Det er

KRISE

… som er tema for Det Norske
Arkeologmøtet 2018 i Tromsø
For å minimere sjansen for at det oppstår krise
i forbindelse med arrangementet, reise og
opphold presenterer vi her litt praktisk
informasjon.
-Transport
-Opphold
-Sosialt program
-Ekskursjon
-Kart over Tromsø, sentrum og UiT Campus

Arrangementskomiteen NAM 2018

Transport
Flybussen

Ankommer du Tromsø med fly vil du lande på Tromsø Lufthavn, på
Langnes. Fra flyplassen går det flybuss inn til Tromsø sentrum som
stopper på Clarion The Edge, samt Scandic Grand og Scandic
Ishavshotel. Det går også flybuss til Universitetet i Tromsø.
For pris, avgangstider og mer info om flybussen, besøk
www.bussring.no

Bybussen

Drosje og leiebil

Det er drosjeholdeplasser og bilutleie på flyplassen og i sentrum.
Tromsø Taxi - Tlf 03011
Din Taxi - Tlf 02045
Hertz - Tlf 482 62000 (Tromsø) / 2110 0000
Avis - Tlf 775 00 270 (Tromsø) / 6677 1010
Europcar - Tlf 776 75 600 (Tromsø) / 815 51 800

Rute 42 og 40 går mellom flyplassen og sentrum. Skal du fra Tromsø
Lufthavn til UiT må du ta Rute 42 eller 40 til Giæverbukta, så bytte
til Rute 33 mot UiT/UNN.

Distriktsbuss og båt

For å komme seg fra Sentrum til UiT tar du Rute 20, 21, 24 og 34.
Reisetid 10-15min.

Besøk www.prostneset.no eller www.tromskortet.no for info

OBS: Fra UiT til Sentrum tar du Rute 20, 21 eller 33.
Reisetid 16-20min.
Besøk www.tromskortet.no for mer informasjon. Her finner du blant
annet Reiseplanleggeren, Linjeoversikt (PDF) og Sentrumskart (PDF)
med holdeplasser.
Det er billigere å bruke Mobilett-appen i stedet for å betale kontant,
og du kan ikke bruke Bank-/Kredittkort på bybussene. Det kan også
lønne seg å kjøpe Tromsøpasset (48t, kr 399 / 199)

Reiser du til Tromsø med distriktsbuss og hurtigbåt/rute, vil du
ankomme Prostneset/Havneterminalen.

Opphold
Hoteller

Severdigheter

Scandic Grand - Scandic Ishavshotel - Radisson Blu
Thon Hotel Polar og Thon Hotel Tromsø

Tromsø Museum
Flotte utstillinger om arkeologi, samisk historie, dyr og natur, kirkekunst
og ikke minst nordlyset. Nær museet ligger også Folkeparken
Friluftsmuseum, Ta Rute 37 eller 33 fra sentrum, 10-15min.

“Hovedhotellet” er Clarion Hotel - The Edge, hvor også
festmiddagen på fredagen vil holde sted, samt Comfort Hotel Xpress.
Det er mange andre gode overnattingsmuligheter i byen, men vi
anbefaler å booke snarest da det er stort press på
overnattingsplassene. Noen andre alternativer er:

Quality Hotel Saga - Clarion Hotel Aurora
Clarion Hotel With - City Living Tromsø
Du kan også bruke bookingsider som Booking.com, Hotels.com, Finn
Reise for å finne flere alternativer.
Airbnb har også et stort utvalg av rom, leiligheter og hus i Tromsø

Et lite utvalg av Tromsø bys severdigheter er markert på kartet over
Tromsø Sentrum. Ønsker du å se litt mer av byen utenfor sentrumssonen
og UiTs campus i Breivika så går det greit med busser (se Transport).

Ishavskatedralen - Tromsdalen kirke
Kanskje Tromsøs mest kjente landemerke, rett over brua på
fastlandssiden. Ca 5min busstur med Rute 20, 24 eller 28, eller
30min gange fra sentrum
Fjellheisen
En av de beste utsiktene over byen og nærområdet. Kanskje dukker
nordlyset også opp. Ta Rute 26 eller 28 fra sentrum mot
Solligården/Pyramiden , 10-12min.

Sosialt program

TORSDAG

FREDAG

Her blir det servert Bacalao med chorizo og spinat, samt
allergivennlige og vegetariske alternativer. Sammen med Bryggeri 13
har vi brygget et spesialøl til årets NAM, som vi vil introdusere her.

Her blir det servert en treretters meny:
Forrett - Ørret, med blomkål dillolje, rødløk og brødkrum
Hovedrett - Indrefilet av okse, med brokkoli, tomat og rotpuré
Dessert - Pasjonsfrukt Panna Cotta

Vi møtes på Ølhallen kl 20.00.

Det blir festmiddag på The Edge kl 20.00

Ekskursjon lørdag
Kirkegårdsvandring på Tromsø gravlund

Omvisning med Per Helge Nylund (Tromsø Museum, UiT):
"Døden - alle kriser overmann"
Felles avgang fra The Edge kl. 10:30, eller oppmøte ved
gravlundens kapell kl. 10:55.
Går du på egenhånd er det lettest å følge Kongsbakken
og enten gå langs Kirkegårdsvegen eller opp
Clodiusbakken (ca 1km).
Du kan også ta buss fra sentrum. Rute 40 og 28 stopper
med Vervarslinga, like nord for Tromsø gravlund.

Estimert varighet ca. to timer. Enkel servering til salgs i
kapellet.

Kart over UiT Campus Breivika

Teorifagbygget Hus 1
Kart av Teorifagbygget Hus 1, Underetasje
1 - Selve konferansen skal holdes i Auditorium 2,
som er i underetasjen av Teorifagbygget Hus 1.
2 - I området utenfor auditoriet er vil det bli
registrering og servering av lunsj og kaffe i
pausene.
3 - Fra hovedinngangen i Teorifagbygget hus 1
(kantine) følger du trappen som går ned til
underetasjen
4 - Går du inn med HSL-fakultetet, eller ned
trappen i biblioteket, vil du ankomme denne
veien.
Adkomstveiene vil bli markert tydelig.

Det er kantine og kaffebar opp trappen til 1.etg,
samt kantine på HSL-fakultetet på samme plan.
For å se mer av UiT Campus Breivika:
https://uit.no/campustromso

