Ekspedisjonscruise din på de

Britiske
øyer

© SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN

Kjære gjest
Takk for at du valgte å reise med oss. Vi gleder oss like mye
som deg til ekspedisjonen til de Britiske øyer. Dette blir en
stor opplevelse der vi utforsker vakre landskap, vill natur og
historiske steder på disse fascinerende øyene.
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 de Britiske øyer.

Vi anbefaler at du pakker:
Klær for både varme og kjøligere dager
Insektmiddel

1
2
3
4

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.

Du kan låne gummistøvler,**
vandrestaver og alt annet
utstyr du trenger til aktiviteter,
uten ekstra kostnader.

* I tillegg må gyldigheten av passet være i samsvar med nasjonale krav i landet/landene du reiser til.
**Unntatt på MS Maud og MS Otto Sverdrup.
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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

© CHELSEA CLAUS

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

© GETTY IMAGES

Landinger og ekspedisjonsbåter
Ekspedisjonsskipet vil ta deg med
til villmarksområder der det ikke er
noen brygger eller havner der du
kan gå i land. Her kommer de små
ekspedisjonsbåtene inn i bildet.
Ekspedisjonsbåtene våre gjør at vi
kan frakte deg komfortabelt direkte
til naturperlene i de Britiske øyer, fra
landinger på strender eller fjerntliggende øyer, til å seile inn i innsjøer
i Skottland og elvemunninger i
England.

Spaserturer i naturen*

Du kan bli med på spaserturer til
utsiktspunkter og interessepunkter
sammen med ekspedisjonsteamet
eller lokale guider. Hvor enn du drar
vil du ha mange muligheter for å
nyte landskapet til fots, og ekspedisjonsteamet kommer til å velge ut
noen av de vakreste stedene.

Byvandringer

Utflukter på land*

Vitenskapssenter »

Eksperter innen
ekspedisjonsreiser

Det er mange fascinerende landsbyer, havner og byer rundt på de
Britiske øyer, som kan utforskes til
fots.

Mikroskopene og annet høyteknologisk utstyr i vitenskapssenteret
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

Ekspedisjonsteamet vil holde foredrag om en rekke temaer om bord
og på land for å gjøre sjøreisen din
enda bedre. Temaene som blir valgt
er spesifikke for de Britiske øyer.

Valgfrie utflukter gir deg spesielle
opplevelser som tar deg tettere på
de Britiske øyer.

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.
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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.
© TED CREEK / HURTIGRUTEN

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 de
Britiske øyer

Opplev noen av høydepunktene
og mulige steder du kan se under
ekspedisjonscruiset ditt på
de Britiske øyer.*

© SHUTTERSTOCK/GETTY IMAGES/HURTIGRUTEN

Isles of Scilly
Denne fortryllende engelske øygruppen utenfor
den korniske kysten byr
på vakre, ubefolkede og
uberørte øyer og holmer
omgitt av turkist vann
og rev.

Rathlin Island
Denne L-formede øya kan
skryte av å ha Nord-Irlands
største sjøfuglkoloni,
og er ideell å utforske
til fots eller med sykkel.
Nyt stillheten og den
vakre naturen.

Islay
«Whisky-øya» er kjent
for whisky-destillerier
og ullplagg, og er et
dyrelivsparadis med over
200 fuglearter. I tillegg
finnes det fantastiske
naturstier til klipper, et
arkeologisk funnsted og
en golfbane.

Stornoway
Den nåværende hovedstaden på Isle of Lewis
& Harris var opprinnelig
en vikingbosetting, og
tilbyr interessante museer,
gotiske Lews Castle og
de mystiske Callanish
standing stones.

Fishguard
Denne sjarmerende
walisiske fiskerlandsbyen
er delt i to av en bratt ås.
Nyt vakre hager, ruinene til
Fishguard Fort og utsikten
over Pembrokeshire kyst.

Se høydepunktene »

Visste du at?
Det er minst seks ravner
på Tower of London i
England til enhver tid.
Hvis ikke, vil kongeriket
og tårnet ifølge myten
falle.

Royal Cork Yacht Club
i Irland ble grunnlagt
i 1720, og er stolt
innehaver av tittelen
som verdens eldste
yachtklubb.

Golf ble oppfunnet i Skottland på
1400-tallet. 18-hullsrunden ble skapt på
Old Course ved St
Andrews i 1764.

Det er fortsatt mer enn
600 slott i Wales den
dag i dag. Wales har
offisielt flere slott per
kvadratkilometer enn
noe annet land i verden.

Rundt 40 000 sammenkoblede basaltsøyler
utgjør Giant’s Causeway
i Nord-Irland. De fleste
søylene er sekskantede.

*Sjekk reiseruten din for å se alle stoppestedene og høydepunktene på akkurat din reise, da disse varierer på de ulike ekspedisjonene.
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Whiskykunsten
Det er få andre
brenneviner som har
forført kjennere verden
rundt i like stor grad
som whisky.

© LEON HARRIS - GETTY IMAGES / HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

Slik ble «livets vann» skapt
Akkurat hvordan whiskyen oppsto,
er vanskelig å sette fingeren
på. Én av teoriene er at den
viktige destilleringsprosessen i
whiskyproduksjonen kan ha blitt
oppfunnet i Mesopotamia for
rundt 4000 år siden, og brukt i
alkoholproduksjon rundt år 800.
Kunnskapen kan ha blitt videreført
til Europa av munker som reiste
hit i løpet av de neste århundrene.
Men ingen vet helt sikkert om dette
stemmer. Vi kan trygt si at whiskyen
vi kjenner, oppsto et sted på De
britiske øyer.
Ordet «whisky» kommer fra det
gæliske ordet «uisge», en forkortet
versjon av «uisge beatha», som
betyr «livets vann». Den irske
stavemåten er «whiskey», som
også brukes i USA. Den skotske
varianten, «whisky», brukes i Canada

og Japan. Siden vi skal fokusere på
skotsk whisky, har vi valgt denne
stavemåten.

Kriterier for «scotch»
For tradisjonelle whiskyelskere er
det nok lite som slår ekte skotsk
whisky. For at skotsk whisky skal
kunne anses som en ekte «scotch»,
må den være laget av vann og
maltbygg, og den må ha blitt modnet
på eikefat i minst tre år. Det kan ikke
være noen andre tilsetninger enn
vann og farge, og alkoholprosenten
kan ikke være mindre enn 40 %. Og
selvfølgelig må en ekte «scotch»
også være laget i Skottland.
Mange sier at hemmeligheten bak
god skotsk whisky er det lokale
vannet. Alle skotske destillerier
ligger i nærheten av en kilde med
vann av høy kvalitet, og det våte
klimaet er også en fordel. Regnet

filtreres gjennom den uberørte
torven på heden og tar med seg
lokale særpreg fra bakken. Dette er
kanskje grunnen til at whiskyene
herfra smaker som de gjør.

Ta deg en dram i Islay
Skotsk whisky inndeles i fem ulike
stiler, alle fra forskjellige regioner:
Lowlands, Highlands, Speyside,
Campbelltown og Islay. Islay er
en forholdsvis liten øy utenfor
vestkysten av Skottland. Her finner
du ni ikoniske destillerier, og alle
produserer en særegen, røykfull type
«scotch» med en klype salt fra det
nærliggende havet. Du får sjansen
til å besøke et av dem for å nyte et
glass whisky, eller flere, under et
ekspedisjonscruise med Hurtigruten.
Slàinte mhath!

8

Opplev
dyreliv
Landskapene, kystområdene og
sjøen rundt de Britiske øyer er
vertskap for et rikt dyreliv – både
store og små skapninger som vil
overraske og glede.
© SHUTTERSTOCK

Dyreliv på de Britiske øyer
Med kompleks geologi, allsidige
naturlige habitater og et mildt klima,
ligger forholdene til rette for et bredt
spekter av dyreliv på de Britiske øyer.
Store mengder sjøfugl bygger rede
på bratte klipper på øyer omgitt av
hav der hele 16 hvalarter lever, mens
kystlinjer og strender er et paradis
for skalldyr, liv i tidevannsbasseng
og kystfugler.

Delfiner
Flere delfinarter holder til i farvannet
rundt de Britiske øyer. Delfinen er
kjent for å være leken og nysgjerrig,
og ser ut for å like å følge kjølvannet
til skipet vårt og hopper akrobatisk
i bølgene. Det er vanlig å se tumler,
gulflankedelfin, vanlig delfin, arrdelfin og havnenise. Delfinflokker kan
være på flere hundre stykker, og det

er den vanlige delfinen som danner
de største flokkene.

havlirer her, sammen med 68 % av
havsulene og 60 % av storjoene.

Seler

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.

Et av de større dyrene du mest
sannsynlig vil se er selen. Det finnes
to selarter ved de britiske øyer,
steinkobbe og gråsel. Steinkobben
er mindre, og du vil gjerne se dem
rundt havner og strender. Gråselen
kan bli mye større, opptil 300 kilo,
og vil noen ganger samle seg i grupper på flere hundre.

Sjøfugl
Det ville være en underdrivelse å si
at De britiske øyer har mange sjøfugler. I tillegg til den ikoniske lundefuglen og måkene, er de Britiske
øyer et viktig hekkested internasjonalt sett for mange typer sjøfugl. For
eksempel finnes 90 % av verdens
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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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