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FØLG OSS 

Ofte stilte spørsmål »

Kjære gjest
Takk for at du valgte å reise med oss. Vi gleder oss like 
mye som deg til ekspedisjonen til Galápagosøyene. 
Dette fantastiske eventyret tar deg med til uberørte 
villmarksområder som overgår din villeste fantasi.

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/
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FØR REISEN

Hva du bør ta med på reisen » 

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

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

Insektmiddel

Polariserte solbriller og solkrem

Et kamera (i en vanntett veske) 

Et minnekort med stor kapasitet

Sandaler eller sko som kan bli våte

Bredbremmet solhatt

Inngåtte turstøvler til bruk utendørs

Kort- og langermede T-skjorter med UV-filter

Badetøy for bruk i boblebad og svømmebasseng 
på dekk

Et par gode sko som du kan bruke om bord

Innreisekrav » 

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 rei-
se-/helseforsikring som også dekker 
evakuering på medisinsk grunnlag. 

1
2
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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.

Opp i høyden i Quito og Cusco  
(Machu Picchu) 
Høydesyke gir en rekke symptomer som du 
kan oppleve når du ankommer disse stedene. 
Symptomene kan være hodepine, søvnløshet, 
kvalme, dårlig appetitt, svimmelhet og 
kortpustethet. Symptomene er vanligvis milde og 
vil sannsynligvis vare i en dag eller to. I de aller 
fleste tilfeller er den beste måten å tilpasse seg 
raskt å drikke nok vann, unngå alkohol og spise 
lette måltider. 

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

Du vil få en gratis, 
gjenbrukbar vannflaske i 
aluminium som du kan fylle 
opp på vannstasjonene 
våre om bord. © GETTY IMAGES

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

https://www.hurtigruten.no/ekspedisjonscruise-praktisk-informasjon/pakk-til-ditt-eget-eventyr-explorer/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.no/ekspedisjonscruise-praktisk-informasjon/innreisekrav/
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Mens gjestene utforsker Galápagosøyene 
sammen med oss om bord på Santa 
Cruz II, kan de nyte den avslappede 
atmosfæren med fasiliteter av høy 
kvalitet. Santa Cruz II er bærekraftig 
og bevisst på sitt ansvar i forhold til 
lokalsamfunn.

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 »Oppdag Santa Cruz II »

Reisen din er  
trygg med ossPRAKTISK  

INFORMASJON

Mer enn du kan 
forestille deg
Fra ufruktbar, svart, vulkansk stein til 
hvite sandstrender, krystallblått hav og 
duse horisonter. Du kan våkne til dyrene 
du drømte om som liten og svømme 
med regnbuefargede fisker. Finn ut 
mer om dette spektakulære reisemålet 
og attraksjonene du får oppleve med 
Hurtigruten Expeditions. Er du klar for 
en opplevelse som vil overgå din villeste 
fantasi?

Kom nærmere Galápagosøyene »

© SHUTTERSTOCK

© ISTOCK © KRISTIAN DALE

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 »

https://www.hurtigruten.no/ekspedisjonscruise-praktisk-informasjon/helse-og-sikkerhet/
https://www.hurtigruten.no/skip/ms-santa-cruz-ii/
https://www.hurtigruten.no/destinasjoner/galapagosoyene/
https://www.hurtigruten.no/ekspedisjonscruise-praktisk-informasjon/skip/
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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

© ANDREAS KALVIG ANDERSON

© METROPOLITAN TOURING / HURTIGRUTEN EXPEDITIONS
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Landinger med 
ekspedisjonsbåter 
De små ekspedisjonsbåtene våre 
gjør det mulig å lande på strender og 
terreng som ellers er for kupert til at 
større skip kan komme til. Ta en tur 
i båten med glassbunn og observer 
sjølivet og revene ovenfra!
 
Spaserturer i naturen 
Når vi utforsker de forskjellige øyene 
til fots, er hver opplevelse et spen-
nende eventyr. Du vil gå i land ofte, 
og gå på stier som tar deg gjennom 
et unikt spekter av karakteristiske 
økosystemer. 

Snorkling
Hva kan være bedre enn å seile over 
et fargerikt korallrev og se sjølivet 
opplyst i det krystallklare vannet? Vi 
har alt du trenger av snorklingutstyr, 
og ekspertene i ekspedisjonste-

amet vårt vil ta deg til noen ganske 
fantastiske steder. Hvis du ønsker å 
bruke våtdrakt, har vi noen tilgjen-
gelig i forskjellige størrelser. Bruk av 
våtdrakt er vederlagsfritt. 

Kajakkpadling og 
brettpadling
Noen steder er ideelle å utforske 
med kajakk. Vi har flere havkajakker 
om bord for dette formålet, og de er 
perfekte for å padle i farvannet rundt 
Santa Fe, Española og Santa Cruz. 
Alternativt kan du prøve brettpadling 
– ekspedisjonsskipet vårt har også 
flere slike brett. 

Bevaring og 
forskningsstasjoner
Galápagosøyene er et fokussted 
for globalt bevaringsarbeid og 
forskning. Vi besøker Charles 
Darwin Research Station, der over 

200 forskere og frivillige er enga-
sjert i prosjekter som skal styrke 
det biologiske mangfoldet. Et annet 
prosjekt på San Cristobal ligger i 
en skog som også fungerer som et 
skilpaddereservat.

Foredrag 
Ekspedisjonsteamet ditt er det 
nyeste mellomleddet i en kjede av 
eksperter med mange års erfaring 
med utforsking av Galápagosøyene. 
De vil gi deg dyptgående foredrag 
om en rekke ulike temaer slik at 
du kan lære på best mulig måte. 
Temaene velges avhengig av hvor 
du har kommet på cruisereisen, 
og du får vite mer om Galápagos-
øyene, dyrelivet her og nåværende 
bevaringstiltak. 

DITT AKTIVE 
EVENTYR

© SHUTTERSTOCK
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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 første delen av reisen foregår 
på land, der du får utforske utrolige 
steder før vi fortsetter videre til 
Galápagos-eventyret vårt. 

Quito
Quito ble grunnlagt på en av 
inkaenes gamle bosettinger, og er 
i dag et livlig og moderne sted. Ta 
gjerne en liten rusletur og besøk 
Calle La Ronda, en gammel gågate 
med forbindelser til ulike diktere og 
kunstnere som har bodd her. I tillegg 
finnes det flere museer og vakre 
kirker du kan utforske i Quito.

Vi besøker det fotogene Sangolqui-
friluftsmarkedet, hvor de lokale 
urfolkene selger sine produkter.

Du kommer også nært et av 
Ecuadors naturlige underverk når vi 
besøker en aktiv vulkan i Cotopaxi 
og drar til en høyde på nesten 12 
800 fot. Cotopaxi betyr «månedens 
nakke» på det lokale Quechua-
språket, og Cotopaxi har en nesten 

perfekt konisk form og er en av de 
høyeste vulkanene i verden.

Lima
Limas historie startet før den 
spanske kolonitiden i Peru. Limas 
historiske sentrum er fullt av elegant 
spansk arkitektur fra kolonitiden, 
og er i dag på UNESCOs 
verdensarvliste og vel verdt et 
besøk hvis du har tid. Lima regnes 
også for å være Latin-Amerikas 
mathovedstad, så ikke glem å smake 
på noen av de lokale rettene som 
ceviche.

Cusco
Få steder i Sør-Amerika kan måle 
seg med Cuzco når det gjelder 
ren magisk lokkekraft. Det var 
her Inca-sivilisasjonen blomstret, 
og når du hører musikerne som 
spiller panfløyte i de trange 
brosteinsgatene, blir du tatt med 
tilbake i en tid før de spanske 
conquistadorene kom.

Du får se bygninger fra spansk 
kolonitid og eksempler på 
inkateknikk ved den seremonielle 
festingen Sacsayhuaman, Qenqo-
amfiteateret, Puca Pucara eller 
Red Fortress; og Inca Baths og 
Tambomachay (også kalt Inkans 
bad), som er et sted der vannet 
tilberedes. 

Machu Picchu
Du kommer virkelig til å sette pris 
på den fredelige atmosfæren og 
de magiske omgivelsene i Machu 
Picchu. Du får en guidet omvisning 
i inkaenes tapte by, som trolig er 
oldtidsrikets mest imponerende 
urbane skaperverk med sine enorme 
murer, terrasser og ramper, som 
nærmest later til å være naturlige 
utskjæringer i fjellsiden. Hold utkikk 
etter lamaer som vandrer rundt i 
ruinene og holder gresset kort.

Spennende 
førprogram*

*Byene du besøker, avhenger av hvilken pakke du har valgt.

© SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN
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I 2008 var Ecuador det første 
landet som offisielt anerkjente 
naturens rettigheter. Fremfor 
å behandle naturen som 
eiendom, har Ecuador gitt den 
grunnlovfestede rettigheter.

Hele 97 % av landmassen 
på Galápagosøyene er 
erklært som nasjonalpark, 
og det omliggende 
vannet er utnevnt som 
et biosfærereservat av 
UNESCO.

Galápagosøyene har 
rundt 12 timer med sollys 
hver dag.

I Galápagosregionen har 
du den sjeldne sjansen 
til å se stjerner og 
stjernebilder fra både den 
nordlige og den sørlige 
halvkulen samtidig.

I 1835 seilte Charles 
Darwin til Galápagos-
øyene, og de ulike finkene 
han fant inspirerte ham 
og førte til at han skrev 
teorien om naturlig 
seleksjon.

      
Utforsk 
Galápagos-
øyene

Visste du at?

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

Nord-Seymour
Her vokser de sølvgrå 
palo santo-trærne, 
og det er mange 
fuglekolonier og 
tusenvis av haviguaner.

Øya Santa Cruz
Her ligger Charles 
Darwin Research 
Station, en optunia-
kaktusskog og det 
kjøligere høylandet der 
kjempeskilpaddene lever.

Øya Baltra, også kjent 
som Sør-Seymour
En bit av havbunnen 
som skjøt opp til 
overflaten, har gjort 
denne flate øya til en 
ideell base for å starte 
utforskingen.

Øya San Cristóbal
Besøk La Galapaguera de 
Cerro Colorado, et reservat 
for kjempeskilpadder, 
og se disse godlynte 
kjempene i en 60 000 m2 
vernet skog.

Øya Santa Fe
Hvite sandstrender og 
kolonier med sjøløver som 
later seg i sola. Dette er 
dessuten den perfekte øya 
for snorkling.

© UNSPLASH/SHUTTERSTOCK/GETTY IMAGES/ISTOCK/HURTIGRUTEN

*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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Etter at disse nye øyene hadde 
kjølt seg ned, begynte forskjellige 
dyrearter fra Mellom-Amerika 
og Sør-Amerika å komme til, og 
kolonisere øyene. Ved ankomst 
måtte de raskt tilpasse seg det 
som for dem var et radikalt 
annerledes miljø. Dette gjorde 
at artene utviklet seg på en helt 
ny måte, fullstendig separat fra 
slektningene på kontinentet.

En utilsiktet oppdagelse 
Den første personen som satte fot 
på Galápagosøyene, så vidt man vet, 
var den spanske biskopen i Panama, 
Tomás de Berlanga. Skipet hans 
drev ut av kurs mot Galápagosøyene, 
og da han gikk i land i 1535 fant han 
et sted som sydet av skapninger han 
mente hadde en merkelig atferd. 
«Fuglene her er så rare», skrev han 
senere til kongen av Spania, «de 
klarer ikke å fly».

Sjørøvere! 
Noen ganger blir Galápagosøyene 
tilsynelatende usynlige. Det er ikke 

like mystisk som det høres ut, det 
skyldes rett og slett et tett slør av 
tåke. Dette uvanlige fenomenet er 
bakgrunnen for kallenavnet 
Las Islas Encantadas, som betyr 
de «forheksede» eller «fortryllende» 
øyene.

Sjømennene begynte å snakke 
om de sagnomsuste øyene som 
«kom og gikk», og de ble for 
første gang tegnet inn på kartet i 
1570. De fikk navnet Islas de los 
Galápagos, som betyr «Øyene 
til kjempeskilpaddene». Senere, 
på 1600- og 1700-tallet, brukte 
sjørøverne Galápagosøyene som 
en trygg havn. Dessverre drepte 
de tusenvis av kjempeskilpaddene 
som var lette å fange, og med det 
gjorde de et innhugg i det som nå er 
kjent som en nøkkelart for helsen til 
økosystemet på øyene.

En epoke med mer fokus 
på bevaring
Hvalfangerne på 1700-tallet hadde 
en forferdelig innvirkning på øyene, 

akkurat som sjørøverne som kom før 
dem. Enda flere kjempeskilpadder 
ble drept, og i tillegg introduserte 
de andre dyrearter, med svært 
ødeleggende effekt på de 
stedegne artene. Faktisk ble denne 
ødeleggelsen senere grunnlaget for 
å implementere sterke bevarings- 
og restaureringstiltak 
på Galápagosøyene.

Du er det siste kapittelet i 
denne historien 
På 1920-tallet begynte folk fra 
forskjellige land å flytte til øyene, 
og i 1959 ble øyene erklært 
nasjonalpark av Ecuador. Snart kom 
konseptet med ansvarlig turisme 
for å vise frem den vakre øygruppen 
uten å skade det skjøre økosystemet. 
Det nye etoset var å verdsette og 
beskytte disse unike øyene, og vi vil 
sørge for at besøket vårt har så liten 
innvirkning som mulig.

JOB NO: C398LDN_4834LDN_433067 CLIENT: Hurtigruten CAMPAIGN: 2021_Brochure PROOF NO: 01 SPREAD:   1379_L2_Galapagos_AnEvolvingStory

GALÁPAGOS-
ØYENE: EN 
HISTORIE 
I UTVIKLING 
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For rundt fem millioner år siden var det en rekke 
kraftige vulkanske hendelser i Stillehavet rundt 
tusen kilometer fra kysten av Sør-Amerika. 
Resultatet ble en øygruppe av steinete og 
ufruktbare øyer som var ugjestmilde for alt liv.

ILLUSTRATION: GETTY IMAGES/HURTIGRUTEN
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Opplev 
dyrelivet
SJEKKLISTE FOR DE «15 STORE»

Faunaen på Galápagosøyene 
Det finnes knapt noe annet sted i verden som kan konkurrere med 
Galápagosøyene når det kommer til unike dyrelivsopplevelser. Ikke 
bare finnes det mange hjemmehørende arter, de er også uredde 
for mennesker, noe som gjør det mer givende å ta bilder. På grunn 
av dette vil gjestene få instrukser om hvordan de skal holde seg på 
trygg avstand, slik at vi unngår å gjøre noe som forstyrrer de unike 
skapningene og økosystemene på denne fantastiske øygruppen. 
Husk at dette er naturlige habitater, så vi kan derfor ikke garantere at 
du ser bestemte dyr underveis. 

Elefantskilpadde 
Elefantskilpadden er et utrydningstruet dyr som kan leve i godt 
over 100 år.

Galapagosskarv 
Dette er den eneste skarven som ikke kan fly.

Galapagosalbatross 
Dette er den største fuglen i regionen. Den har et vingespenn 
på over 2,4 meter og veier rundt 5 kg.

Galapagospingvin 
Dette er den eneste pingvinen du finner nord for ekvator.

Rødfotsule 
Disse aktive fuglene kan reise nesten 150 km på jakt etter mat.

Blåfotsule 
Denne arten har lyseblå svømmeføtter som kan virke skurren-
de ved første øyekast.

Sjøiguan 
Denne hjemmehørende arten er verdens eneste havøgleart 
som tilbringer tid i havet.

Galapagossjøløve 
Selv om de tilbringer mye av tiden med å sole seg, har de lekne 
personligheter.

Landiguan 
Disse store reptilene kan bli opptil 60 år og rundt én meter 
lange.

Galapagosflamingo 
Fordi de spiser så mye reker, har disse fuglene noen av de 
sterkeste fargene blant alle artene.

Santa Fe-iguan 
Selv om disse skapningene lett kan kamuflere seg i terrenget, 
er de vanligvis gule i fargen.

Storfregattfugl 
Storfregattfuglen er lett å kjenne igjen på grunn av den store, 
røde posen på undersiden av halsen.

Galapagosvåk 
Siden denne arten er hjemmehørende på Galápagosøyene, er 
bestanden svært lav på verdensbasis.

Galapagospelssel 
Disse små selene er sosiale, men bestanden har sunket jevnt i 
flere år på rad.

Nazcasule 
Denne arten har svarthvit kropp og oransje nebb, og er den 
største sulen.
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Noe av det som kjennetegner 
Galápagosøyene er de mange 
dyreartene som hører hjemme 
på øyene. De «15 store» dyrene er 
de mest ikoniske artene på tvers 
av øygruppen. I løpet av turen til 
Galápagosøyene vil du nok møte 
mange av disse dyrene.

© ISTOCK
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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

11

©  NAME

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

