Ekspedisjonscruise din i

NORGE

Kjære gjest
Takk for at du valgte å reise med oss. Vi gleder oss like mye som deg
til denne ekspedisjonen i Norge. Dette blir et spennende eventyr til
håndplukkede perler langs norskekysten.
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.
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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.
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Vi anbefaler at du pakker:
Klær for både varme og kjøligere dager
Insektmiddel

Fyll ut og returner Skipsmanifestets
Informasjonsskjema til Hurtigruten

Polariserte solbriller og solkrem
Et kamera (i en vanntett veske)
Et minnekort med stor kapasitet

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

Vind- og vanntett bukse
En varm lue som dekker ørene, og et skjerf
Inngåtte turstøvler til bruk utendørs

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

Leppepomade med UV-beskyttelse
Badetøy for bruk i boblebad og svømmebasseng
på dekk
Et par gode sko som du kan bruke om bord

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

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 »

Hva du bør ta med på reisen »

Pakkingstips for hver sesong i Norge:
VINTER
Lag på lag

Det kan bli veldig kaldt langs
kysten om vinteren, så vi anbefaler tykke og gode vinterklær:
jakke, lue, votter, ullgenser,
ullundertøy, skjerf, vintersko og
brodder.

VÅR
Kle godt på deg

Siden du antagelig får oppleve
flere årstider på en og samme reise er det lurt å pakke riktig, og kle
på deg i lag. Ta med en ullgenser,
varme sokker, et tykt skjerf, vinterstøvler, lue, hansker og varm/
vindtett bukse og jakke.

SOMMER
Sommerutstyr

Norsk sommervær er kjent for
å være skiftende. Så i tillegg til
t-skjorte, shorts og sandaler kan
det være lurt å pakke en varm
genser, lett regnjakke, bukser, lue,
vanter og fjellsko.

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

HØST
Det finnes
ikke dårlig vær

Høstværet er lunefullt. Ofte kan
man svette i en t-skjorte i solen
på formiddagen, og fryse i striregn om ettermiddagen. Husk
å ta med deg noen varme klær
som ullgenser, vind- og vanntett
bukse og jakke, lue, vanter og
lette fjellstøvler.
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PRAKTISK
INFORMASJON
Hurtigruten-appen
er din digitale reisevenn på MS Roald
Amundsen og MS Fridtjof Nansen.

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

Ønsker du å være
bedre forberedt?
Vi har samlet en del praktisk informasjon
som du kanskje ønsker å vite før ekspedisjonen din med Hurtigruten.

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 »

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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DITT AKTIVE
EVENTYR

Landinger med ekspedisjonsbåt

Selv om skipene våre seiler nær
kysten og dit store skip ikke kommer
til, finnes det mange skjulte perler
som er vanskelige å nå. De små ekspedisjonsbåtene våre tar deg med
til fjerntliggende steder langt inne
i fjordene, eller til sjeldent besøkte
øysamfunn.

Foredrag

Ekspedisjonsteamet deler sin omfattende kunnskap om lokal kultur,
historie og natur gjennom daglige
foredrag og kurs om bord.

Vitenskapssenter

Under ekspedisjonen har du tilgang
til skipets vitenskapssenter. Her kan
du prøve deg på vitenskapelig analyse av stein og biologisk materie,
eller lære mer om Norges klima og
geologi.

Vitenskapsprogram

Bli med på våre vitenskapsprogrammer somHappywhale, der
bilder du tar kan bidra til å identifisere og spore hval over hele verden.
Bidraget ditt til disse vitenskapsprogrammene hjelper forskermiljøet
med viktig informasjon.

Fotturer*

Norge har mye vakker natur, og
det er ikke rart at fotturer er en
vanlig aktivitet. Velg mellom vakre
naturvandringer, alpine fjellstier,
fotturer i tundra-villmarken nord
for polarsirkelen eller en fottur
ved fjordene. Vi tilbyr fotturer som
passer alle aktivitetsnivåer, ledet av
enten ekspedisjonsteamet eller en
lokal guide.

hav mellom mindre holmer. Få et
nytt perspektiv fra vannet, og kanskje kommer en sel eller en hval opp
for å svømme ved siden av deg.

Fotografi

Norge tilbyr et vell av fotomotiver,
landskaper og vakkert lys som
fotoentusiaster kan eksperimentere
med. Den profesjonelle fotografen
vår om bord gir gode tips og triks til
å ta de beste bildene av landskap og
dyreliv.

Eksperter ved din side

Ekspedisjonsteamet vil være der for
å guide deg underveis, blant vakker
natur og sjarmerende steder langs
norskekysten.

Kajakkpadling*

Padle gjennom rolig farvann omgitt
av fantastisk natur eller historisk
arkitektur. Du kan padle kajakk i
fjordene, i bykanaler eller på åpent

Ekspedisjonsteamet »

*Merk at dette er valgfrie aktiviteter, og en ekstrakostnad tilkommer.
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utforsk
med oss

Oppdag noen av høydepunktene og
steder du muligens kan oppleve på
ekspedisjonscruiset.*

Bergen
Fra UNESCO-listede
Bryggen og Bergenhus
festning til det berømte
fiskemarkedet, akvariet
og kabelbanen Fløibanen, har Bergen noe
for alle.

Ålesund
Denne sjarmerende kystbyen med
brosteinsgater og Art
Deco-arkitektur, kan by
på en fin tur med flott
utsikt over byen og et
besøk til Norges første
marinvitenskapelige
senter.

Reine
Dette vakre fiskeværet
med rødmalte hus under
skarpe, grå granitt fjellkjeder er et av det mest
fotograferte landskapet
i Norge.

Senja
Senja er rangert av CNN
som en av de 10 vakreste øyene i verden, og blir
noen ganger omtalt som
«Norge i miniatyr» på
grunn av det vakre og
mangfoldige landskapet.

Nordkapp
Ved 71°10’21´N ligger
Nordkapp-platået bare
2100 kilometer fra den
geografiske nordpolen,
og det nærmeste du
kan komme toppen av
verden.

X er lengden på
Norges kystlinje. Det
er umulig å måle hvor
lang den faktisk er.

14 km fra Kirkenes
ligger den russiske
grensen. Kirkenes
ligger faktisk like
langt øst som Kairo.

2 er antallet offisielle
skriftspråk i Norge:
bokmål og nynorsk.

På 1980-tallet introduserte Norge bruken av
laks som sushiingrediens til Japan.

Visste du at?
2008 var året da
Norge forfremmet
kongepingvinen Nils
Olav III til brigader.

*Sjekk reiseruten din for å se alle stoppestedene og høydepunktene på akkurat din reise, da disse varierer på de ulike ekspedisjonene. 5

Opplev
dyreliv
Utenfor byene og byene i
Norge eksisterer en enorm
villmark der dyr lever som de
har gjort i tusenvis av år.

Dra ut i villmarken

Ikoniske dyr

Med noen av verdens flotteste ville
dyr og fantastisk natur, er det ikke
rart at dette er et av de beste reisemålene i verden. Fra den mektige
havørnen på himmelen til den majestetiske hvalen langs kysten – du
kan oppleve et virkelig variert dyreliv.

Kanskje du får se et av de mest
populære dyrene våre, det majestetiske reinsdyret. Så lenge omgivelsene er rolige og stille, har de ikke
noe imot å beite i nærheten av deg.
Hvis de samiske eierne deres er i
nærheten, vil de kanskje til og med
posere på bilder. Norge byr også på
et spektakulært spekter av fuglearter, som den skjønne lundefuglen
som også kalles havets papegøye. Vi
har femten forskjellige rovfuglarter,
inkludert den mektige havørnen.

En hval om gangen
På en ekspedisjon i Norge vil du ha
muligheten til å se eksotisk dyreliv,
fra hval til kongekrabbe i uberørte
omgivelser. Plankton blomstrer
på grunn av de lange sommerdagene, og tiltrekker seg forskjellige
hvalarter, som grindhval, vågehval,
spekkhugger, knølhval og spermhval.
Det er alltid stort å se disse enorme
skapningene i vannet.

vandrer». For den vandrer virkelig.
Hver vinter og vår, migrerer torsken
i stort antall til Norskekysten, og
opprettholder dermed det viktige
levebrødet for lokalsamfunnene.
Tørrfiskproduksjon og -handel blomstrer fortsatt den dag i dag, spesielt
i Lofoten.
Husk at dette er naturlige habitater,
vi kan derfor ikke garantere at du
ser bestemte dyr på turen. Moder
Jord gjør som hun vil, og det er ingen
garanti for å se dyr.

Fisken som bygde
opp landet vårt
I mer enn tusen år produserte og
spiste vikingene tørket torsk, og de
brukte den også i handel. Det gjør
den til Norges eldste eksportvare.
Ordet skrei kommer fra det norrøne
ordet skreið, som betyr «fisk som
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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.

Bærekraft
Med FNs bærekraftsmål som
rammeverk, har Hurtigruten integrert bærekraft i hele driften.
Med over 125 års erfaring sørger
Hurtigruten for ivaretakelse av habitater og
avsides bosettinger du besøker sammen
med oss. Vi tar ledelsen når det kommer
til å forebygge ødeleggelser som følge av
masseturisme, og å tilby opplevelser som
ikke har permanente følger.
Vi jobber side om side med lokale innbyggere for å styrke handel, skape jobber
og finansiere bevaringsinitiativer som
strandrydding. Ved bruk av en innovativ
hybridteknologi bygger vi verdens grønneste flåte for ekspedisjoner. Vi er også
verdens første ekspedisjonsselskap som
har forbudt tungolje og engangsplast fra
alle egne skip.
Våre bærekraftsmål »
PHOTOS:SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN/CHELSEA CLAUS/ ØRJAN BERTELSEN/OSCAR FARRERA/ANDREAS KALVIG ANDERSON/STEFAN DALL
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