SPITSBERGEN 2012
Propozycja trasy trekkingu przez Ziemie: Dicksona, Bünsowa, Sabine i Nordenskiölda
(Dickson Land, Bünsow Land, Sabine Land i Nordenskiöld Land)
(Trekking dość trudny, wymagający znajomości podstawowych zasad poruszania się po
lodowcu z użyciem raków i czekana, a także biwakowania na lodzie)
Planowany wylot z Polski 20.08.2012 r. Powrót do kraju z Longyearbyen 05.09.2012 r.
Dokładne daty zostaną ustalone po zarezerwowaniu biletów lotniczych.
1. Jachtem z LYR do Piramiden, zwiedzanie osady; dalej jachtem przez Petuniabukta
do Skottehytta.
2. Dalej nad Petuniabukta, Adolfbukta i pod De Geerfjellet na Nordenskiöldbreen.
3. Stąd trawers przez lodowiec pod Terrierfjellet (1088-1210) i Ferrierfjellet (922) obok
Minkinfjellet (1018) przez Florabreen i pod Gipsdalskongen (1110) na Tunabreen.
4. Dalej trawers przez lodowiec na morenę Kolonadene i przez Postbreen na południowe
wybrzeże Tempelfjorden; i dalej przez Nøisdalen do Sassendalen.
5. Stąd (po pokonaniu Sassenelva) albo:
a) przez Kapp Belvedere, De Geerdalen, Kreklingpasset i Helvetiadalen do Adventdalen
z wejściem na Arctowskifjellet (973), lub
b) przez Eskerdalen obok Passhytta do Adventdalen z wejściem, jak w a).
6. Następnie od Innerhytta (orograficznie lewą stroną Adventelva) w stronę husów
i górniczą drogą do Longyearbyen.
7. Przy dobrej aurze i kondycji uczestników, zyskany czas będzie można wykorzystać na
zwiedzanie Barentsburga.
Proponowaną trasę wytyczono na podstawie map C7 DIKSONFJORDEN,
C8 BILLEFJORDEN i C9 ADVENTDAL
Szacunkowy koszt wyjazdu to 5.000,- zł (bez Barentsburga). Im wcześniej grupa się
zorganizuje, tym taniej będzie można kupić bilety lotnicze.
Aktualnie deklaracje na wyjazd złożyło siedem osób. Spotkanie grupy planowane jest na
drugi weekend marca 2012. Miejsce zostanie podane w kolejnym mailu. Zgłoszenia proszę
kierować na adresy: Leszek Czuluk (Leniu), czuluk@onet.eu, tel. 694 362 859,
Andrzej Czuluk (Andrew), andrzejczuluk@wp.pl, tel. 692 953 550, Stanisław Misztal
(Hwiej), shm42@vp.pl, tel. 502 402 746; z następującymi danymi:
1) imiona, 2) nazwisko, 3)pseudonim, 4) adres zamieszkania, 5) data i miejsce urodzenia,
6) PESEL, 7) tel. kontaktowy, 8) adres e-mail.
Polana Hondraska, 26.02.2012 r.
Z pozdrowieniami,
Andrew, Leniu, Hwiej

