Ekspedisjonscruise din i

alaska
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Kjære gjest
Takk for at du valgte å reise med oss. Vi gleder oss minst
like mye som deg til ekspedisjonen til Alaska. Dette blir
et spennende eventyr med vakker natur, rikt dyreliv og
lokal kultur.
I dette dokumentet finner du viktig informasjon om ting du
må ordne før du reiser. Du får også pakketips, informasjon
om opplevelsen om bord og hva du kan forvente av dyreliv og
under landinger.
Ved å klikke på knappene eller linkene i dokumentet kommer
du til websiden vår, der all informasjon ligger. For å åpne
linkene trenger du tilgang til Internett.
Ca. 2-4 uker før avreise mottar du en ny e-post fra oss. Da får
du billettene dine.
Vi ser frem til å ønske deg velkommen om bord!
Ta gjerne kontakt med oss hvis du skulle ha noen spørsmål.
Telefon: +4781003030
Email: booking@hurtigruten.com
Web: hurtigruten.no/expeditions/
Med vennlig hilsen
Oss i Hurtigruten
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FØR REISEN
Det er enkelte obligatoriske ting du
må få unna før ekspedisjonscruiset
til Alaska.
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Vi anbefaler at du pakker:
Klær for både varme og kjøligere dager
Insektmiddel

Fyll ut og returner Skipsmanifestets
Informasjonsskjema til Hurtigruten

Polariserte solbriller og solkrem
Et kamera (i en vanntett veske)
Et minnekort med stor kapasitet

Sjekk passet ditt
Sørg for at passet ditt har minimum
6 måneder gjenværende gyldighet på
slutten av cruiset ditt. *
Innreisekrav (visum)
Vennligst sørg for at du er i
besittelse av korrekt reisedokument
med godkjent visum innen
ekspedisjonen starter.
Sjekk reiseforsikringen din
Det er obligatorisk å ha en god
reise-/helseforsikring som også
dekker evakuering på medisinsk
grunnlag.

Vi har samlet alle obligatoriske
skjemaer og viktig informasjon om
innreisekrav på én nettside, for å gjøre
det enklere for deg.

Vind- og vanntett bukse
En varm lue som dekker ørene, og et skjerf
Inngåtte turstøvler til bruk utendørs
Leppepomade med UV-beskyttelse
Badetøy for bruk i boblebad og svømmebasseng
på dekk
Et par gode sko som du kan bruke om bord

Hva du bør ta med på reisen »

Du får en ekspedisjonsjakke
fra Helly Hansen og en
vannflaske i aluminium til
gjenbruk.

Innreisekrav »

Vær og pakking
Det er viktig at du sjekker
værmeldingen for ditt reisemål før
du reiser, for å sikre at du pakker
riktige klær. Sørg for at du pakker
passende klær for været du kommer
hjem til også.
* I tillegg må gyldigheten av passet være i samsvar med nasjonale krav i landet/landene du reiser til.

Du kan låne gummistøvler,
vandrestaver og alt annet utstyr du trenger til aktiviteter,
uten ekstra kostnader.
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PRAKTISK
INFORMASJON
Hurtigruten-appen
er din digitale følgesvenn
på ekspedisjonsskipene våre.

Her finner du alt du trenger å vite om
reisen, inkludert bestillinger, daglige programmer, restauranter, tjenester om bord
og viktig informasjon om tilgjengelige
utflukter, slik at du har all informasjon for
hånden til enhver tid.
Det vil være mulig å logge inn med fødselsdato og lugarnummer så snart du er
om bord.

Last ned appen »

Reisen din er
trygg med oss
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Ønsker du å være
bedre forberedt?
Her er alt du trenger å vite før
ekspedisjonen din med oss – alt fra
vaskeri og WiFi på skipet til gjenstander
det ikke er tillatt å ta med om bord.
Praktisk informasjon »

Hurtigrutens skip har vært et kjennetegn
langs Norskekysten siden 1893. I dag
seiler skipene våre til Arktis og Antarktis,
og mange destinasjoner der imellom. På
hvert skip finner du moderne fasiliteter
nøye blandet med ekte karakter.

Oppdag flåten vår »

© KRISTIAN DALE

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 »
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DEN PERFEKTE
BASEN TIL SJØS
Ekspedisjonsskipet er ditt perfekte
tilholdssted under reisen –
uformelt, komfortabelt og fylt med
alt du trenger for ekspedisjonen din,
og enda litt til.
Hvis du trodde at en ekspedisjon måtte
foregå på en rusten, gammel fregatt
med falmet interiør, vil du få utfordret
forventningene dine. Fra starten vil du
se at skipet har en avslappet, rolig og
uformell atmosfære. Hvert fellesområde
på skipet har blitt designet med fokus
på den gode utsikten. Når du og dine
medoppdagelsesreisende sammen går i land
på eksotiske steder, bygges også relasjonen
dere imellom. Dere kan møtes og utveksle
historier i de forskjellige sitteområdene med
flott utsikt rundt på skipet.
© AGURTXANE CONCELLON

Med kjærlighet
for lokal mat
Forbered smaksløkene dine på
deilige måltider om bord.
Disse vil ofte være inspirert av regionens
unike smaker og matlagingsstiler. I tillegg
har vi sjømat- og smaksarrangementer som
virkelig viser spesialiteter i det lokale kjøkkenet. Der det er mulig bruker vi råvarer fra
lokale virksomheter i havnene vi besøker, og
på den måten reduserer vi avstanden maten
reiser og støtter kystsamfunnene.
Du vil også ha et bredt utvalg av sofistikerte
plantebaserte menyer med nydelig «grønn»
mat, som kanskje er sunnere for både deg og
planeten vår.
© ANDREAS KALVIG ANDERSON
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DITT AKTIVE
EVENTYR
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Småbåtcruise
Selv om ekspedisjonsskipet er
relativt lite, er det grenser for hvor
det kan seile på grunn av størrelsen.
Det er her de små Zodiac-båtene
kommer inn i bildet. Nyt utsikten
mens du glir gjennom vannet.

Landinger
Vi vil forsøke å lande med de små
Zodiac-båtene våre når været og sjøforholdene tillater det. Vel fremme
på land vil ekspedisjonsteamet guide
deg til det som er å se, og sørge for
at du er trygg til enhver tid.

Fotturer*
Ekspedisjonsteamet arrangerer
guidede fotturer til utsiktspunkter
og andre interessante steder. De vil
velge ut noen av de vakreste stedene
i nærområdet.

Vitenskapssenter »
Mikroskopene og annet høyteknologisk utstyr her gir muligheten til

demonstrasjoner og kurs, slik at du
får en dypere forståelse for stedene
du besøker. Vi inviterer deg også til å
bidra i vitenskapsprogrammer som i
sin tur bidrar til viktig forskning.

Foredrag
Både på og av skipet vil ekspedisjonsteamet holde dyptgående foredrag
om en rekke temaer for å forbedre
ekspedisjonen. Temaene som velges
ut er spesifikke for Alaska.

Kajakkpadling*
Gli stille gjennom vannet, og kom
tett på den majestetiske naturen
i Alaska. Padle i havet, i laguner
med isfjell eller i det rolige vannet i
kystområdene ved Alaska sammen
med en erfaren guide.

fotomuligheter i Alaska på en bedre
måte. Du kan også få sjansen til å bli
med på et mer intensivt fotoarrangement* på én til to timer.

Eksperter innen
ekspedisjonsreiser

Ekspedisjonsteamet er
kunnskapsrike verter som brenner
for arbeidet sitt. De vil sørge
for at du får en spennende og
informativ opplevelse på en trygg og
bærekraftig måte. De er moderne
oppdagelsesreisende og eksperter
i sitt felt. De vil holde engasjerende
foredrag og forelesninger, arrangere
en rekke aktiviteter om bord, bli med
deg på landinger og ta styringen på
håndplukkede fotturer.

Fotoprogram
Dette inkluderte programmet er
utformet for fotografer på alle nivåer,
og gir deg tips som vil hjelpe deg
med å dra nytte av spektakulære

Ekspedisjonsteamet »

*Vær oppmerksom på at dette er en tilleggsaktivitet som koster ekstra.
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Forvent det
uventede
Et ekte eventyr består av å reise til et
spennende sted, og være tilpasningsdyktige
uansett hva som kommer vår vei. Dette gjelder
også på ekspedisjonscruise med oss.

© ASHTON RAY HANSEN

Når du drar ut på en ekspedisjon
med oss, vil du reise til noen av de
mest fjerntliggende og uberørte
stedene i verden. Det er et eventyr
til vakre kystområder der naturen er
på sitt villeste, dyrelivet er fritt og
elementene råder. Det er akkurat slik
vi vil ha det.

Åpen utforsking
Reiserutene på ekspedisjonscruisene
våre er ikke fullstendig hugget i
stein. Dette gir oss fleksibilitet
til å tilpasse oss utfordrende
elementer, og gripe nye muligheter
for utforsking når de dukker opp.
Der vind og bølger blokkerer
veien for oss, eller vi ser hval vi
ønsker å observere en stund, er

muligheten til å endre kurs en
essensiell og spennende del av
ekspedisjonscruisene våre.
Planene våre må noen ganger endres
noe eller fullstendig, for å ta oss til
steder og overraskelser som ikke
opprinnelig var på ruten vår, men
som vil være like imponerende.
Visse dager på flere av reiserutene
våre har vi til og med flere mulige
steder vi kan besøke. Du kan stole
på at skipets kaptein sammen
med ekspedisjonsteamet vil velge
det beste alternativet, basert på
forholdene den dagen.

enhver ekspedisjon, og som gjør en
slik reise til et eventyr som skiller
seg fra et standard cruise. Bli med
på en reise med oss – en reise der du
vil dra ut på et spennende eventyr,
bli en ekte oppdagelsesreisende og
kan forvente det uvendede. Sammen
vil vi skape unike og uforglemmelige
opplevelser, der vi jobber med – og
aldri mot – naturen

Det er denne uforutsigbarheten og
tilpasningsevnen som er kjernen i
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utforsk
alaska

Oppdag noen av høydepunktene
og mulige steder du kan se på
ekspedisjonscruiset ditt i Alaska*.

© SHUTTERSTOCK/GETTY IMAGES/ASHTON RAY HANSEN/

Misty Fjords
Dette er et uberørt kystlandskap som er en del av
det 809 000 hektar store
Tongass National Forest,
med eviggrønne trær,
dype fjorder, majestetiske
snødekte fjelltopper og et
rikt dyreliv.

Wrangell
Ta et steg tilbake i tiden
i en av Alaskas eldste og
mest historiske øybyer,
og lær om Tlingit-folket
og opplev gamle helleristninger og mosedekte
totempæler.

Kodiak
I denne livlige fiskehavnen ligger Alutiiq
Museum og Baranov
Museum, som byr på
gjenstander fra både
russerne og alutiiqfolket som levde her for
mer enn 7000 år siden.

St. Matthews Island
Mange pionerer har
forsøkt å bosette
denne øya de siste
århundrene, men den
er fortsatt ubebodd av
mennesket. Sjøfugler
og en og annen rev er
de eneste skapningene
som kan ses på de svarte
sandstrendene.

Se høydepunktene »

Visste du at?
Det 1770 km lange hundesledeløpet Iditarod
går i Alaska hvert år fra
Anchorage til Nome. Løpet kalles også «Verdens
tøffeste hundeløp».

Icy Bay
Tre prominente
isbreer kalver enorme
isbiter ned i farvannet
i denne bukta, der
dyreliv som knølhval,
spekkhugger, sjøløve,
sel og oter spiser av det
næringsrike vannet.

John Carpenters
skrekkfilm-klassiker
Tingen fra en annen
verden fra 1982 har
handling i Antarktis,
men ble faktisk spilt
inn i Alaska.

Når solen går opp
den 10. mai i Barrow,
Alaska, går den ikke
ned igjen på hele tre
måneder.

Store grønnsaker er
vanlig i Alaska på grunn
av de ekstremt lange
sommerdagene, og en
rekordstor kål på hele
62,6 kilo ble dyrket frem
her.

Alaska deler 0 grenser
med andre stater i USA.
Alaska deler i stedet landegrenser med Canada
og en maritim grense
med Russland.

*Sjekk reiseruten din for å se alle stoppestedene og høydepunktene på akkurat din reise, da disse varierer på de ulike ekspedisjonene.

7

Urkultur
i arktiske
Alaska
Ulike urbefolkninger har
bebodd Alaskas vidstrakte
kystområder i over 10 000 år.
© SHUTTERSTOCK

I begynnelsen

Man antar at forfedrene til urfolket
i Alaska ankom etter en lang og
anstrengende reise enten via en
landbro som knyttet Asia med det
nordamerikanske kontinentet, eller
via sjøveien. De klarte å bosette seg
og overleve på jakt og fiske. Jakt og
fiske er fremdeles en viktig del av
Alaskas kulturgrupper den dag i dag,
selv om havet og villmarken ikke er
like spekket med liv som før.

En rik kulturarv

Nå i det 21. århundre er rundt 15 %
av innbyggerne i Alaska innfødte.
Det finnes over 220 forskjellige
stammer i Alaska fordelt på fem
geografiske områder. Sammen
snakker de 20 ulike språk, og de har
11 forskjellige kulturer. De har gjort
mye for å bevare tradisjonene sine,
deriblant sjamanisme og håndverk
som treskjæring, håndarbeid og
smykkeproduksjon. Du finner spor
av den stolte kulturarven deres
overalt i regionen, selv om den
moderne verden har fått mer og mer
innflytelse på livsstilen deres.

Aleutene: båter og
kroppskunst

Aleutene, innbyggerne på øyene
med samme navn, er kyndige jegere
og sjøfarere kjent for å bygge sine
egne båter. De er også flinke til

håndverk og lager sine egne parkas
av sel- og sjøoterskinn.
Som mange andre folkeslag i
Arktis, har aleuterne en tradisjon for
tatoveringer og piercinger. Aleutene
tror at kroppskunsten beskytter
dem mot onde ånder samtidig som
den gleder gode ånder. Tatoveringer
ble ofte brukt for å gi uttrykk for
religiøse synspunkter, men de viser
også frem bragdene til familien og
forfedrene.

Haida og tlinglit:
totemisk herkomst

Begge nasjonene er dyktige sjøfolk
som er avhengige av sjøveiene for
både transport og jakt. De handler
ofte med naboene sine, og de
bygger lange kanoer av sedertre for
transport og reiser. Både haida- og
tlingit-folket har lenge skjært ut
totemer og seremonigjenstander.
Disse plasseres ofte utenfor
hjemmet for å vise hvem som bodde
der og for å gi en kort beskrivelse
av familiens historie. Dette er en
kunstform som praktiseres den dag
i dag.

Nye utfordringer for
levesettet deres

mye og raskt smeltende is og snø.
Klimaendringer er en stor trussel
for innfødte lokalsamfunn i Alaska.
Det har blitt enda vanskeligere
for dem å bevare det tradisjonelle
levesettet sitt på grunn av overfiske
langs kysten i Alaska, og siden
matforsyningen deres minker for
hvert tiår.
Fremskrittene i dagens moderne
samfunn har selvfølgelig også
hatt en innvirkning på hvordan de
innfødte lever, og ungdommene
velger ofte å flytte til storbyen. De
som blir igjen, hedrer tradisjonene
og kulturen sin ved å dele dem med
den neste generasjonen, og alle
besøkende som er interesserte.
Du kan finne ut mer om
disse historiske nasjonene
og kulturen deres, samt møte
innfødte lokalsamfunn på et
ekspedisjonscruise til Alaska
med oss. Vi samarbeider tett med
disse lokalsamfunnene for å sikre
at besøkene våre er verdige og
respektfulle, og at vi er bevisste på
de lokale skikkene og tradisjonene.
Besøkene skal være en fordel for alle
sammen.

Temperaturen de siste somrene
har vært rekordhøy, noe som har
ført til oversvømmelser på grunn av
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Opplev
dyreliv
Alaska har et mangfold av landskap, med ruvende fjellkjeder, dype
fjorder og vidstrakte skogområder,
der mange forskjellige dyrearter
holder til.
© SHUTTERSTOCK
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Dyrelivet i ‘Det siste
grenseland’
Alaska har fått kallenavnet ‘Det siste
grenseland’ på grunn av det kuperte
landskapet. Det er et paradis av vill,
vakker natur, med allsidige habitater
for dyrelivet som holder til her. Bjørn
fisker etter laks i elvene, mens hjort
vandrer i skogene og mange sjeldne
fuglearter kan ses på himmelen.

Liv i vannet
Det kalde farvannet rundt Alaska
er hjem til syv hvalarter, i tillegg til
den største delfinarten – spekkhuggeren. Hold et øye på sjøen for å se
når en av disse kjempene bryter opp
til overflaten. Nærmere kysten kan
du holde utkikk etter havoter som
flyter rundt i de grunnere delene av
fjordene i Alaska. Bli med de lokale
innbyggerne for å se laksen svømme

oppover elva. Det er mange som ser
frem til denne årlige begivenheten,
også bjørn og hvithodehavørn ute
etter et kjapt måltid.

Liv på land
Grizzlybjørnen er vanlig i vestlige
Alaska, og er en fryktet predator
for gytende laks. Det er mye bjørn i
Alaska, både grizzlybjørn og andre
arter. Faktisk lever mer enn 70 % av
Nord-Amerikas brunbjørn i Alaska.
Svartbjørn er enda mer vanlig, og
til tross for navnet er den ikke alltid
svart. Det er til og med isbjørn blant
isbreene i den nordlige regionen. Tre
hjort-arter holder også til i Alaskas
skoger, der de beiter på vegetasjonen de finner. Hold utkikk etter
hvithodehavørn som hekker i trærne,
eller kolibri som svever over blomstene. På tundraen kan du prøve

å få øye på den godt kamuflerte
polarreven.
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.
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Bærekraft
Etter å ha utforsket planeten vår i mer enn
et århundre har vi forstått viktigheten av å
være grønne.
I flere tiår har kapteinene våre, besetningen,
ekspedisjonsteamene og returnerende gjester selv
sett hvordan klimaendringer har påvirket de sårbare
polarområdene. Vi ønsker at Arktis, Antarktis og alt
der imellom skal forbli steder med uberørt natur,
rent vann og frisk, ren luft.
Bærekraft er derfor i sentrum for hvem vi er og hva vi
gjør. Fra vakker natur til fjerntliggende lokalsamfunn
– vi ønsker å sikre at ekspedisjonscruisene våre
beskytter begge deler. I tråd med FNs bærekraftsmål
kan vi tilby deg grønnere og mer bærekraftige
ekspedisjonscruise på og for planeten vår.
Vil du lære mer?
© GENNA ROLAND

Gå til nettstedet vårt for bærekraft »

hurtigruten
foundation
Vi bidrar i arbeidet mot en endring:
Vi skaper et fotavtrykk vi kan være stolte av.
Hurtigruten Foundation er en plattform for å fremme og bidra
i viktige saker – sammen. Hurtigruten jobber tett med gjester,
samarbeidspartnere og organisasjoner, og vi mener at vi
virkelig utgjør en forskjell ved å minimere driftspåvirkninger
og maksimere de positive ringvirkningene i lokalsamfunnene
vi samarbeider med. Siden Hurtigruten Foundation ble
etablert mot slutten av 2015, har totalt 3 200 000 kroner blitt
donert til dags dato øremerket 34 prosjekter i åtte land.
Hurtigruten Foundation finansieres av direkte donasjoner
og flere initiativer om bord, blant annet auksjoner,
pengeinnsamlinger, og hovedsakelig «Green stay»programmet, der et bidrag gis for hver dag du ikke ber oss
om å rengjøre lugaren, slik at vi kan spare energi, vaskemidler
og vann. Vi inviterer deg til å bli med oss i arbeidet med å
etterlate et fotavtrykk vi kan være stolte av!
Besøk Hurtigruten Foundations nettsted »
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