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PolarQuest lanserar 2023-års Svalbardsresor 
rekordtidigt

För att möta den stora efterfrågan på reseäventyr till Arktis släpper Sveriges polarspecialist, 
PolarQuest, 2023- års Svalbardsresor ett halvår tidigare än vanligt. En ökad optimism för 
framtiden i kombination med begränsad möjlighet att resa under två års tid driver bokningar 
långt fram i tiden.

De senaste två åren har prövat reseindustrin extra hårt. PolarQuest, Sveriges Polarspecialist, 
tvingades ställa in två säsonger på raken på grund av pandemin, men nu ser det betydligt ljusare 
ut. Alla 2022 års expeditionsresor till den norska ögruppen Svalbard är i stort sett fullbokade. För 
att möta den stora efterfrågan har man därför beslutat sig för att lansera 2023 års resor redan nu – 
rekordtidigt.

- En resa till Svalbard är ofta en dröm man har haft länge. Svalbards natur och djurliv lockar och man 
vill uppleva det på naturens villkor, säger Marie Lannborn Barker, VD på PolarQuest.

PolarQuest har arrangerat resor med små expeditionsfartyg sedan 1999. Alla resorna bygger på 
nära möten med vilda djur och sagolik natur på några av jordens mest spektakulära platser. 
Svalbard är en ögrupp som ligger företaget extra varmt om hjärtat och med tre fartyg på Svalbard, 
som endast tar 12 eller 53 passagerare, kan man erbjuda en helt annan reseupplevelse jämfört 
med ett större kryssningsfartyg. Ombord finns både svensk- och engelsktalande guider. Samtliga 
resor är 100% klimatkompenserade.

För mer information kontakta:

Marie Lannborn Barker – VD
PolarQuest
+46 768 81 13 81 | marie@polarquest.se

Om PolarQuests Svalbardsresor

Från den lilla norska huvudorten och utposten Longyearbyen går färden med något av de små 
och bekväma expeditionsfartygen som tar 12 eller 53 passagerare. Med stabila gummibåtar 
utforskas arkipelagen och man låter is och väder bestämma exakt rutt. Utfärder iland varvas med 
intressanta föreläsningar, goda måltider och skön sömn ombord. Spännande spaning efter djur 
som valrossar, säl, isbjörn, polarräv och svalbardsren liksom stora fågelkolonier och mäktiga 
glaciärer ingår!
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Om Unlimited Travel Group

Unlimiteds verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är 
små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i 
december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de 
nio dotterbolagen Creative Meetings, Go Active Travel, JB Travel, PolarQuest, Ski Unlimited, 
Specialresor, Travel Beyond, Världens Resor och Västindienspecialisten.

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, 
telefon: +46 (0)8 – 684 211 00
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