Skandynawska jakość od 1986

Warto wiedzieć

Spitsbergen/Svalbard

Informacje Svalbard
Język

Norweski i
rosyjski

Stolica

Ludność

Waluta

Powierzchnia

Longyearbyen ok. 2.500

Religia

Chrześcijaństwo Norske kroner, 61.022 km²
NOK
Poniżej znajdziesz wiele praktycznych informacji przydatnych przed podróżą do Svalbardu.

Różnica czasu

dostęp do bezprzewodowego internetu.

Nie ma różnicy czasu między Polską a Svalbardem.

Higiena
Transport

Można pić wodę z kranu. Dobrze jest wziąć ze sobą żel

Na Svalbardzie mieszka niewiele osób, a infrastruktura

do dezynfekcji rąk, można go kupić w aptekach.

jest bardzo ograniczona. Ponieważ nie ma
wystarczająco dużo dróg, łączących miasta, do

Palenie

transportu między miastami używa się statków,

Na Svalbardzie obowiązują te same zasady dotyczące

samolotów i helikopterów. Na wycieczkach i podczas

palenia, co w Polsce.

przejazdu do Longyearbyen będziemy jeździć
autobusem.

Savoir vivre
Obowiązują surowe zasady, dotyczące ochrony

Ekonomia

środowiska, pilot Albatrosa opowie więcej szczegółów

Na Svalbardzie nie ma cła ani podatku VAT.

na ten temat. Nie wolno m.in. zbierać kwiatów.

Waluta i karty kredytowe

Niedźwiedzie polarne

Walutą na wyspach Svalbard jest korona norweska

Na Svalbardzie żyje około 3000 niedźwiedzi polarnych.

(NOK), ale w wielu miejscach można płacić również w

Ta liczba jest o ok. jedną trzecią większa od liczby

euro i w dolarach. Przyjmowane są również główne

mieszkańców Longyearbyen, także panują tu

rodzaje kart kredytowych.

bezsprzecznie korzystne warunki do spotkania się z
tymi zwierzętami. Niedźwiedzie polarne nie mają

Napiwki

zwyczaju przebywać w Dolinie Adwentowej, w której

Dobrym zwyczajem jest zaokrąglać sumy na

leży Longyearbyen. Poruszają się jednak do 80km

rachunkach.

dziennie, także są spore szanse, aby zobaczyć je na
Svalbardzie.

Elektryczność
Na Svalbardzie używa się prądu 220V. Warto

Dzień polarny i zorza polarna

zaopatrzyć sie w przejściówkę, ponieważ gniazdka są

Dzień polarny trwa za kołem podbiegunowym np. na

inne niż w Polsce.

Svalbardzie aż do końca sierpnia. Białe noce występują
również przed i po tym terminie. Zorza polarna ma

Telefon i internet

miejsce przez cały rok, ale można ją ujrzeć tylko w te

Numer kierunkowy na Svalbard to +47, ten sam co do

miesiące, gdy choć na parę godzin robi się ciemno. Jest

Norwegii. Na terenach zasiedlonych jest zasięg.

widoczna wszędzie na całym archipelagu Svalbard.

Na Svalbardzie jest bardzo szybki internet, jeden z

Produkty bezcłowe

najszybszych na świecie, a to dlatego, że między

Norwegia nie jest członkiem EU, dlatego wolno

Longyearbyen a Norwegią na dnie morza pociągnięto

przywieźć:

światłowód. W większości miejsc, gdzie nocujemy jest
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200 papierosów

Zakupy bezcłowe można zrobić na lotnisku w

1l czystego alkoholu

Warszawie.

2 butelki wina (1,5l)
2l piwa
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Przepisy wizowo-paszportowe
Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Norwegii i na
Svalbard.
Obywatele polscy przy podróży do Norwegii korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób na zasadach
obowiązujących w Unii Europejskiej/Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w ramach strefy Schengen.
Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na
terytorium Królestwa Norwegii jest ważny dokument paszportowy bądź ważny dowód osobisty. Przed
wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na
stwierdzenie tożsamości. Norwegia nie wydaje dowodów osobistych swoim obywatelom, co powoduje, że
posługując się wyłącznie polskim dowodem osobistym na terenie Norwegii można napotkać problemy z
załatwieniem spraw bankowych lub dokonywaniem czynności notarialnych.
Norweska prowincja Svalbard, w przeciwieństwie do większości terenu Norwegii, nie należy do strefy Schengen,
dlatego dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu jest paszport. Odmienne regulacje dotyczące
wjazdu i pobytu nakładają obowiązek kontroli dokumentów podróży po wjeździe/wyjeździe do/z prowincji
Svalbard. W odniesieniu do obywateli Polski nie stosuje się obowiązku wizowego. Więcej informacji nt.
wymogów dot. wjazdu, w tym wymaganych dokumentów podróży, dostępnych jest na stronie Gubernatora
Svalbardu.
Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych
kontaktując się z Wydziałem Konsularnym Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce tel. +48 22 629 09 36 lub
naszym biurem partnerskim 2 Ways www.wizaserwis.pl.
Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane
dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.
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Szczepienia Svalbard
Wymagania i zalecenia dotyczące szczepień ulegają na bieżąco zmianom. Dlatego też zalecamy kontakt z
punktem szczepień lub ośrodkiem medycyny tropikalnej w celu zasięgnięcia informacji o aktualnie
wymaganych szczepieniach szczepieniadlapodrozujacych.pl/zalecane-szczepienia/norwegia
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Klimat i pogoda na Svalbard
Poniżej możesz przeczytać o klimacie Svalbard i zobaczyć pogodę w stolicy Longyearbyen.
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Źródło: DMI
Na Svalbardzie panuje klimat arktyczny, ale z wyższą temperaturą niż w innych miejscach o tej samej szerokości
geograficznej. Latem temperatura jest powyżej zera. W lipcu średnia temperatura to ponad 6°C. Dzień polarny
trwa od 19. kwietnia do 26. sierpnia. Wysokość opadów na wyspach Svalbard wynosi zaledwie 200-300mm. Ze
względu na niską wilgotność powietrza mówi się o tym terenie, że jest jak arktyczna pustynia.
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