
Flygninger 
INNSJEKKING
Vi anbefaler at du er på flyplassen for innsjekking minst 2–2,5 timer før av-
gang. Innsjekking via Internett og/eller selvbetjeningsautomat kan være 
tilgjengelig, avhengig av hvilket flyselskap du reiser med. Vennligst logg 
deg inn på flyselskapets nettsted med flygningens referansenummer som 
er oppgitt på bestillingsbekreftelsen din. Der finner du finner du informa-
sjon om flygningen og oppdateringer, og du kan bestille måltider, reserve-
re sete og eventuell rullestol. Du kan også sjekke inn på nett der det tilbys.

Flybillettene dine er elektroniske, så du vil ikke motta ytterligere doku-
menter på dette. Noen kodedelingsflygninger blir operert av et annet fly-
selskap enn det som er opplyst på reiseruten din. 

Vennligst behold bagasjelappen du får ved innsjekking til etter at du har 
hentet bagasjen din.

BAGASJE GJENNOM INNSJEKKING
Hvis du har en flyforbindelse til Norge og en videre flygning til en annen 
destinasjon i Norge, kan du ta håndbagasjen din direkte til utgangen opp-
gitt på ombordstigningskortet ditt. På grunn av mulige skifter av utgang, 
vennligst dobbeltsjekk hvilken utgang og avgangstid som gjelder ved 
transfer-skranken eller følg med på annonseringer og tavlen for ankomst/
avgang.

Din innsjekkede bagasje vil bli sjekket igjennom helt til din endelige desti-
nasjon. Hvis du har separate billetter med forskjellige flyselskaper er det 
vanligvis ikke mulig å sjekke bagasje helt igjennom. Personalet ved inn-
sjekkingen vil gi deg beskjed om bagasjen kan sjekkes igjennom hele veien 
eller ikke.

BAGASJEINFORMASJON

HÅNDBAGASJE

Flyselskap Kode Economy Business Bagasje

Norwegian
Air Shuttle DY 1 bagasje på 10 kg,

55x40x23 cm n/a n/a

SAS/
Widerøe

SK/
WF

1 bagasje på 8 kg,
55x40x23 cm SAS Plus 1 bagasje på 8 kg, 

55x40x23 cm

INNSJEKKET BAGASJE

Flyselskap Kode Economy Business Bagasje

Norwegian
Air Shuttle DY 2 bagasje på 20 kg* n/ a n/a

SAS/
Widerøe

SK/
WF 1 bagasje på 23 kg SAS Plus 2 bagasje på 23 kg

* Hvis flyreiser er bestilt hos Hurtigruten

Eventuell ekstra bagasje må betales ved innsjekking, eller du kan 
forhåndsbetale den på flyselskapets nettside, som kan være billigere 
enn å betale på flyplassen. Ethvert enkelt bagasje som veier over 32 
kg, vil ikke bli akseptert for transport.

Transport
BERGEN
HURTIGRUTEN TERMINAL I BERGEN 
Hurtigruten Terminal 
Nøstegaten 30 
N-5010 Bergen 

ÅPNINGSTIDER HELE ÅRET
MAN.–FRE. fra 08.00 

LØR.–SØN. fra 11.00

Bagasjeoppbevaring fra 11.00 

Innsjekking fra 15.00

Kabinene er tilgjengelige fra 18.00 

Seneste oppmøtetid er 30 minutter før avgang. En helse- og sikkerhetsbrie-
fing vil gjennomføres om bord mens skipet ligger til kai. 

I terminalen finnes det et sitteområde, en drikkemaskin og 25 oppbeva-
ringsbokser som passasjerene kan bruke. Oppbevaringsboksene driftes 
ikke av Hurtigruten, og det er ingen veksleautomat i terminalen. Pris: 30 
kr (3 x 10 kr).

TRANSPORT FRA FLYPLASSEN 
- TIL HURTIGRUTEN-TERMINALEN /HOTELLET
Når du går ut fra flyplassen, se etter skiltene til Hurtigruten busstransport, 
og gå til bussholdeplass nr. A4, som ligger foran ankomsthallen. Transpor-
ten tar rundt 30–45 minutter.

TRANSPORT-TABELL (HELE ÅRET*)

10.30 / 12.00 / 13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.15 / 17.15 / 18.30
(18.45 i vintersesongen, nov.–mars)

Se også rutetabellen i ankomsthallen på flyplassen ved siden av utgangen 
for innenlandsflygninger.

*På 17. mai (Norges nasjonaldag) vil transport kun tilbys fra 15.00.

STOPPESTEDER
Hurtigruten brygge, Radisson Blu Royal Bergen 

Hotel (på motsatt side av Clarion Collection Havnekontoret Hotel), First 
Hotel Marin (stopp for Thon Hotel Rosenkrantz), Scandic Torget Bergen 

Hotel (tidligere kjent som Scandic Strand Hotel) fra 03.06., Clarion Hotel 
Admiral, Scandic Neptun Hotel, Scandic Ørnen

INFORMASJON OM ANKOMST OG AVGANG
SEILINGER NORSKEKYSTEN 01.04.2019 - 03.09.2019

KJÆRE GJEST, 

Dette dokumentet gir deg informasjon om din ankomst og avgang, og om tilgjengelige transporttjenester. 
I Bergen, Trondheim, Tromsø, Kirkenes og Oslo er de fleste transporter inkludert, dersom du har bestilt vår ankomst- og avgangs-
pakke. For mer informasjon, vennligst se din bestillingsbekreftelse. Selv om bestillingen din ikke inkluderer noen transport, kan du 
fortsatt delta/bestille noen av transportene, slik det er beskrevet.

Hvis transport for reisen din i Norge allerede er inkludert i reiseopplegget ditt, bes du vise transportvoucheren som ligger vedlagt 
reisedokumentene dine til bussjåføren. Transport utenom avtalte transporttider må arrangeres individuelt for egen regning. 
All Hurtigruten transport er merket med et skilt med «Hurtigruten transportservice». 

Vi ønsker deg en behagelig reise!



TRANSPORT FRA HOTELLET 
- TIL HURTIGRUTEN-TERMINALEN

STOPPESTEDER HELE ÅRET
Radisson Blu Royal Bergen Hotel (kort 

spasertur til Clarion Collection  
Havnekontoret Hotel)

15.00 17.00

First Hotel Marin (stopp for Thon Hotel 
Rosenkrantz) 15.05 17.05

Scandic Torget Bergen 
(tidligere kjent som Scandic Strand 

Hotel) fra 03.06.
15.10 17.10

Clarion Hotel Admiral 15.15 17.15
Scandic Neptun Hotel 15.20 17.20

Scandic Ørnen 15.30 17.30

Sørg for å være klar utenfor hotellet med bagasjen din senest 10 minutter 
før avreisetidspunktet.

- TIL FLYPLASSEN VIA TOGSTASJONEN

STOPPESTEDER HELE ÅRET

Radisson Blu Royal Bergen Hotel 
(kort spasertur til Clarion Collection  

Havnekontoret Hotel)

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00

First Hotel Marin (stopp for Thon 
Hotel Rosenkrantz)

09.05, 11.05, 13.05, 15.05, 
16.05, 17.05

Scandic Torget Bergen Hotel 
(tidligere kjent som Scandic Strand 

Hotel) fra 03.06.

09.10, 11.10, 13.10, 15.10, 
16.10, 17.10

Clarion Hotel Admiral 09.15, 11.15, 13.15, 15.15, 
16.15, 17.15

Scandic Neptun Hotel 09.20, 11.20, 13.20, 15.20, 
16.20, 17.20

Scandic Ørnen 09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
16.30, 17.30

TRANSPORT FRA HURTIGRUTEN-TERMINALEN 
- TIL HOTELLET/TOGSTASJONEN/FLYPLASSEN
Vennligst ta med bagasjen din og følg skiltene som leder deg ut av termina-
len. Bussen er merket med din neste destinasjon (hotell/stasjon/flyplass).

Du kan også kjøpe billett fra reiseguiden om bord på ditt Hurtigruten-skip. 
Utenom perioden 1. april til 31. oktober er transport bare tilgjengelig for 
kunder som har forhåndsbestilt før de påbegynte turen sin, ettersom bus-
sene kun opererer når de har blitt bestilt på forhånd.

TRANSPORT FRA TOGSTASJONEN 
- TIL HURTIGRUTEN-TERMINALEN/HOTELLET
Når du har gått av toget, gå ut av togstasjonen under buegangen på din 
høyre side. Hurtigruten transport-service bussen venter utenfor. (Venn-
ligst IKKE gå til sentralbusstasjonen).

STOPPESTEDER HELE ÅRET
Scandic Ørnen

15.15
(for ankomst med tog kl. 14.57)

19.15 
(for ankomst med tog kl. 18.55)

Radisson Blu Royal Bergen Hotel 
(midt i mot Clarion Collection Havne-

kontoret Hotel)

First Hotel Marin (stopp for Thon Hotel 
Rosenkrantz)

Scandic Torget Bergen Hotel (tidligere 
kjent som Scandic Strand Hotel) fra 

03.06.
Clarion Hotel Admiral
Scandic Neptun Hotel

Disse transportene er bare tilgjengelig for kunder som har forhåndsbestilt 
dem før de påbegynte turen sin, ettersom bussene kun opererer når de er 
bestilt på forhånd.

TRONDHEIM
TRANSPORT FRA/TIL FLYPLASSEN 
- TIL/FRA HOTELLET/SENTRUM
Din transport fra flyplassen vil bli utført av den offisielle flyplassbussen 
(Værnes Ekspressen) eller Vy Flybussen (tidligere kjent som Nettbuss Fly-
bussen) og den offisielle rutetabellen gjelder: www.vaernesekspressen.no, 
www.flybussen.no/Trondheim

Gi transportvoucheren din, som ligger vedlagt reisedokumentene, til buss-
sjåføren.

TRANSPORT FRA HOTELLET 
Hurtigruten transport-service.

- TIL TOGSTASJONEN

STOPPESTEDER HELE ÅRET 
Radisson Blu Royal Garden 

Ca. kl. 07.40 Clarion Collection Hotel Grand Olav 

Scandic Nidelven Hotel 

- TIL FLYPLASSEN

STOPPESTEDER HELE ÅRET 
Clarion Hotel Trondheim 

(tidligere kjent som Clarion Hotel and 
Congress)  

08.35 (via Hurtigruten brygge) 

Scandic Nidelven Hotel 08.55 

Sørg for å være klar utenfor hotellet med bagasjen din senest 10 minutter 
før avreisetidspunktet.

Hvis du ikke har forhåndsbestilt disse transportene, vennligst kontakt rei-
seguiden om bord ditt Hurtigruten-skip. Avhengig av tilgjengelighet vil du 
muligens kunne kjøpe transportbillett om bord.

- TIL HURTIGRUTEN BRYGGE
For den korte transporten fra hotellene eller togstasjonen til Hurtigru-
ten-piren anbefaler vi at du tar drosje eller buss nummer 46. For fullsten-
dig rutetabell, se www.atb.no

TRANSPORT FRA HURTIGRUTEN BRYGGE 
- TIL TOGSTASJONEN

TRANSPORT-TABELL (HELE ÅRET)
Avgangstid 07.30

- TIL FLYPLASSEN/SCANDIC NIDELVEN HOTEL

TRANSPORT-TABELL (HELE ÅRET)
Avgangstid 08.50

STOPPER PÅ FORESPØRSEL VED FØLGENDE HOTELLER

Radisson Blu Royal Garden
Clarion Collection Hotel Grand Olav

Bussene opererer kun når de er bestilt på forhånd. Hvis du ikke har for-
håndsbestilt disse transportene, vennligst kontakt reiseguiden om bord 
ditt Hurtigruten-skip. Avhengig av tilgjengelighet vil du muligens kunne 
kjøpe transportbillett om bord.

PLATINUMGJESTER PRIVAT FLYPLASS-TRANSPORT 
I BERGEN OG TRONDHEIM
TIL/FRA HURTIGRUTEN-TERMINALEN/HOTELLET
Bli møtt av en engelsktalende sjåfør og transportert med privatbil/drosje 
til Hurtigruten-terminalen eller hotellet ditt i Bergen/Trondheim, eller 
motsatt vei. Kun for PLATINUM-gjester som reiser med en Hurtigruten 
Classic Voyage.

FRA BERGEN/TRONDHEIM FLYPLASS: Se etter et Hurtigruten-skilt 
med navnet ditt i ankomsthallen på flyplassen. Sjåføren vil ta deg med til 
den private bilen.

http://www.vaernesekspressen.no
http://www.flybussen.no/Trondheim
http://www.atb.no


FRA HOTELLER I BERGEN/TRONDHEIM: Hentetiden fra hotellet vil 
alltid vil alltid være tre timer før tiden for din flyavgang. Sjåføren vil møte 
deg i hotellets lobby.

FRA HURTIGRUTEN-KAIEN: Se etter et Hurtigruten-skilt med navnet 
ditt på når du forlater skipet. Sjåføren vil ta deg med til den private bilen.

Den samme hente-informasjonen gjelder for rullestol-transport. Privat 
transport og transport av rullestol kan kun forhåndsbestilles.

TROMSØ

TRANSPORT TIL/FRA FLYPLASSEN TIL/FRA HOTELLENE/
SENTRUM
Den offisielle flybussen, Bussring, går ca. hver halvtime og i henhold til 
flyankomster, til hotellene i sentrum. Rutetabellen varierer i helgene. Hold 
utkikk etter røde busser utenfor ankomsthallen på flyplassen. Busstop-
pet Prostneset er det stoppet som ligger nærmest Hurtigruten Terminal 
(www.bussring.no).

KIRKENES

TRANSPORT FRA FLYPLASSEN
- TIL HURTIGRUTEN BRYGGE/HOTELL
Transportbussen er den offisielle flyplassbussen, med avgang etter hver 
flyankomst inntil rundt 20.10. Transporten tar rundt 30 minutter.
Den offisielle rutetabellen gjelder: www.flybussen.no.

STOPPESTEDER (HELE ÅRET)
Hurtigruten brygge (for flygninger som ankommer om morgenen) 

Thon Hotel Kirkenes 

Scandic Kirkenes 

TRANSPORT FRA HURTIGRUTEN BRYGGE
- TIL HOTELLET/FLYPLASSEN
Transportbussen med avgang fra Hurtigruten brygge opereres av Boreal.

STOPPESTEDER HELE ÅRET
Thon Hotel Kirkenes, Scandic 

Kirkenes og deretter til flyplassen. 09.15

Hvis det er et stort antall passasjerer vil det bli satt opp flere busser som 
kjører til forskjellige destinasjoner. Pass på at du går på riktig buss.

TRANSPORT FRA HOTELLET 
- TIL FLYPLASSEN
Din transport fra Thon Hotel eller Scandic Kirkenes Hotel vil bli utført 
av den offisielle flyplass-bussen (Flybussen) og den offisielle rutetabellen 
gjelder. Transporten tar rundt 30 minutter.

Bussens avgangstider er koordinert med flygningens avgangstider. Venn-
ligst sjekk bussens rutetabell ved hotellresepsjonen.

- TIL HURTIGRUTEN BRYGGE
Transportbussen som går fra Hurtigruten brygge blir operert av Boreal.

STOPPESTEDER HELE ÅRET 
Thon Hotel Kirkenes 

11:00
Scandic Kirkenes Hotel

Vennligst bekreft alltid de ovennevnte tidene med hotellresepsjonen i til-
felle det skjer endringer i siste øyeblikk.

OSLO

TRANSPORT FRA FLYPLASSEN 
- TIL OSLO BUSSTERMINAL (SENTRALBANESTASJONEN)
Den offisielle flyplassbussen (Flybussen Airport Express) stopper foran 
terminalen og har avgang hvert 20. minutt fra plattform 11 utenfor termi-
nalbygningen på Oslo lufthavn (busslinje FB2 og FB5). Bussene ankommer 
Oslo Bussterminal, som ligger ved siden av Oslo sentralbanestasjon.

Flybussen tar rundt 55 minutter. Den siste rutetabellen er tilgjengelig på 
www.flybussen.no/oslo.

- TIL HOTELLET DITT
Vennligst gå av på Bussterminalen for Comfort Hotel Karl Johan, Thon 
Hotel Terminus, Comfort Hotel Grand Central, Thon Hotel Opera og 
Scandic Oslo City, og på siste stopp for Radisson BLU Scandinavia Hotel. 
Vennligst spør bussjåføren hvor du skal gå av hvis du bor på andre hoteller.

ALTERNATIV TRANSPORT FLYTOGET/VY-TOG (TIDLIGERE 
KJENT SOM NSB-TOG)
Flytoget og Vy-tog (tidligere kjent som NSB-tog) har avgang fra terminal-
bygningen til Oslo lufthavn. Nedgangen ligger 70 meter til høyre etter at 
du går igjennom tollen i ankomsthallen. Toget tar deg Oslo Sentralbane-
stasjon på 20 minutter, og har avgang hvert 10.–20. minutt. Billetter kan 
kjøpes i billettautomat eller i billettskranken.

TRANSPORT FRA HOTELLET 
- TIL FLYPLASSEN  
Flybussen starter hver tur til Oslo lufthavn på Radisson BLU Scandinavia 
Hotel. Neste stopp er Olavs Plass, og derfra direkte til Oslo Bussterminal 
platform 9 (kan bli endret) for passasjerer fra Comfort Hotel Karl Johan, 
Thon Hotel Terminus, Comfort Hotel Grand Central, Thon Hotel Opera 
og Scandic Oslo City.

Viktig merknad: All informasjon kan endres. Vennligst sjekk dine rei-
sedokumenter for endelig transportprogram. Vennligst merk at transport 
kun vil skje i henhold til rutetabellen over. Hvis passasjeren ikke møter til 
oppsatt tid, kan transport ikke garanteres. Eventuelle kostnader som da 
påløper, for eksempel drosje, må dekkes av kunden. 

Kontaktinformasjon i nødstilfeller
Hvis det oppstår en nødsituasjon, og du trenger hjelp under reisen til og fra sjøturen, vennligst kontakt skipet.
Skipets kontaktdetaljer: hurtigruten.no/skip/

Hurtigruten AS: P.O. Box 6144, N-9291 Tromsø
Bestilling: booking@hurtigruten.com

Følg oss på Facebook, Twitter, Instagram, YouTube og hurtigruten.no

http://www.bussring.no
http://www.flybussen.no
http://www.flybussen.no/oslo
https://www.hurtigruten.no/skip/
http://booking@hurtigruten.com
http://hurtigruten.no

