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storslåtte
Ditt

© SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN

ekspedisjonscruise

Kjære gjest
Takk for at du valgte å reise med oss. Vi gleder oss like mye 
som deg til denne ekspedisjonen. Dette vil bli en helt unik 
oppdagelsesreise, der du kommer tett på naturen, dyrelivet 
og forskjellige kulturer på steder som mange bare drømmer 
om å reise til.

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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** Skjema for medisinsk kontroll er ikke nødvendig på det storslåtte ekspedisjonscruisene fra Reykjavik til Reykjavik.

FØR REISEN

Hva du bør ta med på reisen » 

Innreisekrav » 

Det er noen obligatoriske steg du 
må fullføre før ekspedisjonscruiset.

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 
evakuering på medisinsk grunnlag. 

Fyll ut Skjema for medisinsk kontroll**
Våre storslåtte ekspedisjonscruisene 
krever et medisinsk screeningskjema 
for ombordstigning.
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Du får en ekspedisjonsjakke fra 
Helly Hansen og en vannflaske i 
aluminium til gjenbruk. 

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

Klær for både varme og kjøligere dager 

Insektmiddel

Polariserte solbriller og solkrem

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

Badetøy for bruk i boblebad og svømmebasseng 
på dekk

Et par gode sko som du kan bruke om bord

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

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 anbefaler at du pakker:

Bidra til å beskytte det uberørte miljøet i Arktis og 
Antarktis mot trusselen fra fremmedarter, og følg 
IAATOs » og AECOs » retningslinjer for biosikkerhet 
før du pakker.

* 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/
http://iaato.org/wp-content/uploads/2020/04/IAATO_Don_t_Pack_a_Pest.EN_190070.pdf
https://www.aeco.no/guidelines/biosecurity-guidelines/
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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 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.

Vår sikkerhetspolicy »

Reisen din er  
trygg med oss

Last ned appen »

© KRISTIAN DALE

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 »

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/app/
https://www.hurtigruten.no/skip/
https://www.hurtigruten.no/ekspedisjonscruise-praktisk-informasjon/skip/
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Ekspedisjonsskipet er den 
perfekte basen underveis.

Landene, landskapet og selv årstidene vil 
endre seg i løpet av et utvidet cruise, men 
det komfortable og bærekraftsfokuserte 
ekspedisjonsskipet vil være en stabil base 
hele veien. Hvor enn du er i verden, kan 
du slappe av i en badstue eller et utendørs 
boblebad, stikke innom treningsrommet, 
eller bestille en velværebehandling i 
spaet. Basen din til sjøs byr på en uformell 
atmosfære og førsteklasses restauranter 
med sesongbaserte lokale retter og service 
av høy kvalitet. Etter en dag med utforsking 
er den stilfulle lugaren eller suiten din det 
perfekte stedet å roe ned og slappe av.

Den perfekte 
basen til sjøs

© AGURTXANE CONCELLON

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.

Med kjærlighet  
for lokal mat
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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.

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. 

5
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Forvent det 
uventede 
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Vær en moderne 
oppdagelsesreisende
Et storslått ekspedisjonscruise 
som du sent vil glemme. Slipp din 
indre eventyrer løs, forvent det 
uventede, og dra ut på et helt unikt 
globetrotter-eventyr. 

De storslåtte ekspedisjonscruisene 
våre fra pol til pol er inspirert av 
reisene til de gamle polfarerne til 
Arktis og Antarktis, mens andre 
reiser fokuserer på én region. Vi 
følger en fleksibel reiserute, og nyter 
unike opplevelser på bærekraftig 
vis om bord de komfortable og 
velutstyrte ekspedisjonsskipene 
våre.

En reise med vitenskapelig 
oppdagelse 
Alle ekspedisjonscruisene våre 
har et vitenskapsfokus, og hvert 
skip har et vitenskapssenter» 
med toppmoderne 

observasjonsutstyr som 
mikroskoper og undervannsdroner. 
Ekspedisjonsteamene om bord 
består av blant annet forskere som 
er der for å åpne øynene dine for 
den fascinerende naturen rundt 
deg, og du kan bidra til viktig global 
forskning i vitenskapsprogrammer, 
og høre spennende, uformelle 
foredrag med eksperter. 

Dyreliv
Når vi reiser til et kaleidoskop av 
land vil du finne noen av verdens 
mest fantastiske dyreliv og 
økosystemer, fra pingviner på den 
frosne tundraen til aper som svinger 
seg fra trærne i fuktige regnskoger 
ved ekvator. Hold utkikk etter et 
mangfold av marine dyr, som hval, 
sel og sjøfugl, og et rikt spekter av 
andre dyr.

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.

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.

Ditt aktive 
eventyr

© DAN AVILA

Ekspedisjonsteamet »

https://www.hurtigruten.no/inspirasjon/opplevelser/vitenskap-om-bord/
https://www.hurtigruten.no/inspirasjon/opplevelser/mot-vart-ekspedisjonsteam/
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Sjøfuglene vil være din faste 
følgesvenn når du reiser med 
ekspedisjonsskipene våre. Noen av 
dem følger oss hele dagen. Selv når 
de er tusenvis av kilometer fra land, 
flyr de seg aldri vill. De er akkurat 
der de ønsker å være – der maten er. 

Matjakt blant bølgene
På åpent hav er det langt mellom 
hver matbit. Noen konsentrerte 
områder har allikevel høyere 
havproduktivitet, og her vokser 
det mye alger. Mange sjøfugler må 
fly langt for å finne nok mat til å 
overleve. De bruker vinden til å gli 
over bølgene uten å måtte bruke 
så mye energi selv. Sjøfuglene er 
på toppen av matkjeden i sjøen 
og spiser krepsdyr, småfisk og 
blekksprut. 

Ingenting å drikke til sjøs
Alt som lever, trenger vann. 
Problemet med havet er at alt er 
saltvann. Sjøfugler har utviklet en 
spesiell kjertel, kalt saltkjertelen, 
som fjerner saltet fra blodet deres. 
Kjertelen ligger ved toppen av 
hodet, rett under huden. En svært 
saltholdig væske siver ut av kjertelen 
og nedover nebbet eller nesen på 
sjøfuglen. 

Livets syklus
Siden det ikke er mulig å bygge 
reder på havet, kommer sjøfuglene 
til land for å hekke. Mange sjøfugler 
vender tilbake til nøyaktig samme 
sted i kolonien, der de gjerne har 
samme partner som de hadde 
året før. Sjøfugler legger vanligvis 
bare ett egg i året. Dette er fordi 
foreldrene ikke klarer å ta med nok 
mat fra de lange turene på havet til å 
mate mer enn én fugleunge. 

En hjelpende hånd i 
sjøfuglenes kamp om  
å overleve
Det er store bekymringer knyttet 
til hvordan vi kan sørge for å 
bevare sjøfuglbestandene. Et av 
problemene som sjøfuglene står 
overfor er flytende plast som de 
forveksler med mat og gir til ungene 
sine. Plasten tar opp plass i magen 
til ungene, og etter hvert dør de. Vi 
i Hurtigruten er veldig klare over 
dette problemet, og vi har fjernet 
engangsplast fra skipene våre. 

Hvis du vil se mange ulike sjøfugler 
og få vite mer om dem, er det 
beste du kan gjøre å dra på et 
ekspedisjonscruise med oss og lytte 
til ekspertene i ekspedisjonsteamet 
om bord på skipet.

Havets 
fugler 

Sjøfugler lever nesten 
hele livet sitt ute på havet. 
De er ekte sjøskapninger 
som spiser til sjøs og kun 
kommer til land for å hekke. 
Ornitologen John Chardine 
forteller oss mer om dem.

© GETTY IMAGES / HURTIGRUTEN EXPEDITIONS
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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
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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

© OLE MARTIN WOLD

https://www.hurtigruten.no/om-oss/sustainability/

