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FØLG OSS 

Ofte stilte spørsmål »

Innhold

Kjære gjest
Takk for at du valgte å reise med oss. Vi gleder oss minst like 
mye som deg til ekspedisjonen til det majestetiske syvende 
kontinentet – Antarktis. Dette blir et storslått eventyr på et 
helt unikt sted.

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

 

antarktis
Ekspedisjonscruise din i

© WERNER KRUSE
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FØR REISEN

Hva du bør ta med på reisen til Antarktis » 

Innreisekrav » 

Det er enkelte obligatoriske ting du 
må få unna før ekspedisjonscruiset 
til Antarktis.

Fyll ut og returner Skipsmanifestets 
Informasjonsskjema til Hurtigruten

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 evakuer-
ing på medisinsk grunnlag. 

Fyll ut Skjema for medisinsk kontroll
Ekspedisjonene våre til Antarktis  
krever et skjema for medisinsk kontroll 
ved ombordstigning.

1
2
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Du får en ekspedisjonsjakke fra 
Helly Hansen og en vannflaske i 
aluminium til gjenbruk.

Du kan låne gummistøvler, van-
drestaver og alt annet utstyr du trenger 
til aktiviteter, uten ekstra kostnader.

Vi anbefaler at du pakker:

Ullundertøy og klær til mellomlag 

Tynne ullsokker og tykke sokker i topplag

Polariserte solbriller og solkrem

Et kamera (i en vanntett veske) 

Et minnekort med stor kapasitet

Underlagshansker, topplagshansker

En varm hatt som dekker ørene dine

Fuktighetskrem og leppebalsam

En ansiktsmaske for å forhindre vindbrenthet

En vannflaske som er isolert mot kulde

Et par gode sko som du kan bruke om bord

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.

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

Bidra til å beskytte det uberørte miljøet 
i Antarktis mot trusselen fra fremme-
darter, og følg IAATOs retningslinjer for 
biosikkerhet » når du pakker.

* I tillegg må gyldigheten av passet være i samsvar med nasjonale krav i landet/landene du reiser til.

https://www.hurtigruten.no/destinasjoner/antarktis/inspirasjon/pakke-til-polturen-antarktis/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.no/ekspedisjonscruise-praktisk-informasjon/innreisekrav/
https://www.hurtigruten.no/destinasjoner/antarktis/inspirasjon/varet-og-arstidene-i-antarktis/?_hrgb=3
https://iaato.org/visiting-antarctica/preparing-for-your-expedition/
https://iaato.org/visiting-antarctica/preparing-for-your-expedition/
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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.

Hurtigruten-appen
er din digitale følgesvenn 
på ekspedisjonsskipene våre.

Her finner du alt du trenger å vite om 
reisen, inkludert bestillinger, daglige pro-
grammer, 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 fød-
selsdato og lugarnummer så snart du er 
om bord.

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.

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 » Vår sikkerhetspolicy »Oppdag flåten vår »

Reisen din er  
trygg med oss

Last ned appen »

PRAKTISK  
INFORMASJON

© CHELSEA CLAUS © KRISTIAN DALE

https://www.hurtigruten.no/ekspedisjonscruise-praktisk-informasjon/skip/
https://www.hurtigruten.no/ekspedisjonscruise-praktisk-informasjon/helse-og-sikkerhet/
https://www.hurtigruten.no/skip/
https://www.hurtigruten.no/app/
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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 kjøk-
kenet. 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.

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.

Med kjærlighet  
for lokal mat

4

DEN PERFEKTE 
BASEN TIL SJØS

© AGURTXANE CONCELLON

© ANDREAS KALVIG ANDERSON
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Landinger
Vi vil forsøke å lande med de 
små explorer-båtene våre når 
været og sjøforholdene tillater 
det. Vel fremme på land vil 
ekspedisjonsteamet guide deg til det 
som er å se. 
 
Småbåtcruise
Selv om ekspedisjonsskipet 
er spesialdesignet for å seile i 
Antarktis, er det noen begrensninger 
for hvor det kan dra. Det er her de 
små explorer-båtene kommer inn 
i bildet. Nyt utsikten mens du glir 
gjennom vannet.
 
Foredrag
Ekspertene i ekspedisjonsteamet 
vil holde foredrag om en rekke 
temaer. Dette vil foregå i skipets 
vitenskapssenter, ute på dekk, på 
land under en landing, eller mens vi 
seiler i små båter. 

Vitenskapssenter»
Du vil ha tilgang til skipets 
vitenskapssenter, en skattkiste av 

informasjon om Antarktis og andre 
destinasjoner. Der kan du også bruke 
avanserte mikroskoper og annet 
vitenskapsutstyr. I tillegg kan du bli 
med på ulike vitenskapsprogrammer. 
 
Fotturer*
Bli med ekspedisjonsteamet 
på lange fotturer som de har 
håndplukket basert på den 
omfattende kunnskapen de har om 
Antarktishalvøya.

Kajakkpadling*
Opplev følelsen av å gli stille 
gjennom vannet i Antarktis mens du 
nyter synet av landskapet rundt deg. 
 
Tur med truger*
Denne aktiviteten er kun mulig når 
snøforholdene er riktige, og det skjer 
vanligvis sent på våren eller tidlig i 
den antarktiske sommeren. Når du 
er utstyrt med moderne truger kan 
du lett gå på snøen og nå steder som 
er vanskeligere å nå uten.

Camping*
Hvem skulle vel ikke ønske å 
tilbringe en magisk natt på land i 
Antarktis? Camping er best sent på 
våren og tidlig om sommeren, og er 
en populær aktivitet med begrenset 
antall plasser. Hvem som får bli 
med bestemmes vanligvis av et 
lotterisystem. Føler du deg heldig?

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.

Ekspedisjonsteamet »

*Merk at dette er valgfrie aktiviteter, og en ekstrakostnad tilkommer.

DITT AKTIVE 
EVENTYR

© KARSTEN BIDSTRUP

https://www.hurtigruten.no/inspirasjon/opplevelser/vitenskap-om-bord/
https://www.hurtigruten.no/destinasjoner/antarktis/ekspedisjonsteamet-i-antarktis/?_hrgb=3
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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.

Det er denne uforutsigbarheten og 
tilpasningsevnen som er kjernen i 

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

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. 

6
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Den 1. personen som 
nådde Sydpolen var 
polfareren Roald 
Amundsen i 1911.

70 % av verdens 
ferskvann er låst inn 
i Antarktis’ massive 
isdekke.

Det er 0 trær eller 
busker i Antarktis, og 
det er kun to blom-
strende planter.

I en av Jordas varmeste 
sykluser, for 200 millioner år 
siden, var Antarktis dekket 
av frodige, grønne skoger og 
bebodd av dinosaurer.

98 % av Antarktis er 
dekket av is, slik at 
kun 2 % av konti-
nentets steinbase er 
synlig.

Sør-Georgia
I tillegg til fantastisk 
natur og polfarerhistorie, 
har det spektakulære 
dyrelivet her gitt øya kal-
lenavn som «Sørishavets 
Serengeti» og «Polenes 
Galápagos».

Falklandsøyene
Området består av 778 
øyer, og har et variert 
landskap – fra den sjar-
merende hovedstaden 
Stanley til gressdekte 
åser, fantastiske hvite 
sandstrender, og turkist 
vann med dyreliv som 
sel, pingvin og albatross.

Deceptionøya
Denne karakteristiske, 
ringformede vulkan-
ske calderaen har en 
navigerbar åpning som 
fører inn i det som har 
blitt en trygg, naturlig 
havn i det oversvømte 
krateret.

Lemairekanalen
Det beskyttede vannet i 
denne smale kanalen er 
vanligvis stille som en 
innsjø. Det gjør det til en 
av de vakreste passasje-
ne i Antarktis. 

      
utforsk  
antarktis

Visste du at?

Opplev noen av høydepunktene 
og mulige steder du kan se under 
ekspedisjonscruiset ditt i Antarktis.*

Oppdage Antarktis »

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

© STEFAN DALL/HURTIGRUTEN/DOMINIC BARRINGTON/ANDREA KLAUSSNER/GENNA ROLAND/CAMILLE SEAMAN

Lyden av Antarktis
De enorme brehyllene 
i Antarktis skaper 
milelange isfjell som 
flyter hit med de 
sterke strømningene i 
Weddelhavet.

https://exp-publications.hurtigruten.com/hurtigruten-magazine-utgave-02/velkommen/
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For å fortelle hele historien må vi 
imidlertid starte mye tidligere enn 
1820, vi må faktisk helt tilbake til 
antikkens Hellas. De lærde grekerne 
var blant de første til å foreslå at det 
kunne finnes et nokså stort sørlig 
kontinent. Aristoteles hevdet at 
symmetrien til en sfære betød at 
jordas nordlige region måtte være 
balansert av en lik sørlig region. 
Dette teoretiske landområdet ble 
gitt det vage navnet Antarktos, som 
betød motsatt av Arktos. 
 
Vi spoler frem til epoken for 
europeiske oppdagelsesreisende 
på 1400-tallet. Det imaginære 
landområdet ble tegnet opp på 
kart og merket Terra Australis 
Incognita – Det ukjente landet i sør. 
I noe tid ble Antarktis avfeid som 
virkelighet, selv om tanken på dette 
mytiske stedet egget fantasien 
til mange oppdagelsesreisende. 

Disse fantasiene ville imidlertid bli 
virkelighet. 
 
Polarsirkelen krysses 
I 1773 krysset James Cook og hans 
mannskap den sørlige polarsirkel for 
første gang. Han oppdaget isolerte 
øyer, men fant ikke noe kontinent. 
Lite visste han om at de kun hadde 
vært 128 km fra kysten av Antarktis 
på denne reisen. 
 
Land i sikte! 
Den 27. januar 1820 krysset 
en russisk ekspedisjon ledet 
av Bellingshausen den sørlige 
polarsirkel, da for andre gang i 
historien. Dagen etter ble han den 
første oppdagelsesreisende til å se 
det ukjente kontinentet – en ære 
som ble fratatt ham på grunn av en 
feilaktig oversettelse av dagboken 
hans. Kun ett år senere, ble polfarer 
og selfanger John Davis den første 

som satte fot på Antarktis. Det 
ble endelig bevist at det syvende 
kontinentet fantes. 
 
Nå er det din tur! 
Historien rundt oppdagelsen av 
Antarktis er en historie om mot, 
eventyr og et urokkelig ønske 
om å reise dit ingen har vært før. 
Heldigvis er det mye tryggere å 
reise til Antarktis nå til dags. Vi 
har utforsket noen av verdens mest 
utfordrende farvann siden 1893, 
og startet seilinger til Antarktis 
for 20 år siden. Bli med oss på en 
uforglemmelig sjøreise, så du også 
kan være en del av historien på det 
frosne kontinentet. 

JOB NO: C398LDN_4834LDN_433067 CLIENT: Hurtigruten CAMPAIGN: 2021_Brochure PROOF NO: 01 SPREAD:    1097_L2_D_Antarctica_FrozenContinent

Oppdagelsen  
av det frosne  
sagnomsuste  
kontinentet  

Det er 1820, og kappløpet om å finne det mytiske sørlige 
kontinentet er i gang. Hvem vil bli den første til å oppdage 
det? Det som følger er en historie om menneskelig 
anstrengelse, utholdenhet, besluttsomhet og viljen til å 
lykkes der andre har kommet til kort. 

Historien om Antarktis »

PHOTO:NATIONAL LIBRARY OF NEW ZEALAND
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Søte dyr i sikte
Kontinentets signaturdyr er 
pingvinen. De vanligste pingvinar-
tene er adeliepingvin, ringpingvin, 
bøylepingvin og keiserpingvin. Med 
ekspedisjonsteamet som viser vei 
under en landing, er det store sjans-
er for å komme tett på disse skjønne, 
«smokingkledde» skapningene. 

Noen kolonier kan også befinne seg 
nær selgrupper. Med løkformet kro-
pp og hode, kort snute og uttrykks-
fulle, sjelfulle øyne, er det få dyr som 
er så yndige som weddellselen. Og 
hvis vi er så heldige at vi får se en 
weddellselunge, kan vi mangedoble 
det. 

Fugler på himmelen og 
kjemper under vann
Sørishavet er fôringsplass for mange 
hvalarter: blåhval, finnhval, knølhval, 
vågehval, spekkhugger, sørkaper og 
spermhval. Kanskje vi får se disse 
fantastiske kjempene nær skipet, 
og er vi heldige bryter de overflaten 
med et akrobatisk hopp. 

En rekke sjøfugl hekker langs kysten 
og på øyer utenfor Antarktishalvøya. 
Du kan blant annet se albatross, 
stormfugl, storskarv, havhest, måke, 
terne og rovmåke fra dekk.

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.

Ikke sikker på når du skal reise til 
Antarktis? Denne kalenderen kan 
hjelpe deg med å bestemme deg.

Dyr i Antarktis  »

Selv i det ekstreme miljøet i Antarktis 
er det fullt av liv. Ishavet, isolerte isfjell 
og snødekte ørkenområder er hjem til 
dyreliv som overrasker og sjarmerer alle 
som kommer på besøk.

Opplev  
dyreliv

N OV. D ES. -JA N . F E B R . - M A R S A P R I L

DE STØRSTE ISFJELLENE

PINGVINUNGER

HVAL

REISER SØR FOR DEN SØRLIGE POLARSIRKEL

TEMPERATURER UNDER FRYSEPUNKTET

 Beste tidspunkt    Godt tidspunkt

https://www.hurtigruten.no/destinasjoner/antarktis/inspirasjon/dyreliv-i-antarktis/?_hrgb=3
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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?  

Gå til nettstedet vårt for bærekraft »

Bærekraft

10
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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 »

hurtigruten 
foundation

© OSCAR FARRERA

https://www.hurtigruten.com/group/sustainability/
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