Ekspedisjonscruise din i

Sør-amerika
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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 til Sør-Amerika. Bli med og
utforsk severdigheter som strekker seg fra frodig jungel til
majestetiske spor av store, gamle sivilisasjoner.
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.
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Søken etter den nye verden

8

Opplev dyreliv

9

Bærekraft/
Hurtigruten Foundation

10

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 Sør-Amerika.
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Vi anbefaler at du pakker:
Hurtigtørkende klær som kan brukes i flere lag
Billig regnponcho

Fyll ut og returner Skipsmanifestets
Informasjonsskjema til Hurtigruten

Sandaler eller sko som kan bli våte
Bredbremmet solhatt
Badetøy

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

Polariserte solbriller og solkrem
Shorts til varme dager
Insektmiddel

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

Kløstillende krem for insektbitt
Kort- og langermede T-skjorter med UV-filter
Bukser for kjøligere dager

Sjekk reiseforsikringen din
Det er obligatorisk å ha en god
reise-/helseforsikring som også dekker
evakuering på medisinsk grunnlag.
Obligatoriske vaksiner
Når dette går i trykken, er vaksinering for
gulfeber påkrevd eller anbefalt for noen
av ekspedisjonene våre. Besøk nettsiden
vår for oppføringskrav (nedenfor) for å se
listen over reiser som krever det.

Hva du bør ta med på reisen »

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 »

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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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 »

PRAKTISK
INFORMASJON

Reisen din er
trygg med oss

© GETTY IMAGES

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

© SHUTTERSTOCK

Landinger

Foredrag

Kajakkpadling*

Gå i land, og opplev sjarmerende
byer, resortbyer og fjerntliggende

Ekspedisjonsteamet holder daglige foredrag og kurs om mange

Beundre landskapet fra vannet blant
mangrovetrærne i Golfito Bay på

landsbyer, eller hold utkikk etter
dyrelivet i området.

relevante temaer. Lær om prekolumbiske sivilisasjoner, historien om
erobrerne, og Sør-Amerikas mangfoldige økosystemer og dyreliv.

Costa Rica, eller på en guidet utflukt
på Titicacasjøen.

Tur med ekspedisjonsbåt
Ekspedisjonsbåtene våre brukes for
landinger der det ikke er mulig for
skipet vårt å legge til kai, og også
for å ta en vakker båttur i området.
Disse små lettbåtene er essensielle
når vi utforsker de chilenske fjordene
og isbreene.

Besøk i lokalsamfunn
Besøk afro-kolombianerne i
Bahía Solano, ta Teleférico i den pulserende byen Quito i Ecuador, eller
se hvordan de originale panamahattene håndveves på håndverksmarkedet i Montecristi. Dra inn i Darien
nasjonalpark til urfolket embera i
jungelen, eller møt uru-folket på
deres flytende øyer laget av siv på
Titicacasjøen.

Vitenskapssenter »
Under ekspedisjonen vil du ha
adgang til skipets vitenskapssenter
som har et omfattende bibliotek og
vitenskapelig utstyr. Vitenskapsprogrammene våre lar deg utforske
naturen samtidig som du også bidrar
til internasjonal forskning.

Yoga og meditasjon
På utvalgte ekspedisjonscruise i
Sør-Amerika vil du komme tett på
naturen og få muligheten til å bli
med på yoga- og meditasjonstimer
om bord sammen med en profesjonell instruktør. Når været tillater det
vil disse finne sted ute på dekk.

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. 5

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.
© GETTY IMAGES

Når du drar ut på en ekspedisjon
med oss, vil du reise til noen av de

muligheten til å endre kurs en
essensiell og spennende del av

mest fjerntliggende og uberørte

ekspedisjonscruisene våre.

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

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
Sør-Amerika

Opplev noen av høydepunktene
og mulige steder du kan se under
ekspedisjonscruiset ditt i Sør-Amerika.*
© SHUTTERSTOCK/BERENGER-ZYLA/GETTY IMAGES

Nazcalinjene
Fra Paracas kan du bli
med på en valgfri utflukt
til Pisco-dalen for å se
de mystiske nazcalinjene
som står på UNESCOs
verdensarvliste. Dette er
enorme geoglyfer risset
inn i ørkenen i form av
dyr og planter.

Valparaíso
Denne fargerike og
uvanlige UNESCObyen er bygget langs
bratte åssider, og
byr på en labyrint av
monumenter, kirker,
historiske kabelbaner og
koloniarkitektur.

Isla de la Plata
Isla de la Plata har fått
kallenavnet «Ecuadors
andre Galápagos», og er
en del av nasjonalparken
Parque National
Machalilla med et bredt
spekter av dyreliv.

Machu Picchu
Tykke lag av
klatreplanter og
trær holdt ‘Inkaenes
tapte by’ skjult i flere
århundrer, før den tok
sin rettmessige plass
som et av Verdens sju
nye underverk.

Titicacasjøen
Ifølge gammel folketro
i Andesregionen er
Titicacasjøen fødestedet
til sola og inkariket.
Her lever uru-folket på
flytende øyer som er
håndvevet av siv.

Se høydepunktene »

Visste du at?
I 2008 var Ecuador det
første landet som offisielt
anerkjente naturens
rettigheter. Fremfor å
behandle naturen som
eiendom, har Ecuador
gitt den grunnlovfestede
rettigheter.

Atacama-ørkenen i Chile er
verdens tørreste, ikke-polare ørken, med et årlig
gjennomsnittlig regnfall på
kun 1,5 cm. Forskere har
brukt de tøffe forholdene
her til å teste Mars-rovere.

Det gror mer enn 4000
potetsorter i Peru. Disse
smakfulle knollene har
blitt dyrket i denne delen
av verden i minst 8000
år.

Andesfjellene strekker
seg 7000 km fra nord
til sør, og gjennom syv
land i Sør-Amerika –
Venezuela, Colombia,
Ecuador, Peru, Bolivia,
Chile og Argentina.

Rundt 40 % av Panamas
økonomi genereres
gjennom Panamakanalen.
Alle skip som passerer
Panamakanalen må betale
en avgift i kontanter.

*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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Søken
etter den
nye verden

Europas «oppdagelse» av Sør-Amerika
er en interessant historie om Christopher
Columbus, skip på ville veier som lette
etter Kina og India, konkurrerende
koloniriker og grusomme erobringer.
PHOTO:CLEVELAND MUSEUM OF ART, HURTIGRUTEN

Jakten på pepper

Historien om hvordan europeerne
«oppdaget» Amerika starter med
krydder. Helt siden romertiden var
krydder en luksusvare forbeholdt de
svært velstående. Små republikker
som Genova og Venezia blomstret
på grunn av lukrative krydderavtaler
med arabiske handelsmenn og Det
osmanske riket. Europeiske land ville
kutte ut mellomleddet og etablere
en direkte handelsrute over sjø til
krydderkilden – Asia.
Her kommer den italienske
utforskeren Christopher Columbus
inn i bildet. Han tenkte at skip
kunne nå Asia ved å seile vestover
og prøvde å få kongehusene i
Portugal, England og Frankrike til
å finansiere dette tilsynelatende
eksentriske forsøket. Monarkene i
Spania ga endelig etter for kravene

hans, og den 12. oktober 1492 gjorde
Columbus krav på en liten øy i
Bahamas for Spania, i den tro at han
hadde nådd Asia.

Splitt og hersk

Den ulmende rivaliseringen mellom
Spania og Portugal ble intensivert
da den portugisiske utforskeren
Vasco da Gama endelig nådde Asia
via havet. Hvordan skulle disse
naboene kappes om kontroll over
disse rike nye landene? Rett og
slett ved å tegne en linje på kartet.
I Tordesillastraktaten i 1494 ble
alt land langs en lengdegrad 370
legioner vest for Kapp Verde-øyene
tildelt Spania. Alt øst for dette var
portugisisk. Da kysten av Brasil ble
funnet seks år senere, øst for denne
linjen, fikk Portugal også endelig
fotfeste i den nye verden.

Pesten fra den gamle
verden

Urbefolkningen ble desimert
av sykdommer som europeerne
brakte med seg, som de ikke hadde
immunitet mot, og folketallet ble
redusert fra rundt 50–60 millioner
til bare 9 millioner på kun noen få år.
Spania og flere andre selverklærte
europeiske makter tok kontroll over
Sør-Amerika med brutal effektivitet
og underla seg aztekerne, mayaene
og inkaene.

Historiske høydepunkter

Det finnes fortsatt mange tegn
på Sør-Amerikas kolonifortid, fra
barokkarkitektur eller viktoriansk
arkitektur til praktfulle katedraler
og klostre. Slike steder og mange
flere venter deg som en del av
ekspedisjonene våre til Sør-Amerika.
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Opplev
dyreliv

Se et enestående spekter av
ville dyr langs den mangfoldige
Stillehavskysten av Sør-Amerika,
fra regnskoger og isolerte øyer
ved ekvator, ned til fjordene og
isbreene i Patagonia.
© DONMAMMOSERPHOTO - GETTY IMAGES / HURTIGRUTEN

Det beste biologiske
mangfoldet

jonert gult nebb som gjør den til en
av de mest gjenkjennelige tropiske

i ett med omgivelsene eller krokodiller og alligatorer som gjemmer

Sør-Amerikas rike biologiske
mangfold er helt unikt blant kontinentene, og et stort trekkplaster

fuglene i Sør-Amerika.

seg i mangrovene. Lenger sør kan
du holde utkikk etter guanaco og
andeshjort. Sør-Amerikas ikoniske

for naturentusiaster, fugletittere,
fotografer og eventyrlystne reisende.
Det er et rikt mangfold av endemiske
arter langs Stillehavskysten. Du vil
kunne se alt fra skilpadde, hval og
elefantsel til kondor, dovendyr og
guanaco.

de føttene til blåfotsulen, og de
imponerende vingene til galapagosalbatrossen, den største fuglen på
Galápagosøyene. Kanskje du ikke
forventer å se pingviner i et tropisk
klima, men det overraskende kalde
sjøvannet i tørketiden gjør at kolonier av Galapagospingvin trives her.

En fugletitters paradis
Fra den bitte lille kolibrien til den
mektige andeskondoren – sjøklippene og regnskogen i Sør-Amerika
er hjem til mer enn 3000 fuglearter.
Kjempetukanen er den største av
alle tukaner. Den har et overdimens-

Hold utkikk etter de påfallen-

Magiske dyr
I de tropiske regnskolene i
Sør-Amerika kan det hende du får
se dovendyr som drar seg oppe i
trærne, brølape som brøler uhyggelig, medgjørlige iguaner som går

lama, alpakka, vicuña og guanaco
er alle en del av kamelfamilien, og
potensielt også klassifiserte varianter av lamaen. I det varme farvannet
i Stillehavet lever djevelrokke, hval,
hai, sjøløve, grønn skilpadde og
delfin.
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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