Ekspedisjonscruise din på

Grønland
© SHUTTERSTOCK

Kjære gjest
Takk for at du valgte å reise med oss. Vi gleder oss minst
like mye som deg til ekspedisjonen til det øde landskapet på
Grønland. Dette blir et storslått eventyr tilbake i tid til da isen
hersket over den nordlige halvkule.
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 Grønland.
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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. *

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

Vi anbefaler at du pakker:
Ullundertøy og klær til mellomlag
Varme sokker og hansker
Polariserte solbriller og solkrem

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

Et kamera (i en vanntett veske)
Et minnekort med stor kapasitet
Vind- og vanntett bukse
En varm lue som dekker ørene, og et skjerf

Sjekk reiseforsikringen din
Det er obligatorisk å ha en god
reise-/helseforsikring som også dekker
evakuering på medisinsk grunnlag.

Inngåtte turstøvler til bruk utendørs
En varm vinterjakke
Ekstra batterier til kameraet

Fyll ut Skjema for medisinsk kontroll
Ekspedisjonene våre til Grønland krever
et skjema for medisinsk kontroll ved
ombordstigning.

Et par gode sko som du kan bruke om bord

Hva du bør ta med på reisen til Grønland »
Vi har samlet alle obligatoriske skjemaer og
viktig informasjon om innreisekrav på én nettside, for å gjøre det enklere for deg.

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.

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

© 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

© ANDREA KLAUSSNER

Landing- og
ekspedisjonsskip

Ekspedisjonsskipet tar deg til de
mest avsidesliggende stedene
du kan tenke deg – steder som
ikke har infrastrukturen som
trengs for at skip kan legge til
kai. Da er det greit å bruke de
små ekspedisjonsskipene våre.
Småbåtene våre er et komfortabelt
og praktisk transportmiddel som tar
deg til hjertet av Grønland.

Besøk i lokalsamfunn

Storbyområdene på vestkysten
av Grønland er ikke som andre
tettbebygde strøk i Europa eller
USA. Her er de mer et slags
kystsamfunn som har spredd seg
langs kystlinjen, og de er perfekte å
utforske til fots. De er alltid fargerike
og interessante, og uansett hvor
vi lander, vil du finne noe som
fascinerer deg.

Vitenskapssenter »

Mikroskopene og annet høyteknologisk utstyr i vitenskapssenteret
gir muligheten til demonstrasjoner
og kurs, slik at du får en dypere
forståelse for stedene du besøker.
Foredrag, interaktive utstillinger og
et bibliotek. Vi inviterer deg også til
å delta i vitenskapsprogrammer som
bidrar til viktig forskning.

Foredrag

Både om bord og på land vil
medlemmer av ekspedisjonsteamet
vårt gi deg informative foredrag om
en rekke ulike temaer for å gjøre
reisen din enda bedre. Temaene som
velges ut, er alle relatert til Grønland.

til å bli med på et mer intensivt
Photo Adventures*-kurs på én til to
timer.

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.

Fotoprogram

Dette inkluderte programmet er
utformet for fotografer på alle nivåer,
og gir deg tips som vil hjelpe deg
med å dra nytte av spektakulære
fotomuligheter rundt Grønland på en
bedre måte. Du kan også få sjansen

Ekspedisjonsteamet »

*Merk at noen av disse er valgfrie aktiviteter som koster ekstra.
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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.
© KARSTEN BIDSTRUP

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
Grønland

Opplev noen av høydepunktene
og mulige steder du kan se under
ekspedisjonscruiset ditt på Grønland.*
© JOHN EMIL RICHARDSEN/ANDREAS KALVIG ANDERSON/MARSEL VAN OOSTEN/GETTY IMAGES/SHUTTERSTOCK/THOMAS HALTNER

Nuuk
Grønlands hovedstad
er malt i alle regnbuens
farger, og tilbyr en rekke
aktiviteter. Her kan du
for eksempel besøke Vår
Frelsers kirke eller ta en
lang spasertur gjennom
dalen med det treffende
navnet Paradisdalen.

Ilulissat
Opplev den vakre
Ilulissatfjorden, som
står på UNESCOs
verdensarvliste, og se
enorme isfjell som flyter
i det dypblå vannet og
glitrer i solskinnet.

Nordøst-Grønland
nasjonalpark
Dette er verdens største,
men allikevel minst
besøkte nasjonalpark.
Kun den danske Siriuspatruljen, i tillegg til dyr
som sel, hvalross, narhval
og isbjørn holder til her.

Sisimiut
Bli kjent med Grønlands
nest største by, og besøk
det lokale museet som
huser gjenstander fra
4000 år gamle saqqaqbosetninger som er
utgravd i nærheten.

Evighetsfjorden
Utforsk Evighetsfjorden,
omgitt av noen av de
høyeste fjellene på
Vestgrønland. Innerst i
fjorden ligger en fantastisk
flott isbre.

Se høydepunktene »

Visste du at?
Nesten 80 % av landmassen på Grønland er dekket
av en iskalott. Det isfrie
området er nesten like
stort som Sverige.

I midten av mars kan
golfentusiaster bli med på
eller se på Ice Golf World
Championships i Uummannaq. Arrangementet
finner sted på en bane
som er skjært ut i isen.

Det finnes kun 150
kilometer med veier
på hele Grønland,
og ingen av byene er
forbundet med vei.

Den 21. juni, årets
lengste dag, er sommersolverv og en nasjonaldag på Grønland.

For over 2,5 millioner år
siden var det faktisk ganske
grønt på Grønland. Eirik
Raude kalte imidlertid området for «Grønland» i håp om
at navnet skulle tiltrekke seg
folk som ville slå seg ned her.

*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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En god,
gammeldags
grønlandsk
kaffemik
Du har ikke opplevd grønlandsk kultur før
du har vært på en kaffemik. Dette er en
sosial institusjon med god mat og godt
selskap – hva mer kan du ønske deg?
© UNSPLASH

Jo flere vi er sammen
En tradisjonell grønlandsk kaffemik
er en sosial og feststemt samling der
man feirer spesielle begivenheter,
for eksempel fødsler, bursdager
og konfirmasjoner. Uansett
begivenheten, passer det bra med
en kaffemik. Ordet «kaffemik» kan
oversettes som «via kaffe», der
kaffemøtet bare er en unnskyldning
for å samles og være sammen.
Personen i sentrum er vanligvis
verten for festlighetene. Dette er
et arrangement der man gjerne tar
frem det beste serviset, og festen
planlegges mange dager på forhånd.
Selv om det innebærer mye arbeid
for verten, er det viktigste at mange
er med – jo flere, jo bedre!
Mer enn 50 personer kan komme og
gå i løpet av dagen på en kaffemik.
Venner, familie, medarbeidere og
naboer kommer innom for å ta seg
en kaffe og litt mat, og for å være
sosial. Deretter forlater de selskapet
slik at det blir plass til nye gjester.
Stemningen på en kaffemik er varm

og gjestfri for både gamle og nye
kjente. Med andre ord er det helt
vanlig at besøkende deltar, så du
trenger ikke å føle deg sjenert!

Uformell fest
En kaffemik er et veldig tilbakelent
arrangement, og det forventes ikke
at man pynter seg. Fokuset er på
sosialt samvær, ikke mote. Døren
står åpen for nærmest hvem som
helst som ønsker å stikke innom, og
invitasjonene sendes gjerne muntlig
og via sosiale medier. Alt du trenger
å gjøre er å prate og spise. Husk bare
å ta av skoene og sette dem utenfor,
da det anses for å være uhøflig ikke
å gjøre det.

Vær sulten når du kommer
På en kaffemik kan du forvente deg
flere kulinariske spesialiteter fra
Grønland. Fersk kaffe er et must,
og det må også være kaker i fleng.
Ofte blir det også servert varmretter,
så du får kanskje muligheten til å
smake på noen av landets unike
delikatesser, som vanligvis kommer
fra lokaljakt.

Den hundreårige tradisjonen i
grønlandsk kultur er forbundet
med jakt og fiske. I kulturen er det
viktig å vise respekt og sette pris
på reinsdyrene, moskusoksene
og sjødyrene som gir disse
avsidesliggende lokalsamfunnene
maten de trenger. Grønlendere
bruker fremdeles tradisjonelle
metoder for å tilberede og
servere mat, for eksempel å koke
ingrediensene i sjøvann for å gi dem
en salt smak.
En kaffemik er en ypperlig
mulighet til å virkelig oppleve
grønlandsk kultur og til å møte
lokalbefolkningen. Hvis du blir
invitert til en kaffemik under et
ekspedisjonscruise til Grønland, er
det bare å takke ja. Tenk på det som
en unik sniktitt inn i grønlendernes
sosiale liv.
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Opplev
dyreliv
Langs den isfrie kanten
av Grønland bor det ulike
pattedyr og sjøfugler i havet,
fjordene og de vernede
områdene, så naturelskere kan
få en unik villmarksopplevelse.
© STIAN KLO

Varmt blod i et kaldt klima

Livet ved kysten og sjøen

De korte somrene og kalde vintrene
på Grønland gjør det vanskelig å
overleve for varmblodige dyr, men
likevel finnes det ni ulike pattedyr
som hører til her og som har tilpasset seg de barske omgivelsene.

Når vi seiler langs Grønlands vakre
kystlinje, er vi på utkikk etter skapningene som lever ved kysten og
sjøen. Seksten ulike hvalarter har
blitt registrert i havet ved kysten,
deriblant vågehval og knølhval.
Man har også sett niser og delfiner
i vannet rundt fjordene, som er rikt
på mat.

Et av de mer vanlige pattedyrene
er moskusoksen, men den holder
seg som regel borte fra steder der
det bor mennesker. Selv om de
viser seg sjeldnere, kan du også se
varmblodige dyr som arktisk lemen,
reinsdyr, røyskatt, arktisk ulv, jerv
og isbjørn, som alle bor i avsidesliggende områder. Hver dag kan du se
temmede grønlandshunder rundt
noen av bosetningene, men de er
ikke tilhørende i området, siden de
stammer fra sibirske ulver.

Det finnes fem ulike seltyper på
Grønland. Disse seldyrene har vært
grunnlaget for den menneskelige bosetningen på Grønland i flere tusen
år, og de jaktes på selv i dag på
grunn av kjøttet, spekket og skinnet
deres. I følge WWF lever de fleste
seltypene på Grønland allikevel i
beste velgående, og arten du mest
sannsynligvis vil se er den storøyde
grønlandsselen.

I tillegg finnes det er variert fugleliv i
området, og rundt 230 arter har blitt
observert til å bo på Grønland enten
året rundt eller i perioder som trekkfugler. Noen av disse er rovfugler
som den grønlandske jaktfalken.
Jaktfalken er den største av alle
falktypene, men er et sjeldent syn.
Du har størst sjanse til å se den i de
vestlige fjordområdene i landet. Jaktfalken er en dyktig jeger, og jakter
på små pattedyr og sjøfugler.
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.
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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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