin olevaa vuodetta. 

Matkamme Huippuvuorten saaristossa on ohjelman osalta tutkimusmatkan kaltai-
nen. Yhteisenä tavoitteena on jääkarhujen etsiminen ja sen ohella tutustuminen 
monipuolisesta saariston maisemiin ja eläimistöön. Luonto viime kädessä silti mää-
rittelee matkamme tarkemman risteilyreitin. Esimerkiksi juhannusristeilyllä 2016 
jäätilanne mahdollisti Huippuvuorten pohjoisosien kiertämisen. Juhannusristeilyllä 
2017 ahtojäät puolestaan sulkivat vielä saariston pohjoisen puoliskon ja risteilyllä 
kierrettiin enemmän saariston itä- ja eteläosia. Toisinaan varhain keväällä jäätilanne 
on mahdollistanut ajamisen saariston pohjoisosiin, mutta myöhemmin heinäkuus-
sa jäät ovat blokanneet pohjoiset rannat. Jäätilanteen vuosittaisesta kehittymisestä 
saamme tietää vasta hetki ennen matkaa; kulloistakin jäätilannetta seurataan päi-
vittäin matkan aikana. 
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Vaikka tarkkoja vierailukohteita ei voida etukäteen lu-
kita, tarjoaa Huippuvuoret kaikissa olosuhteissa luke-
mattomia toinen toistaan upeampia vierailukohteita. 
Matkan luonteesta johtuen alla esitelty ”päiväohjel-
ma” on siis esimerkinomainen ja kohteiden kuvauk-
set antavat vain viitteen vierailukohteiden luonteesta 
ja mahdollisuuksista. Ohjelma ei ole kirjaimellinen ai-
kataulu, mutta olemme kuitenkin tehneet esimerkin-
omaisen ohjelmakuvauksen helpottamaan risteilym-
me kulun hahmottamista. Tämä kannattaa huomioida 
siten myös matkalle valmistautumisessa. Toisaalta, 
vaikka matkat Huippuvuorilla ovat jäätilanteelle alis-
teisia, niin toistaiseksi kaikissa oloissa olemme onnis-
tuneet hankkiutumaan kohteille, joissa olemme pääs-
seet tutustumaan saarten omaleimaiseen lajistoon. 

Perjantai 11.6.2021 (A, L, P)

Lähdemme aluksi tutkimaan Huippuvuorten läntistä rannikkoa. Kulloisistakin jää-, 
tuuli- ja sääolosuhteista riippuen rantautumiset voidaan joko aloittaa jo ensimmäi-
senä päivänä tai sitten käytämme ensimmäisen päivän vielä siirtymiseen kohti poh-
joista.

Paikallinen retkikunnan johtaja, aluksen kapteeni ja Kuvausmatkojen matkanjohta-
ja suunnittelevat jokaisella risteilyllä yksilöllisen rantautumisohjelman kulloisetkin 
olosuhteet ja eläinten liikkeet alueella huomioiden – voidaksemme tarjota parhaat 
elämykset Huippuvuorilla. Matkan tutkimusmatkaluonteeseen kuuluu, että ohjelman 
suunnittelu jatkuu koko matkan ajan. Paitsi jäätilanne, toisinaan myös tuulet vaikut-
tavat vierailukohteiden valinnassa. 
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Huippuvuorten risteily on toisalta myös matka, jossa itse matkan tekeminen on kes-
keinen osa ohjelmaa. Olemme liikkeellä lähes vuorokauden ympäri, ja milloin tahansa 
voimme löytää vaikkapa ajojäillä hyppivän jääkarhun. 

Lauantai 12.6.2021 (A, L, P)

Matkamme länsirannikolla jatkuu upeimpia maisemakohteita kierrellen, valoja odo-
tellen ja merieläimiin tutustuen. Ensimmäisten päivien mahdollisia kohteita voivat olla 
Kungsfjorden, Smeerenburgfjorden, Hamburgbukta, Magdalenafjorden jne.

Sunnuntai 13.6.2021 – Tiistai 15.6.2021 (A, L, P)

Matkamme jatkuu kohti jäätiköitä. Näinä päivinä liikumme hyvillä jääkarhujen met-
sästysalueilla. Etupäässä havainnointimme tapahtuu suoraan alukselta, mutta välillä 
ehkä siirrymme myös kumiveneisiin saadaksemme erilaisia kuvakulmia ja päästäk-
semme lähemmäksi kohteita. Vaikka risteilyllä etsimme monipuolisesti niin lintuja, 
meri- ja maanisäkkäitä kuin myös maisemia ja valoja, niin matkan teemana ovat 
silti jääkarhut. Joissakin tilanteissa matkaohjelman kohteet voivat muuttua täysin eri 
puolella Huippuvuoria oleviksi kohteiksi, jos se parantaa jääkarhujen havainnointi-
mahdollisuuksia. 

Keskiviiko 16.6.2021 (A,L,P)

Keskiviikkona Freyan kurssi on jo suunnattu kotivuonoa kohden, mutta retkiohjelma 
jatkuu silti täysipainoisena uusilla kohteilla. 
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Torstai 17.6.2021 (A, L, P)

Tänään suuntaamme takaisin kohti Longyearbyeniä. Vierailemme sään salliessa suu-
ressa pikkuruokkiyhdyskunnassa ja seilaamme Huippuvuorten ehkä kauneimmissa 
jäätikköisissä maisemissa. Iltaan mennessä palaamme takaisin Longyearbyeniin ja 
viimeinen päivällinen nautitaan jälleen lähtösatamassa. Viimeinen yö vietetään aluk-
sella Longyearbyenin satamassa. Koska risteilymme ohjelmallinen osuus päättyy jo 
päivälliseen, halukkaille voidaan varata lisähinnasta viimeiselle yölle myös hotellima-
joitus tutusta Radisson Sas -hotellista. Tämä mahdollistaa silloin huoneen pitämisen 
aamupäivällä aina lähtöömme saakka. 

Perjantai 18.6.2021 (A)

Aamulla klo 09.00 huikea risteilymme Huippuvuorten kesässä on päätöksessä ja 
jätämme aluksemme Longyearbyenin satamaan. Matkatavarat ovat aamupäivän säi-
lytyksessä ja vietämme aamupäivän vielä vapaata aikaa Longyearbyenissä ennen 
kuin puolen päivän aikaan suuntaamme lentokentälle ja paluumatkalle. 

Halutessasi voit silti varata myös omatoimisia lisäpäiviä ja nauttia vielä keskikesästä 
Longyearbyenin lähistöllä. On silti hyvä muistaa, että liikkuminen kaupungin ulkopuo-
lella edellyttää aseellisen turvamiehen mukanaoloa. 
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Ennakkoon varattavia suosittuja päiväretkikohteita on esimerkiksi Pyramiden hylät-
ty venäläinen kaivoskaupunki (päiväristeilykohde) tai kävelyretket Longyearbyenin 
ympäristön vuorille. Varaukset kansainvälisillä ryhmille tehtäville retkille onnistuvat 
kauttamme. 

Paluulento Suomeen lähtee iltapäivällä ja saapuu Oslossa tehtävän vaihdon jälkeen  
Helsinkiin myöhään illalla. Tarkka lentoaikataulu vahvistetaan noin 10 kk ennen mat-
kaa. Muutokset lentoaikatauluissa ovat mahdollisia.

PERUSTIETOA M/S FREYA –aluksesta

M/S Freya on rakennettu vuonna 1981 Åsiksen varustamolla Ruotsissa. Alusta on 
käytetty merimerkkien ja loistojen rakennuksessa vuoteen 2011 saakka, jolloin se 
siirtyi Ruotsin rannikkovartiostolle. Alus kuuluu jäävahvistusten suhteen parhaaseen 
1A luokkaa. Rannikkovartioston ohella alus on palvellut Umeån yliopiston tutkimis-
aluksena. Vuonna 2015 MS Freya on uudelleenvarusteltu luontomatkailukäyttöön. 
MS Freyan nykyiset hytit ja lounge-tilat on uudelleenvarusteltu vuonna 2017. Alus on 
rakennettu 20-24 matkustajalle ja kahdelle oppaalle. Kaikissa hyteissä on port hole 
-ikkunat ja omat wc+suihkutilat. Kuvausmatkojen risteilyllä asiakkaiden maksimimää-
rä on rajoitettu 14 asiakkaaseen.

Ruokailut
Risteilyn osalta aluksella tarjotaan kolme ateriaa päivässä. Kahvia ja teetä on vapaas-
ti tarjolla koko matkan ajan. Baari on avoinna päivittäin klo 23.00 saakka. 

Sauna
Aluksella on sauna, joka on käytettävissä päivittäin. Yleensä sauna on lämpimänä 
illalla ennen päivällistä tai päivällisen jälkeen. 
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M/S FREYA 
 
Tekniset tiedot:
Pituus: 45,5 m
Leveys: 10,5 m
Syväys: 3,7 m
Paino: 694 GT
Nopeus: 10-11 knots
+100 A1 Ice Class 1A UMS
Matkustajamäärä: 14 henkilöä, miehistö 7-8 henkilöä
Zodiak-kumiveneitä: 2 kpl

Hytit
Aluksella on käytössämme 10 hyttiä. Kaikissa hyteissä on oma wc- ja suihkutila. 
A. Standard-hytti. Jaettu kahden hengen hytti.    á 9.180 eur /hlö.
   Kahden hengen Standard-hytit ovat alakannella ja niissä on kaksi vierekkäistä    
    vuodetta sekä oma wc/suihkutila. 
B. Standard-hytti. Yhden hengen hytti.    á 10.680 eur /hlö.
    Yhden hengen hytit ovat ala- ja keskikannella ja niissä on kaksi erillistä vuodetta. 
    Hyteissä on oma wc/ suihkutila. 
C. Suite. Kahden hengen hytti parivuoteella   á 10.980 eur /hlö.
    Hytissä on yksi parivuode ja vuoderatkaisun vuoksi hytti on hieman tilavampi. Hytin   
    varustelutaso muutoin vastaava. Hytissä on oma wc/suihkutila. Hytti numero 3. 

Hyteissä on normaali 220 voltin verkkovirta suomalaisilla pistokkeilla.


