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Svalbard- 
ekspressen

Kjære gjest.
Takk for at du valgte å reise med oss. Vi er like ivrige som du er for reisen 
din til de nordligste områdene i verden. Bli med oss og opplev uberørt, 
arktisk villmark som knapt har endret seg siden vi seilte til Svalbard for 
første gang sommeren 1968.

I dette dokumentet finner du viktig informasjon om ting du må ordne 
før du reiser. Du får også pakketips samt informasjon om opplevelsen 
om bord og hva du kan forvente deg. 

Når du klikker på lenkene i dette dokumentet lander du på nettsiden 
vår. Der finner du mer informasjon. For å åpne lenkene, vennligst sjekk 
at du har tilgang til internett. 

Rundt to til fire uker før avreise mottar du en ny e-post fra oss. Den 
inneholder billettene dine, og gir ytterligere oppdatert informasjon om 
reiserute og flytider.

Vi ser frem til å ønske deg velkommen om bord.  
Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noen spørsmål:

Telefon: +4781003030 
Email: booking@hurtigruten.com
Nett: hurtigruten.no/svalbard-ekspressen/

Vennlig hilsen
Hurtigruten

© HURTIGRUTEN
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Velkommen 
til vårt  
hjem

Norges best bevarte 
reisehemmeligheter
Vi tar deg med på en 
reise som bygger på den 
banebrytende arven vår og 
modernitet, der passasjerene 
våre får være med på 
autentiske, bærekraftige 
og meningsfulle reiser som 
grunnleggeren vår hadde 
vært stolt over. Du vil reise 
til steder utenfor allfarvei 
som ikke er lett tilgjengelige, 
oppleve skjulte perler og nyte 
eksklusive opplevelser, 

blant annet noen av de 
personlige favorittstedene 
våre langs kysten. Vi tar deg 
med til spesielle steder som få 
vet om eller besøker. 

Året rundt
Alle årstidene langs 
norskekysten har noe 
unikt å tilby. Uansett 
hvilken årstid du har valgt 
å seile med oss, kan du 
glede deg til fantastiske 
landskaper og spennende 
kulturopplevelser. 

Enten det er nordlyset om 
vinteren, midnattssolen 
om sommeren, første 
blomstring om våren eller 
alle de nydelige høstfargene 
– reisene våre viser deg det 
beste av Norge – året rundt. 

Gled deg til å utforske 
Norskekysten 
Reisene våre går tar deg 
med langt inn i den nordlige 
polarsirkelen der du får 
et nært møte med livet og 
smakene langs norskekysten, 
som leverer viktige 
forsyninger til kystlandsbyer 
og skaper minner som varer 
livet ut. Du vil besøke toppen 

av det europeiske kontinentet 
på Nordkapp, eller kanskje 
dra helt opp til Svalbard i 
Høyarktis. 

Og så må vi ikke glemme 
det fantastiske lyset. 
Om vinteren, mellom 
oktober og mars, farger 
nordlyset nattehimmelen. 
Om sommeren har vi 
midnattssolen nord for den 
nordlige polarsirkel, og du 
har mange ekstra soltimer til 
å utforske enda mer.

Mer å oppleve 
I hver fase av reisen får 
du god tid til å utforske. 
Istedenfor korte besøk i 
mange havner, tilbringer vi 
flere timer i færre havner 
for å virkelig bli kjent med 
stedene vi besøker. Dette 
gir deg god tid til å oppleve 
det fantastiske landskapet. 
Utforsk de vakreste stedene 
kysten vår har å tilby, og bli 
med på inkluderte utflukter 
for å oppleve enda mer. I 
vitenskapssenteret om bord 
kan du ta en nærmere titt på 
økosystemene du besøker. 

Vi kjenner Norge,  
vi er Norge
Norge, med alle de vakre 
fjordene og billedskjønne 
kystbyene, er hjemmet vårt. 
Det kunnskapsrike teamet gir 
deg en bedre opplevelse der 
de deler innsikt som man bare 
får fra personer med svært 
god lokalkunnskap. 

Mens du utforsker sjarmen 
og den vakre naturen langs 
norskekysten med oss, vil du 
bli bedre kjent med kulturen, 
historien, maten, dyrelivet, 
geologien og mye mer. Du 
kan glede deg til inspirerende 
opplevelser av ikonisk dyreliv 
og lokalsamfunn. Dette er 
vårt Norge, det ekte Norge – 
velkommen om bord. 

Norge er vårt 
hjemland. Vi 
har seilt langs 
den storslåtte 
kysten siden vår 
banebrytende 
grunnlegger, 
kaptein Richard 
With, etablerte 
Norges første 
pålitelige 
kystforbindelse i 
1893. Vi viser deg 
det ekte Norge.
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Hurtigrutens 
hjemmebane 
Dra på en reise gjennom historien og 
fantastiske landskap i hjemlandet ditt – 
Norge, og lær mer om den virkelig unike 
Hurtigruten-opplevelsen i dette tidligere 
opptatte webinaret.

Utforsk hjemmefra » 

Ønsker du å være bedre 
forberedt? 
Vi har samlet en del praktisk informasjon 
som du kanskje ønsker å vite før reisen din 
langs norskekysten med Hurtigruten. 

Praktisk informasjon »

©SIMON SKREDDERNES

Før  
reisen

Våre gjesters sikkerhet, helse og velvære er 
svært viktig for oss. Det er like viktig for oss 
nå som det har vært helt siden vi begynte å 
seile i 1893, kanskje enda viktigere. Vi har 
introdusert flere nye prosedyrer på alle 
skipene våre, utformet for å holde  
deg trygg.

Vår sikkerhetspolicy »

Reisen din 
er trygg med oss

Skipet ditt
MS Trollfjord er flaggskipet til  
Svalbard-ekspressen og Nordkapp- 
ekspressen, og er oppkalt etter den lille, 
men spektakulære fjorden i Vesterålen.

Oppdag MS Trollfjord »

©HURTIGRUTEN

https://global.hurtigruten.com/destinations/norway/inspiration/#webinar-norway-home-of-hurtigruten
https://www.hurtigruten.no/norskekysten-praktisk-informasjon/reiseinformasjon-for-svalbard-ekspressen-og-nordkapp-ekspressen/
https://www.hurtigruten.no/norskekysten-praktisk-informasjon/helse-og-sikkerhet/
https://www.hurtigruten.no/skip/ms-trollfjord/
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Det er flere ting du må huske å ta med deg på 
reisen med oss.

Du kan bidra til å beskytte det 
uberørte miljøet i Arktis mot 
trusselen fra fremmedarter hvi du 
følger AECOs retningslinjer for 
biosikkerhet » før du pakker. 

Vår – kle deg for all slags vær
Siden vi regner med å oppleve tre 
årstider når vi seiler om våren, 
lønner det seg og pakke smart og 
planlegge i lag-på-lag. Vi anbefaler 
at du tar med en ullgenser, varme 
sokker, et tykt skjerf, vinterstøvler, 
varme, vanntette bukser og jakke, 
lue og votter. 

Sommer – sommerantrekk
Sommerværet langs kysten kan 
være skiftende, så i tillegg til 
T-skjorte, shorts og sandaler, er 
det lurt å pakke en varm genser, en 
lett jakke (vannavstøtende), tynne 
votter og lue samt fjellsko.

Høst – mange lag
Solen skinner nok, men du bør 
regne med friskt og kjøligere vær 
om høsten. Sørg for å pakke tynne 
lag og varme klær – en ullgenser, 
vind- og vanntett jakke og bukse, 
lue, hansker og lette fjellsko. 

©RAYMOND ENGMARK

Pakketips

 Kikkert 

 Varmt undertøy og klær til mellomlag

 Polariserte solbriller og solkrem

 Et kamera (i en vanntett veske)  

 Et minnekort med stor kapasitet

 Vind- og vanntett bukse

 Pass og/eller ID-kort (gjelder også for 
 skandinaviske innbyggere)

 Inngåtte turstøvler til bruk utendørs

 Badetøy for bruk i boblebad og  
 svømmebasseng på dekk

 Et par gode sko som du kan bruke  
 om bord

I tillegg til de «vanlige» tingene man 
har med seg på reise (basisklær og  
toalettsaker), anbefaler vi at du også 
tar med deg:

Hva du bør ta med på reisen »

https://www.aeco.no/guidelines/biosecurity-guidelines/
https://www.aeco.no/guidelines/biosecurity-guidelines/
https://www.hurtigruten.no/norskekysten-praktisk-informasjon/pakk-til-ditt-eget-eventyr-coastal/
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Vi bryr oss om deg og 
besøket ditt til hjemmet 
vårt. Det er derfor vi 
gjør alt vi kan for å gjøre 
opplevelsen din så smidig 
og god som mulig, selv før 
du setter fot på skipet.

Hvis du starter sjøreisen din med oss 
fra Bergen, har vi en overraskelse til 
deg: den nye gjesteloungen vår.

Før du går om bord i skipet, kan du 
slappe av i dette vakkert møblerte 
området, som er innredet i samme 

stil som skipene våre for en sømløs 
opplevelse fra land til sjøs.

Slapp av i en av de mange komfortable 
stolene eller sofaene. Møt og bli 
kjent med andre reisende. Koble 
deg til WiFi, og bruk USB-ladere og 
stikkontakter. 

En stor interaktiv berøringsskjerm 
ved inngangen vil vise detaljert 
informasjon om valgfrie utflukter 
du kan bestille, mens kortfilmer om 
høydepunktene fra sjøreisen spilles på 
skjermene rundt om i loungen. 

Vi forstår at du kanskje blir litt sulten 
før ombordstigning, så derfor tilbyr vi 
en buffet med varmt drikke og en liten 
matbit som vil stimulere appetitten for 
måltidene du vil nyte om bord.

Avslapning 
med stil

© ESPEN MILLS
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2 er antallet offisielle 
skriftspråk i Norge: 
bokmål og nynorsk.

X er lengden på 
Norges kystlinje. Det 
er umulig å måle hvor 
lang den faktisk er. 

I 2008 ble det globale 
frøhvelvet åpnet 
på Svalbard. Det 
oppbevarer kopier av 
de fleste av verdens frø.

2008 var året da 
Norge forfremmet 
kongepingvinen Nils 
Olav III til brigader.

Hjørundfjorden
Langs Norges nest 
lengste fjord finner du 
isbreer, rolige tettsteder 
og vakre eplehager, 
der de lager den gode 
sideren som regionen 
er så kjent for.

Longyearbyen
Byen er oppkalt etter 
den amerikanske 
forretningsmannen John 
Munro Longyear, som 
startet kullgruvedrift med 
firmaet sitt her i 1906. 
Longyearbyen er det 
administrative sentrum på 
Svalbard, og her bor det 
rundt 2400 innbyggere fra 
mer enn 50 land.

Nordkapp
Ved 71°10’21 N ligger 
Nordkapp-platået bare 
2100 kilometer fra den 
geografiske nordpolen, det 
nærmeste du kan komme 
toppen av verden.

Bergen
Bergen har noe 
for enhver, fra den 
UNESCO-listede 
Bryggen og Bergenhus 
festning til det berømte 
fisketorget, akvariet og 
kabelbanen Fløibanen.

Senja
Senja er rangert av CNN 
som én av de 10 vakreste 
øyene i verden, og blir 
noen ganger omtalt som 
et Norge i miniatyr på 
grunn av det vakre og 
mangfoldige landskapet.

      

Til verdens 
ende

Visste du?

Oppdag noen av høydepunktene du kan 
oppleve når vi gjenopptar Svalvard-
ekspressruten fra 1968 – den ikoniske 
ruten som lang tilbake i tid forbandt 
Norge og Svalbard. 

Oppdag Svalbard »

© NINA BAILEY/SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN

Mindre enn 10 % av 
landmassen på Svalbard 
har vegetasjon, og det er 
ingen trær her.

https://no-publications.hurtigruten.com/hurtigruten-magazine-utgave-01/oppdag-svalbard
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Svalbard-ekspressen returnerer  
Vi startet den første regelmessige 
sommerseilingen til Svalbard i 
1968, og den var en livslinje for 
lokalsamfunnet frem til 1982.  
På den tiden var ruten én av de mest 
pålitelige forbindelsene Svalbard 
hadde til fastlandet.
 
Nå er Svalbard-ekspressen din  
sjanse til å oppleve følelsen av 
Høyarktis glødende under den 
magiske midnattssolen.

I kjølvannet av eventyrere
Når vi følger i fotsporene til 
banebrytende oppdagelsesreisende, 
forskere og seilere som i århundrenes 
løp har seilt til Svalbard, vil du se 
noe av verdens mest fantastiske 
natur og dyreliv.  Den komplette 
15 dager lange sjøreisen besøker 
steder på UNESCOs verdensarvliste, 
hippe bysentrum, små fiskevær 

og utilgjengelige øyer omringet av 
ruvende sjøklipper fulle av fugler. Du 
krysser den nordlige polarsirkel inn i 
midnattssolens rike, få muligheten til 
å besøke Europas nordligste punkt og 
seile over Barentshavet til Svalbards 
polare ødemark. 

Mat og drikke 
Skipet er nylig renovert for 2023. 
Oppgraderte restauranter og barer 
og et splitter nytt showkjøkken på 
MS Trollfjord setter norskekystens 
råvarer og kulturarv i sentrum av 
opplevelsen din. Du kan velge mellom 
tre restauranter, en cocktailbar og et 
matsenter med enda en liten bar.

Vi gjenskaper ikoniske retter fra 
1968 og 1982 på nye måter og bruker 
eldgamle konserveringsteknikker for 
å gi dem en smak av fortiden. 

Ekstraordinære opplevelser
Svalbard-ekspressen lar deg ta et 
fullstendig dypdykk inn i Norges 
kystlinje og øyer. Forvent utflukter 
anført av lidenskaplige lokale, 
moderne tvister på lugardekor og 
menyer inspirert av 1960-årene, og 
seminarer om bord ledet av eksperter, 
rotfestet i arven og stedene til 
Svalbard-ekspressen. Vi er ivrige etter 
å dele vår kunnskap om norskekysten 
med deg. For å gjøre det enda enklere 
kan du nå strømme forelesninger fra 
skipets oppdaterte forelesnings- og 
konferanserom rett til din renoverte 
lugar eller suite. 

Hvis det høres ut som for mye jobb, 
bare slapp av. Sommerdagene er lange 
her oppe, så det er nok av tid til å få tid 
til alt!

Opplev  
Svalbard- 
ekspressen

© AGURTXANE CONCELLON

Les mer »

https://www.hurtigruten.no/svalbard-ekspressen/#opplevelsen
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Alternativene for matservering om bord 
på det flotte skipet vårt, MS Trollfjord, 
viser norsk mat på sitt beste, mest 
klassiske og mest bærekraftige.

Vi knytter deg til kysten  
gjennom mat
Kokkene våre henter de beste lokale 
råvarene langs ruten vår for å gjenskape 
retter fra fortiden. Ved å bruke 
kortreiste, hjemmedyrkede råvarer, er 
maten vår fersk og smaksrik, og dette 
er bra for både lokale leverandører og 
naturen. Du får ikke bare se Norge når 
du seiler med oss, du får også smake  
på landet. 

Showkjøkken
MS Trollfjord har sitt eget showkjøkken 
på toppdekket. Her vil de dyktige 
kokkene våre ta deg fra fjord til gaffel i 
informative demonstrasjoner, som for 
eksempel mesterklasser i filetering  
og konservering. 

Disse mini-kokkekursene holdes med 
det norske landskapet som bakteppe, 
områdene der råvarene vi bruker 
kommer fra. Du får vite mer om lokale 
delikatesser og finne ut hvordan de 
smaker. Det finnes mye godt du kan 
prøve, som vinsmaking, grillretter og 
tradisjonell lefse rett fra takken.

Hovedrestauranten
De gode, gamle konserveringsteknik-
kene som ble utviklet av forfedrene 
våre for å overleve de harde, arktiske 
vintrene, er en viktig del av kulturen vår. 
Hovedrestauranten vår er en hyllest til 
disse tradisjonelle metodene, men med 
en moderne vri og en meny som  
tilpasses til råvarene som er i sesong.

Både til frokost, lunsj og middag, vil du 
finne noen av Norges mest kjærkomne 
kystretter her.

Brasseri
Har du lyst på mettende, tradisjonell 
mat med massevis av lokale råvarer 
og smaker? Ta en tur innom Brasseri 
bistro, som serverer mat hele dagen. I de 
avslappede og rustikke omgivelsene kan 
du nyte gamle favoritter som helstekt 
kje (geitekilling), boknalam eller røye 
fra Finnmark. Hvis du heller vil ta 
maten med deg, finnes det mange gode 
smørbrød og burgere du kan spise hvor 
du vil. 

À la carte – fine dining-restaurant
I à la carte-restauranten vår kan du nyte 
en utsøkt fine dining-opplevelse der vi 

bruker lokale, sesongbaserte råvarer 
av topp kvalitet for å gi deg den beste 
smaken av norskekysten.

Sett sammen ditt eget femretters måltid 
fra det brede utvalget av retter, deriblant 
oppskrifter fra de kunnskapsrike 
kulinariske ambassadørene våre –  
de lokale, prisvinnende hovedkokkene 
Astrid Nässlander og Halvar Ellingsen.  
Vinekspertene våre er også her for å 
hjelpe deg med å finne den perfekte 
vinen til hver rett.

Panorama bar
Om bord MS Trollfjord kan du 
også nyte lokale drikkevarer og 
ettermiddagste i baren vår. Den ligger 
på observasjonsdekket på to etasjer, og 
er et flott sted hvor du kan slappe av og 
beundre den fantastiske utsikten. Baren 
lager sine egne cocktailer med bær 
plukket langs kysten, øl brygget med 
vann fra Trollfjorden, gin som lages i de 
klare fjordene i Troms og et bredt utvalg 
av norsk akevitt.

© CHRISTIAN HOUGE
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Les mer »

Mat som 
tar deg 
nærmere

https://www.hurtigruten.no/norways-coastal-kitchen/restauranter-svalbard-og-nordkapp-ekspressen/
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Dra ut i Norges villmark 
Med noen av verdens flotteste ville 
dyr og fantastisk natur, er det ikke rart 
at dette er et av de beste reisemålene i 
verden. Fra den mektige havørnen på 
himmelen til den majestetiske hvalen 
langs kysten – du kan oppleve et 
virkelig variert dyreliv.  

En hyggelig (h)valfart 
På reise vår vil du ha muligheten 
til å se det eksotisk dyreliv i det 
fjerne nord, fra hval til kongekrabbe 
i uberørte omgivelser. Plankton 
blomstrer på grunn av de lange 
sommerdagene, og tiltrekker seg 
forskjellige hvalarter, som grindhval, 
vågehval, spekkhugger, knølhval, 
hvithval og spermhval. Det er alltid 
stort å se disse enorme skapningene  
i vannet. 

Ikoniske dyr 
Kanskje du får se et av de mest 
populære dyrene våre, det 
majestetiske reinsdyret. De er lette å 
kjenne igjen på grunn av det storslåtte 
geviret, og om sommeren kan du se 
gevirene i ulike vekstfaser. 

Høyt oppe og på land 
Polarreven er ett av de få pattedyrene 
på Svalbard som jakter på mat hvor 
som helst, fra fjellkjedene til kysten. 
Du vil til og med kanskje se hvalross 
som koser seg i solen, eller en isbjørn 
på jakt etter sel. 

Svalbard er også et utmerket 
hekkested for 41 ulike sjøfuglarter. 
Norskekysten byr også på et 
spektakulært spekter av fuglearter, 
som den skjønne lundefuglen som 
også kalles «havets papegøye». 

Vi har femten forskjellige 
rovfuglarter, inkludert den  
mektige havørnen.

Husk at dette er naturlige habitater, 
vi kan derfor ikke garantere at du 
ser bestemte dyr underveis. Moder 
jord gjør som hun vil, og det er ingen 
garanti for å se dyr.

Dyrelivet langs norskekysten er 
like variert som selve kysten. 

Opplev 
dyreliv

© SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN

Dyreliv i Norge »

https://www.hurtigruten.no/destinasjoner/norge/inspirasjon/dyreliv/
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I nord går solen aldri 
ned om sommeren, og 
det er lyst døgnet rundt. 
Du kan selv oppleve 
dette fenomenet på en 
oppdagelsesferd i Nord-
Norges vakre villmark.

Evig dagslys 
Midnattssolen er et fenomen som 
oppstår hver sommer sør for den 
sørlige polarsirkel og nord for den 
nordlige polarsirkel. 

Midnattssolen er på sitt sterkeste 
rundt solverv, da solen holder 
seg over horisonten hele døgnet.  
På grunn av jordas skrå akse 
er regionen i Arktis snudd mot 
sola i sommermånedene. Det 
samme gjelder i den antarktiske 
sommeren på det sørligste, syvende 
kontinentet.  
 

Det motsatte av midnattssolen 
er polarnatten som opptrer hver 
vinter i Arktis og Antarktis. Under 
polarnatten går ikke sola opp over 
horisonten i løpet av hele dagen, 
og skaper dermed det perfekte 
bakteppet for det magiske nordlyset. 
Nordlyset kan dukke opp når som 
helst i løpet av døgnet, og er en god 
trøstepremie for mangelen på sollys. 
    
Antallet sommerdager med 
midnattssol reduseres jo lenger 
vekk fra polene du befinner deg. 
På Sydpolen og Nordpolen kan 
midnattssolen være synlig i opptil 
seks måneder hvert år. Svalbard er 
den nordligste bebodde regionen i 
Europa, og her er det midnattssol 
i fire måneder, fra rundt april til 
august. Nordkapp har midnattssol i 
ca. tre måneder, fra mai til juli.  

Midnattssolen i Nord-Norge 
Nord-Norge er det beste alternativet 
hvis du vil oppleve midnattssolen. 
Noen av de mest populære stedene 

for å se den, er Bodø, Lofoten, 
Tromsø, Hammerfest og Nordkapp 
på fastlandet, og Longyearbyen  
på Svalbard.  
 
Midnattsolen er like mye en følelse 
som den er noe å se. Du vil finne 
varmere steder stort sett alle andre 
steder på jorden, men den varme 
følelsen av midnattsolen er noe 
spesielt – en følelse som vil bli hos 
deg lenge.

Under  
midnatts- 
solen

Seilas under midnattssolen »

© GETTY IMAGES/HURTIGRUTEN

https://www.hurtigruten.no/destinasjoner/norge/den-originale-reisen-langs-norskekysten/seilas-under-midnattssolen/
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Ekte bærekraft er balansen mellom miljøhensyn, økonomi og det 
sosiale. Alt vi har gjort i de siste 130 årene, har vært for å betjene, 
nære og bry oss om Norges kyst. Vår misjon: å bevare vårt vakre 
hjem i generasjoner fremover.

I 2018 forbød vi all unødvendig engangsplast, og er stolte over å være 
det første cruiserederiet i verden til å gjøre dette. Vårt Norway’s Coastal 
Kitchen-konsept trekker fra bærekraftige produsenter langs kysten, noe 
som betyr minimale matmil og energi brukt på kjøling. 

Alle våre skip på norskekysten kan plugge inn på havner for utslippsfri 
strøm. Vi har også startet prosessen for å fase inn bruk av biodrivstoff, 
produsert fra organisk avfall. Innen 2023 vil vi implementere nye grønn 
teknologi-oppgraderinger, som sammen med biodrivstoff vil kutte 
CO2-utslipp med opptil 25 % og NOx-utslipp med 80 %. Vi vil fortsette 
å implementere banebrytende løsninger med målet å bringe utslipp fra 
skipene våre på kysten ned til null. 

Vår utrettelige tjeneste på norskekysten er en livslinje for de 34 
kystsamfunnene vi kobler sammen. Vi gir ansettelse for personer langs 
kysten og våre partnerskap med lokale virksomheter etterlater varige 
fordeler for økonomien her. Dette er bærekraftig turisme i liten skala på 
sitt beste.

Besøk nettstedet vårt for bærekraft »
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Vi etablerte Hurtigruten Foundation i 
2015 for å gjøre en forskjell for viktige 
prosjekter rundt i verden, inkludert 
på norskekysten.

De totale midlene vi har donert så langt utgjør 
godt over fire millioner norske kroner over 34 
initiativer i ti land. 

Du kan gjøre din del ved å henge en Green 
Stay-lapp på lugardøren din under reisen din 
for å fortelle oss at lugaren din ikke trenger 
rengjøring den dagen. Dette hjelper oss 
med å spare vann, rengjøringsprodukter og 
energi. For hver dag du henger opp en Green 
Stay-lapp under reisen din, gir vi 5 NOK 
til Hurtigruten Foundation. Hurtigruten 
Foundation gir deretter midler til diverse 
prosjekter langs kysten, så som opprensking 
av strender, turstier og kunstprogrammer.

Hurtigruten foundation
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