Ekspedisjonscruise din i

Karibia
& MellomAmerika
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Kjære gjest
Takk for at du valgte å reise med oss. Vi gleder oss like mye
som deg til denne ekspedisjonen til Karibia og Mellom Amerika. Dette blir et storslått eventyr der du får utforske
asurblått hav rundt øyene og langs kysten, og bli med til
isolerte sandbanker, hvite sandstrender og livlige byer.

Innhold
Før reisen

2

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.
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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.

Forvent det uventede

6

Utforsk Karibia
og Mellom-Amerika

7

De ekte piratene i Karibia

8

Opplev dyreliv

9

Bærekraft/
Hurtigruten Foundation

10

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

Ofte stilte spørsmål »
FØLG OSS
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FØR REISEN
Det er enkelte obligatoriske ting du
må få unna før ekspedisjonscruiset til
Karibia og Mellom-Amerika
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Vi anbefaler at du pakker:
Hurtigtørkende klær som kan brukes i flere lag
Billig regnponcho
Sandaler eller sko som kan bli våte

Fyll ut og returner Skipsmanifestets
Informasjonsskjema til Hurtigruten

Bredbremmet solhatt
Badetøy

Sjekk passet ditt
Sørg for at passet ditt har minimum
6 måneder gjenværende gyldighet på
slutten av cruiset ditt. *

Polariserte solbriller og solkrem
Shorts til varme dager
Insektmiddel
Kløstillende krem for insektbitt

Innreisekrav (visum)
Vennligst sørg for at du er i besittelse
av korrekt reisedokument med godkjent
visum innen ekspedisjonen starter.

Kort- og langermede T-skjorter med UV-filter
Bukser for kjøligere dager

Sjekk reiseforsikringen din
Det er obligatorisk å ha en god
reise-/helseforsikring som også dekker
evakuering på medisinsk grunnlag.
Obligatoriske vaksiner
Når dette går i trykken, er vaksinering for
gulfeber påkrevd eller anbefalt for noen
av ekspedisjonene våre. Besøk nettsiden
vår for oppføringskrav (nedenfor) for å se
listen over reiser som krever det.

Hva du bør ta med på reisen »

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

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

© GETTY IMAGES

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
Gå om bord i de små båtene våre
for å bli med på landinger på vakre
steder som er vanskelige å nå og
utenfor allfarvei. Gled deg til å
utforske mindre øyer i Karibia som få
besøker, og å møte de som bor der.

Foredrag
Ekspertene i ekspedisjonsteamet vil
holde foredrag om en rekke fascinerende temaer. Dette vil hovedsakelig
foregå i skipets vitenskapssenter»,
men mer uformell guiding kan
foregå ute på dekk eller på land
under en landing.

Yoga- og
meditasjonsprogram
På skipene våre får du muligheten
til å delta på yoga- og meditasjonstimer som er velgjørende for kropp,
sinn og sjel. Disse kan foregå ute på

dekk for å samtidig nyte solen og
sjøbrisen i Karibia.

Brettpadling*
Det varme, klare vannet i Det karibiske hav er perfekt for brettpadling,
og du får muligheten til å se både
hva som befinner seg under overflaten og ut mot horisonten. Etter en
kort instruksjonsøkt vil du kunne stå
på brettet og padle av gårde.

Snorkling*
Karibia og Mellom-Amerika byr på
gode muligheter for snorkling. Under
overflaten venter en fargerik verden
full av liv, med spektakulære korallrev og til og med enkelte skipsvrak.

kajakktur. Det er også en fin måte å
oppdage fjerntliggende steder på,
som ikke ellers kan nås.

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.

Kajakkpadling*
Rolige bukter, laguner, strender og
kuperte kystlinjer er noen av de
vakre bakteppene du kan ha på en

Ekspedisjonsteamet »

*Vær oppmerksom på at disse tilleggsaktivitetene koster ekstra. 5

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.
© GETTY IMAGES

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
Karibia
& MellomAmerika
Opplev noen av høydepunktene
og mulige steder du kan se
under ekspedisjonscruiset ditt i
Karibia og Mellom-Amerika.*
© SHUTTERSTOCK/DIETMAR DENGER/ANDREA KLAUSSNER

Bocas del Toro
Denne marine nasjonalparken er en øygruppe
med klarblått vann,
fantastiske strender og
ubebodde små øyer, med
dyr som røde frosker,
trefingret dovendyr og et
utsøkt fugleliv.

Corn Island
Dette er en av de best
bevarte hemmelighetene i Karibia, med utrolige strender, vennlige
lokale innbyggere og
søvnige restauranter.
Fantastiske, uberørte
korallrev omgir øya.

Belize City
Gamle Belize er full av
fargerik arkitektur fra kolonitiden, og har også et
«bevegelig musem» – et
tog som tar deg gjennom
Belizes historie og natur.

Lighthouse Reef
Dette anses for å være
et av de beste marine
stedene i hele Karibia,
og her venter et spennende spekter av liv i
havet, frodige korallrev
og muligheten til å delta
i vannaktiviteter.

Se høydepunktene »

Visste du at?
Tre femtedeler av Mellom-Amerikas innbyggere
har et blandet opphav av
europeere og mayafolket.

Huatulco
I dette området ligger det
hele ni vakre bukter, 36
uberørte strender, skjermede viker, strandresorter og en nasjonalpark, så
dette er virkelig en drøm
for naturentusiaster og
fotografer.

Spansk er det offisielle
språket i 6 av landene i
Mellom-Amerika: Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og
Panama. I Belize er engelsk
det offisielle språket.

Av de 88 stjernebildene
på nattehimmelen, kan
hele 86 av dem ses
tydelig i Nicaragua, på
grunn av landets nærhet
til ekvator.

7 % av verdens totale
biologiske mangfold
befinner seg i Mellom-Amerika. 14 % av
verdens korallrev finner
vi i Det karibiske hav.

Den aller første James Bondfilmen, Dr. No, ble spilt inn på
Jamaica. Noen andre kjente
filmer har også blitt spilt inn
på Jamaica, blant annet «Kalde
rumper», «Lidenskapens pris»
og «Cocktail».

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

7

De ekte
piratene
i Karibia
Selv med deres dårlige rykte, har
disse eventyrerne i Det karibiske
hav en spesiell plass i hjertet til
de fleste på grunn av utallige
romantiserte bøker og filmer.

© GETTY IMAGES

På piratenes hjemmebane

Med oppdagelsen av Den nye verden
sent på 1400-tallet, fulgte en epoke
med plyndring, ikke minst fra de
spanske erobrerne selv. Gallionene
deres, fylt med gull og sølv som de
hadde røvet fra aztekerne, inkafolket
NO: C398LDN_4834LDN_433067
CLIENT: Hurtigruten
ogJOB
mayafolket,
dannet store
flåter
som seilte frem og tilbake mellom
Spania og Mellom- og Sør-Amerika.
Det tok ikke lang tid før disse
skipene fylt med skatter ble utpekt
som mål av lykkejegere, eventyrere
og undertrykte nybyggere i regionen.
De mange øyene i Karibia viste seg
å bli en god base for piratene. Herfra
kunne de sikte seg inn på, gå om
bord i og rane passerende skip, før
de stakk av til gjemmestedene sine i
grotter i buktene.

Hensynsløs handel

Da europeiske nasjoner kjempet
om å bli den dominerende makten
i Amerika, ble piratene verdifulle
allierte. Piratene kunne bli kontaktet
av viktige personer i imperiet

for å plyndre skip fra spesifikke
oppstod fra undertrykte nybyggere
land. Målet var å tynne ut flåten
som ble utstøtt av spanske
deres, slik at både fortjenesten og
koloniherrer på øyene Hispaniola og
mulighetene deres i regionen ble
Tortuga.
redusert. En profesjonell karriere
innen piratvirksomhet ble derfor
Utforsk de samme
et lukrativt foretagende, selv om
historiske farvannene
CAMPAIGN: 2021_Brochure
PROOF NO: 01
SPREAD: 1090_L2_CAmerica_Pirates
virksomheten var
svært farlig.
Heldigvis for deg og oss, er piratene

Piratenes gullalder i Karibia
Piratvirksomheten i Karibien
startet rundt 1500-tallet og varte
i omtrent 300 år. Mer enn 5000
pirater streifet rundt i farvannene.
Den mest fruktbare perioden for
piratvirksomhet var fra 1650-tallet
til 1730-tallet. Piratene var ville, og
terroriserte Det karibiske hav. De
skapte stor frykt blant de utsatte,
uheldige mannskapene.

Et typisk sjørøverskip hadde plass til
rundt 80 beinharde, dyktige seilere
med en gjennomsnittsalder på 27
år. De kom fra alle samfunnslag, og
ble kalt alt fra sjørøvere til fribyttere.
De såkalte buccaneers var en slags
libertarianske kapere i Karibia, som

i Karibia noe som tilhører fortiden og
som kun eksisterer i bøker og filmer.
Begravde eller bortgjemte skatter
av gull fra aztekerne og spanske
dubloner, plyndret fra koloniskip, er
også i det store og hele fiktive, men
hvem vet?
Ekspedisjonscruisene våre fokuserer
uansett på de ekte skattene i
Mellom-Amerika og Karibia: de
fantastisk vakre øyene, strendene,
dyrelivet og kulturen. Det er lenge
siden piratene holdt til her, men
det betyr ikke at det er slutt på
eventyrene.
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Opplev
dyreliv

Det varme klimaet i
regionen har skapt en
rekke dyrelivshabitater:
lavlandsregnskog, isolerte
strender, mangrove-våtmarker,
fossefall – alle fulle av liv.
© GETTY IMAGES

De eksotiske tropene
Ropene til brølape og summingen
til insekter skaper et fengslende
lydlandskap som runger gjennom
jungelen. Den fargerike fjærdrakten
til tukan og ara setter farge på den
frodige regnskogen. I vannet finner
vi livlige korallrev fulle av skimrende
fisk, havskilpadder og djevelrokker.
Dette er Mellom-Amerika og Karibia.

Aper
De frodige junglene i Mellom-Amerika er perfekt habitat for aper.
Det er minst syv stedegne arter i
regionen. Skrikene til brølape og
edderkoppape dominerer lydbildet
i regnskogene i Costa Rica, Belize
og Panama. Når som helst i løpet
av dagen kan du være sikker på at

en av disse rampete og intelligente
skapningene gjemmer seg oppe i et
tre og titter ned på deg.

Fugler
Karibia er hjem til over 700
fuglearter, inkludert 171 arter som
er endemiske til regionen og ikke
finnes noe annet sted i verden. Det
finnes mer enn 1200 fuglearter i
Mellom-Amerika. Du kan glede deg
til å oppleve det rike fuglelivet, fra
vakre papegøyer og kolibri i jungelen
til pelikan og kjempekondor langs
kysten.

ofte å følge skipene våre, og kan da
ses fra dekk. De elsker tilsynelatende
å surfe i kjølvannet til skipet, og
gjør imponerende akrobatikk når de
hopper opp av vannet.
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.

Delfiner
Flere delfinarter, som tumler,
skruedelfin og vanlig delfin kan ses
i Det karibiske hav. Tumlere pleier
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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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