Ekspedisjonscruise din i

EUROPA
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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 i Europa. Dette blir et
storslått eventyr på oppdagelsesferd langs kysten via spennende kulturer i forskjellige europeiske land.
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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 Europa.

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

1
2
3
4

Polariserte solbriller og solkrem
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.*

Et kamera (i en vanntett veske)
Et minnekort med stor kapasitet
Vind- og vanntett bukse
En varm lue som dekker ørene, og et skjerf
Inngåtte turstøvler til bruk utendørs
Leppepomade med UV-beskyttelse

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.

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.
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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/HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

Byvandringer*

Mange av de vakre og fortryllende
byene i Europa er perfekte å utforske
til fots. Du kan oppleve kulturen og
atmosfæren i UNESCO-vernede historiske sentre, sjarmerende hovedsteder og vakre kystbyer på egen
hånd eller på omvisninger.

Foredrag

Ekspedisjonsteamet vil gi liv til de
europeiske reisemålene du besøker
ved hjelp av informative foredrag om
reiseruten din, både på land og om
bord i skipet.

Vitenskapssenter »

Bli med på praktiske seminarer i
vitenskapssenteret vårt om bord.
Her har du tilgang til det omfattende
biblioteket på skipet, avanserte
mikroskoper og annet teknisk utstyr.
Du kan også samle inn data for
vitenskapsprogrammer, der bidragene dine kan hjelpe vitenskapsmiljøet med viktig forskning.

Spaserturer i naturen*

Kystområdene i Europa byr på
mange ulike typer natur og dyreliv,
fra ulendte, forblåste strender til
isolerte bukter og vakre, uberørte
tilfluktssteder. Du kan rusle langs
kyststiene eller bli med på guidede
fotturer med ekspedisjonsteamet
vårt.

Småbåtcruise*

I sørlige Skandinavia seiler vi til
avsidesliggende øyer og langs uberørte skipsleier som ligger utenfor
allfarvei, og her tar de små ekspedisjonsbåtene våre over. Oppdag
uberørte naturlige underverker som
er vanskelige å ta seg til.

Fotoprogram

Under opplevelsen på ekspedisjonscruiset er du i følge med en profesjonell fotograf om bord. Fotografen
kan gi deg råd om hvordan du får
mest mulig ut av de mange fotomulighetene du har under Euro-

pa-turen, uansett hva slags utstyr du
har eller om du er nybegynner eller
en erfaren fotograf. De som er ekstra
interesserte, kan bli med i vårt valgfrie fotoprogram.*

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.
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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.
© SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

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
europa

Utforsk noen av høydepunktene og
mulige nettsteder du kan oppleve på
ekspedisjonsturen i Europa.*
© SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

Porto i Portugal
Porto er kjent for portvin
og at byens sentrum står
på UNESCOs verdensarvliste. Du kan lære om
byens karismatiske fortid,
og kanskje du blir overrasket over hvor moderne
den er.

San Sebastián i Spania
San Sebastián er
kanskje den vakreste
kystbyen i hele Spania,
og har en fascinerende
historie og mye god
baskisk mat du kan
utforske.

Saint Malo i Frankrike
Ta en spasertur på toppen av bymuren for den
beste utsikten over den
befestede byen og de
omliggende øyene. Du
kan få vite mer om byens
piratfortid i Château
Saint Malo-museet.

Harlingen i Nederland
Denne byen med sine
kanaler, lagerhus og
vakre havner er lett å utforske til fots eller med
sykkel. Du kan også leie
båt for å utforske den til
vanns.

Visste du at?
I 1732 ble Bertrand
Bookstore etablert i Lisboa i Portugal. Dette er
den eldste bokhandelen
i verden.

Kosterøyene i Sverige
Siden de to Kosterøyene stort sett er bilfrie,
er øyene perfekte for
å utforske de sjarmerende engene, gamle
skogene, sandstrendene og steinslettene til
fots eller med sykkel.

Se høydepunktene »

I 2016 ble Frankrike det
første landet i verden
som gjorde det forbudt
for supermarkeder å
kaste eller ødelegge usolgt mat. Butikker må nå
donere bort overskuddsvarer.

Spania har 4 offisielle
språk; kastiljansk,
katalansk, galisisk og
baskisk. Spansk (som
kalles kastiljansk i
Spania) er det nest
mest studerte språket i
verden.

På 1500-tallet dyrket
man oransje gulrøtter
i Nederland til ære for
Huset Oranien-Nassau.
Før den tid var de hvite,
gule, sorte, lilla eller
røde.

Celsiussystemet og
termometeret som fikk
det til å fungere, ble
oppfunnet av det svenske
astronomgeniet Anders
Celsius.

*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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Utforsk
Madeira og
Kanariøyene
Oppdag noen av høydepunktene
og stedene du kan oppleve på
ekspedisjonscruiset til Madeira
og Kanariøyene.*

© SHUTTERSTOCK/KARSTEN BIDSTRUP//HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

Porto Santo, Portugal
Madeira får ofte all
oppmerksomheten,
men Porto Santo kan
by på vakkert landskap,
bølgende åser og
milevis med tomme
sandstrender for de som
vet om stedet.

Madeira, Portugal
Madeira stiger
majestetisk opp
av Atlanterhavet,
og er dekket av
en frodiggrønn
laurbærskog. Funchal,
hovedstaden på øya,
er en sjarmerende og
kosmopolitisk by.

La Gomera, Spania
Den nest minste av
Kanariøyene er også den
mest viltvoksende. På
toppen av den nesten
helt runde vulkanøyen
ligger den forbløffende
nasjonalparken Garajonay,
nå et sted på UNESCOs
verdensarvliste.

La Palma, Spania
La Palma mer enn lever
opp til kallenavnet sitt,
La Isla Bonita, eller «den
vakre øya». La Palma
har uberørte furu- og
laurbærskoger, banantrær
og palmelunder, og er
desidert den grønneste av
Kanariøyene.

Mat er livet på Madeira »

Visste du at?
Den østligste av
Kanariøyene ligger bare
litt over 100 km fra
kysten av Afrika, mens
fastlands-Spania ligger
hele 1056 km unna.

El Hierro, Spania
El Hierro er bare én
million år gammel,
og er den yngste,
minste og vestligste av
Kanariøyene. UNESCO
har klassifisert øya som et
biosfærereservat på grunn
av den unike geologien.

Fjelltoppen El Teide
på Tenerife, er verdens
tredje største vulkan og
Spanias høyeste fjelltopp
på 3718 meters høyde.

Kanariøyene har to
hovedsteder. Santa
Cruz på Tenerife og
Las Palmas på Gran
Canaria regnes begge
som hovedstedene i den
autonome regionen.

Øya Madeira har nesten
2200 km med levadas
som er skapt for å
transportere vann fra
den fjell-lendte delen
av øya til de tørrere
jordbruksområdene i sør.

Vinproduksjon på
Madeira går tilbake til
sent på 1400-tallet
da Madeira var fast
stoppested for skip på
vei til Ostindia.

*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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Det tapte folkeslaget
– erobringen av de
gamle Kanarierne
Det opprinnelige folket på Kanariøyene, guanachinet,
som ble forkortet til guanches av de invaderende
conquistadorene, finnes ikke lenger i dag.
© PAINTING OF GUANCHE WARRIORS OF GRAND CANARIA BY LEONARDO TORRIANI, 1592.

Da europeerne ankom i
senmiddelalderen, var Kanariøyene
den eneste øygruppen i Makaronesia
som var bebodd. Selv om gamle
tekster antyder at fønikerne og
romerne også hadde vært her, var
det berberne, som hovedsakelig
kom fra nordvest i Afrika, som
var de første til å slå seg ned her i
femte århundre før vår tidsregning.
Hvorfor de kom til Kanariøyene er
like gåtefullt som hvordan de kom
seg dit. Da europeerne senere kom
viste det seg at disse opprinnelige
innbyggerne verken hadde
ferdigheter i navigasjon eller noen
form for sjøfarerteknologi.
Disse første innbyggerne spredte
seg utover øygruppen, og de
forskjellige forholdene fra øy til
øy gjorde at spesifikke kulturelle
og teknologiske tilpasninger raskt
utviklet seg. Resultatet var starten
på syv forskjellige kulturer som
delte noen særpreg, men som hver

hadde sin egen vri. Folket på øyene
kalte seg canarios på Gran Canaria,
auaritas på La Palma, gomeros på
La Gomera, bimbaches på El Hierro,
mahoreros på Fuerteventura og
guanches på Tenerife.
Tenerife var den siste øya som ble
erobret av kastiljanerne, og som tok
lengst tid å beseire. Mange av de
lokale innbyggerne ble drept eller
fanget som slaver og transportert
til Europa. Dette, sammen med
nye sykdommer, reduserte
innbyggertallet på øyene drastisk.
Etter 2000 år med fredelige liv
på Kanariøyene var de kommet til
slutten av en epoke.
På begynnelsen av 1500-tallet var
rundt halvparten av innbyggerne
på Kanariøyene innfødte, men
tallet minket stadig. Iberisk kultur
ble påtvunget, og den blandede
befolkningen glemte sakte, men
sikkert gamle skikker. Innen et

århundre etter erobringen var den
opprinnelige befolkningen utdødd.
Den dag i dag er arkeologiske
funnsteder en viktig del av arven
på Kanariøyene, og det er noe å se
på alle øyene. På Gran Canaria er
det flere enestående steder, blant
annet Risco Caído som står på
UNESCOs verdensarvliste. Lokale
historiske museer på hver øy viser
gamle gjenstander, og en av de
beste samlingene kan ses på Museo
Naturaleza y Arqueología i Santa
Cruz de Tenerife.
Til tross for at den opprinnelige
befolkningen har forsvunnet,
antyder nylige DNA-analyser at
minst halvparten av innbyggerne på
nåtidens Kanariøyer har urfolkgener,
og ifølge noen studier har nesten tre
fjerdedeler dette. Selv om de første
innbyggerne på Kanariøyene er
forsvunnet, lever arven deres videre.
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Opplev
dyreliv
Atlanterhavets kystlinje i Europa og
det sørlige Skandinavia er hjem til
en rekke ulike sjøfugler og sjødyr,
deriblant hundrevis av fuglearter,
sel, delfin, nise og fisk.
© SHUTTERSTOCK / HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

Europas sjøskapninger

Seler

En mengde fugler, dyr og sjøskapninger bor i det kalde vannet, sandbankene, mudderbankene og kysthabitatene langs Europas kystlinje
og de mer isolerte øyene, revene og
buktene i området. Uansett om du er
på land eller under vann, kan du se
store sjøpattedyr, sjøfugl, sel, fisk og
krepsdyr.

Fjordseler og gråseler holder til i havområdene ved Vadehavet og Nordsjøen langs franskekysten, Skagerrak
og sørkysten av Norge og Sverige.
I Vadehavsregionen bor det rundt
40 000 fjordseler og 6500 gråseler
(2018). Gråselene er dobbelt så store
som fjordselene, og ofte kan du se
begge når de hviler seg i havnene
eller dukker i det grunne vannet.

Elegante sjøpattedyr
Når vi seiler langs kysten av Portugal, Biscayabukten, Bretagne og Den
engelske kanal, kan du se tumlere,
vanlige eller stripete delfiner og finnhval eller vågehval fra dekk. Disse
lekne delfinene følger gjerne etter
skipene, og reiser enten alene eller
i grupper. I blant viser de frem sine
akrobatiske triks. Det er også vanlig
å se delfiner i Nordsjøen rundt det
sørlige Skandinavia om sommeren.

høysesong for fugletrekking, men du
kan se fugler året rundt.
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.

Sjøfugler og kystfugler
Klimaet, miljøet og værforholdene
langs Atlanterhavskysten, kanalen og Nordsjøen i Europa gjør at
områdene er populære blant mange
ulike sjø- og kystfugler. Atlanterhavskysten er faktisk en av hovedrutene for trekkfugler, og har mange
flotte tilfluktssteder hvor fuglene
kan stoppe for å hvile seg eller for
å overvintre. Våren og høsten er
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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?
© OLE MARTIN WOLD

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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© OSCAR FARRERA
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